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ÚVOD 

Téma mé diplomové práce mne napadlo během působení na základní malotřídní 

škole 1. stupně, kde jsem vyučovala vzdělávací oblast Člověk a jeho svět současně 

v 1. až 3. ročníku. Zdálo se mi obtížné rozvrhnout učivo pro každý ročník, vymezit 

vzdělávací a výchovné cíle výuky a zvolit vhodné výukové metody a formy pro jednu 

třídu s žáky věkově i intelektově odlišnými. Proto jsem se zajímala o možnosti 

propojení tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Mou vizí je 

nalezení nové cesty k jednodušším přípravám a zajímavým výukovým metodám 

a formám. 

Cílem této diplomové práce je zjistit možné propojení tematických okruhů 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se zaměřením na 1. období základního vzdělávání 

na malotřídních školách. Na základě těchto zjištění sestavit a realizovat výuku, 

resp. tematické projekty, které budou obsahovat vybraná témata ze vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. 

Součástí práce je teoretická a praktická část. Teoretická část přibližuje Rámcový 

vzdělávací program základního vzdělávání pro primární vzdělávání v současné době. 

Podrobněji se věnuje vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. období základního 

vzdělávání. Nabízí pohled do historie a popisuje specifika malotřídních škol. 

Charakterizuje vývojové období dítěte mladšího školního věku. Jedna z kapitol této 

části je věnována kooperativnímu vyučování jako formě vhodné do věkově smíšené 

třídy. 

Praktická část se opírá o nabyté vědomosti z teoretické části a zaměřuje se na 

splnění hlavních cílů práce. Prvním cílem je identifikovat výuku tematických okruhů 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období základního vzdělávání a vyhledat 

témata, která se pouze zřídka objevují ve školních vzdělávacích programech 

malotřídních škol. Druhým cílem praktické části je sestavení a realizace výuky 

vybraných témat ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období základního 

vzdělávání.   

Doufám, že tato diplomová práce bude přínosem nejenom pro mne, ale i pro další 

pedagogy, kteří hledají zábavnou a hravou formu výuky na malotřídních školách. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

1.1 Vymezení pojmu 

Vývoj českého školství po druhé světové válce prošel několika reformami. 

Čtyřicetiletou komunistickou ideologii vyměnila éra progresivních změn nastupující 

rokem 1989. Významnými mezníky podle V. Spilkové (2005, s. 15, 16) jsou projekty 

vzniklé na základě objednávky MŠMT ČR. V devadesátých letech minulého století to 

byly expertní studie vedené J. Kotáskem, tzv. Budoucnost vzdělání a školství 

v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě, dále projekt NEMES 

Svoboda ve vzdělávání a česká škola, projekt skupiny IDEA Stavební kameny 

programu IDEA pro české školství a studie Jednoty českých matematiků a fyziků. 

Klíčovými principy budující české školství tehdejší doby byly humanizace, demokracie 

a liberalizace.  

Dalším přínosem pro uspořádání českého školství se stal dokument Standard 

základního vzdělávání, který přinesl nové pojetí kurikulární politiky, nový obraz 

vzdělávání. V návaznosti na Standard byly schváleny tři vzdělávací programy pro 

základní vzdělávání – Obecná škola, Základní škola a Národní škola. Alternativním 

vzdělávacím programem byl program Česká škola waldorfského typu.  

Na přelomu tisíciletí přijala vláda ČR usnesení č. 277, v němž na základě svého 

programového prohlášení schválila hlavní cíle vzdělávací politiky, které jsou obsahem 

vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy (z roku 2001). V návaznosti na Bílou knihu 

vznikly v letech 2001-2004 Rámcové vzdělávací programy1. 

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen 

RVP ZV) si školy základního vzdělávání vytvářejí vlastní programy, tzv. Školní 
                                                 

1 Rámcové vzdělávací programy jsou kurikulární dokumenty státní úrovně, které 
normativně stanovují obecné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy předškolního, základního, 
středního vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů. (SKUTIL, aj. 
2011a, s. 67)  

Rámcové vzdělávací programy vycházejí ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podporují 
pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. (SKUTIL, 
aj. 2011a, s. 67)  
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vzdělávací programy základního vzdělávání (dále jen ŠVP ZV). Tyto dokumenty 

představují školní úroveň. Školy mohou využít Manuál pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, který uvádí postup tvorby  ŠVP ZV a způsoby zpracování 

jednotlivých částí ŠVP ZV s konkrétními příklady, a zároveň se řídí stanovenými 

zásadami RVP ZV. 

RVP ZV navozuje a podporuje uplatňování variabilnější organizace 

a individualizace výuky podle potřeb a možností žáků, využívání vnitřní diferenciace 

výuky založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky 

a zachovávání co nejdéle přirozené heterogenní skupiny žáků ve vzdělávání. Těmito 

tendencemi se vyznačuje obzvláště vzdělávání na malotřídních školách, o kterém 

poskytne více informací druhá kapitola diplomové práce. 

RVP ZV stanovuje konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, jeho 

organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu i ukončení vzdělávání 

a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Dále představuje podmínky pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, 

personální, organizační podmínky i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

1.2 Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání 

Základní vzdělávání na 1. stupni volně navazuje svým pojetím na přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání. Usiluje o přirozené poznávání, respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů každého žáka. Vzdělávání je založeno na činnostních 

a praktických metodách, které motivují žáky k dalšímu učení, vedou je k učební aktivitě 

a k motivaci dále hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodné způsoby řešení problémů. 

(RVP ZV 2007, s. 9) 

V základním vzdělávání se uplatňují tyto cíle: 

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

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

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

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

i druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 
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• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí 

i k přírodě 

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

odpovědný 

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

hodnotám, učit je žít společně s ostatními 

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

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (RVP ZV 2007, s. 9) 

Klíčovými kompetencemi se rozumí souhrn vědomostí, schopností, dovedností, 

postojů a hodnot, na základě kterých jedinec účinně jedná, řeší problémy a komunikuje 

ve společnosti, jinak řečeno dovede všechny své získané vědomosti a dovednosti použít 

v praxi.  

Klíčové kompetence ve vztahu k žákovi RVP ZV představuje takto: „Smyslem 

a  cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má 

svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání 

a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci 

dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, …“ 

(RVP ZV 2007, s. 11) 

Pro základní vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence 

k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence 

sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. 

Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční a lze je 

získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání.  

Klíčové kompetence potvrzují hlavní cíle RVP ZV, kterými jsou všestranná 

kultivace dětské osobnosti, celistvý rozvoj kognitivní oblasti (nejen získávání poznatků, 

ale především získávání nástrojů pro poznávání) a rozvoj vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot. 
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  1.3 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

RVP ZV nabízí základním školám prvního stupně orientačně 7 vzdělávacích 

oblastí: 

• Jazyk a jazyková komunikace 

• Matematika a její aplikace 

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk a jeho svět 

• Umění a kultura 

• Člověk a zdraví 

• Člověk a svět práce 

 Obsah vzdělávání v RVP ZV je koncipován do široce pojatých vzdělávacích 

oblastí, což umožňuje integraci vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických 

okruhů, případně vzdělávacích oborů. Lze tedy propojovat poznatky a uplatnit 

souvislosti v mezioborových vztazích.  

Vzdělávací oblasti jsou členěny do vzdělávacích oborů. Vzdělávacím obsahem 

vzdělávacího oboru se rozumí očekávané výstupy a učivo. Očekávané výstupy vymezují 

předpokládanou způsobilost využít osvojené učivo v praktických situacích a jsou pevně 

stanovené pro základní vzdělávání. Učivo je formulováno jako „prostředek k dosažení 

očekávaných výstupů“ a školy si jej v rámci vlastních ŠVP ZV samy volí a rozdělují 

podle doporučení RVP ZV do dvou období. Do 1. období je zařazen 1. – 3. ročník a do 

2. období 4. - 5. ročník.   

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zároveň i vzdělávacím oborem, který se 

realizuje pouze na 1. stupni základního vzdělávání. Vzdělávací obsah této oblasti je 

rozdělen do pěti tematických okruhů. (viz kap. 1.3.1)  

Diplomová práce se zabývá vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět se zaměřením 

na 1. období základního vzdělávání, ve které zjišťuje možnosti propojení tematických 

okruhů pro snazší vyučovací proces se spojenými ročníky ve třídách na malotřídních 

školách. 

Úspěchem učení je vlastní prožitek žáka, který vychází z modelových nebo 

reálných situací při osvojování si nových poznatků. V tomto případě má nezastupitelnou 

úlohu i osobní příklad učitele. Vzdělávací oblast připravuje základy pro výuku 

navazujících vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost 

a vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví. 
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Cíle vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět směřují k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vedou žáka k: 

• utváření pracovních návyků v individuální i týmové činnosti 

• orientaci v časových, místních, historických a kulturních informacích ze světa 

• rozšiřování komunikačních dovedností – popis, vlastní projev, názor 

• poznávání a chápání mezilidských vztahů, rozdílů, chování 

• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání 

• utváření ohleduplného vztahu k přírodě, kultuře a k aktivní ochraně přírody 

a kultury 

• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by 

v budoucnu mohl uspět 

• poznávání důležitosti zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního 

chování, k rozhodování a jednání v situacích, kdy může být ohroženo vlastní 

zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost druhých 

1.3.1 Tematické okruhy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti a zároveň vzdělávacího oboru Člověk a jeho 

svět je členěn do pěti tematických okruhů.  

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žák učí poznávat blízké okolí, vztahy 

a souvislosti v něm; učí se chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 

společnosti; učí se bezpečně pohybovat ve světě; vstupovat s vlastními názory a postoji; 

je veden ke kladnému vztahu k bydlišti a k vlastenectví.  

Očekávané výstupy tohoto tematického okruhu pro 1. období jsou zaměřené na 

vyznačení místa svého bydliště v jednoduchém plánu, včetně orientace v obci 

a nejbližším okolí, pojmenování obce a zařazení do příslušného kraje. Žák by měl 

pozorovat a popsat změny v nejbližším okolí obce a rozlišit přírodní a umělé prvky, 

které by měl umět esteticky hodnotit. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás2 si žák osvojuje a upevňuje základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi; učí se být tolerantní, přizpůsobivý, ohleduplný 

k pohlaví, generacím, rasám; seznamuje se se základními právy a povinnostmi, ale 

i globálními problémy; je veden k pochopení postavení občana demokratického státu. 

                                                 
2 Ke dni 1. 9. 2013 byl tematický okruh Lidé kolem nás rozšířen o učivo týkající se 

etických zásad a světu financí.   
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Pro tematický okruh zaměřující se na lidskou bytost se očekávají následující 

výstupy. Žák rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, rodinné role a vztahy mezi 

příslušníky rodiny. Rozumí významu pracovních činností a shledává potřebu různých 

povolání. K rodině i kamarádům projevuje toleranci k odlišnostem, přednostem 

a nedostatkům.  

V tematickém okruhu Lidé a čas se žák učí orientovat v čase a časovém řádů; 

zaznamenává čas jako fyzikální veličinu; rozlišuje děj v minulosti, současnosti 

a budoucnosti; vychází z událostí v rodině, obci, regionu a nejdůležitějších historických 

okamžiků naší země; vyhledává, získává a zkoumá informace z dostupných zdrojů. 

Od žáka se na konci 1. období očekává dovednost využívat časové údaje v denním 

životě, rozlišovat děje ve třech časových etapách a porovnává na příkladech minulost 

a současnost. Interpretuje místní pověst nebo báji. Ve spojitosti s kulturou žák 

pojmenuje rodáky, historicky a jinak zajímavé památky, sleduje regionální události, 

rodinné a jiné společenské oslavy včetně tradic a zvyků. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žák poznává Zemi jako planetu 

sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život; odhaluje rozdíly mezi živou a neživou 

přírodou; chápe přírodní soulad a rovnováhu všech organismů na Zemi, který může 

jedině člověk narušit, a proto se učí chránit přírodu; pozoruje proměny přírody v jeho 

okolí a jednoduše je zaznamenává. 

Očekává se, že žák na konci 1. období základního vzdělávání aktivně pozoruje, 

popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě způsobeny střídáním ročních období 

a provádí jednoduché pokusy u známých látek, které porovnává, přeměřuje a určuje 

jejich vlastnosti. Dále roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků a uvede jejich 

lokalitu výskytu. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví3 žák poznává sebe, své biologické 

a fyziologické funkce a potřeby; poznává vývoj člověka od narození do dospělosti; 

získává základní znalosti o péči svého těla, o bezpečném chování v různých životních 

situacích; uplatňuje hygienické a režimové návyky; chová se obezřetně k sobě i ke 

svému okolí.  

                                                 
 3 Ke dni 1. 9. 2013 byl tematický okruh Člověk a jeho zdraví rozšířen o učivo týkající se 

krizových situací. Původní téma k tomuto učivu Situace hromadného ohrožení bylo 
přejmenováno na Mimořádné události. 
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Žák si do dalšího období odnáší znalosti o základních hygienických, režimových 

a jiných zdravotně preventivních návycích, pojmenuje základní části svého těla 

a vhodně pečuje o své zdraví. Dodržuje nejen základní pravidla silničního provozu, ale 

i zásady bezpečného chování ve vztahu k sobě i jiným. Adekvátně reaguje při kontaktu 

s cizími lidmi, rozlišuje situace mimořádných událostí od běžných a respektuje pokyny 

uniformovaných osob. V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiných dětí. 

(RVP ZV 2007, s. 36) 

1.4 Průřezová témata 

Průřezová témata vytváří v RVP ZV okruhy, které reagují na aktuální problémy 

současného světa a žákům otvírají další možnosti poznání v oblasti vědomostí, 

dovedností, postojů a hodnot. Smyslem průřezových témat je povinná integrace, tedy 

propojení učiva vzdělávacích předmětů s využitím dalších činností žáků realizovaných 

ve škole i mimo ni. Tematické okruhy průřezových témat jsou formativním prvkem 

základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální, ale i skupinové uplatnění 

žáků, které napomáhá rozvíjet osobnost žáků. 

Pro základní vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

• Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

• Výchova demokratického občana (VDO) 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

• Multikulturní výchova (MkV) 

• Environmentální výchova (EV) 

• Mediální výchova (MV) 

Protože průřezová témata nemají na úrovni RVP ZV stanoveny očekávané 

výstupy, je na škole, jaká kritéria stanoví pro hodnocení jejich plnění. To znamená, že 

škola uvede do ŠVP ZV k odpovídajícímu učivu činnost, díky které žáci naplní 

stanovený cíl průřezového tématu. Nejvíce by se měl hodnotit vlastní pokrok žáka, jeho 

zájem a chuť se problematikou zabývat. Kritéria hodnocení žáka je třeba promýšlet ve 

vztahu ke klíčovým kompetencím a nastavit je tak, aby byl zohledněn individuální 

potenciál žáka a jeho schopnost aplikovat poznatky v konkrétní činnosti (např. v řešení 

problémů) a uplatnit je v běžné životní praxi. 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. období prvního stupně základního 

vzdělávání se nejčastější promítají Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
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demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální 

výchova. 

Už od prvního školního dne se žáci seznamují a poznávají lidi, spolužáky 

a prostředí, ve kterém se budou pohybovat následujících deset měsíců. Nejen tyto 

spontánní příležitosti, ale i vyučování vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková 

komunikace, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a samozřejmě 

Člověk a jeho svět přispívá k rozvoji Osobnostní a sociální výchovy. Tak jako 

vzdělávací obory, tak i průřezová témata jsou členěna do tematických okruhů. 

U osobností a sociální výchovy jsou to témata zaměřena na osobnostní, sociální 

a mravní rozvoj. Obecně vzato se vybírají témata, která reflektují aktuální potřeby žáků 

a uskutečňují se prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací 

a příslušných diskusí. Do osobnostního rozvoje řadíme rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznávání a sebepojetí, seberegulaci a sebeorganizaci, psychohygienu a kreativitu. 

V sociálním rozvoji se vyskytují témata poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 

kooperace a kompetice. Morální rozvoj se soustředí na řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, na hodnoty, postoje a praktickou etiku. 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový 

a multikulturní charakter. Pro žáky představuje především syntézu hodnot, rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje 

v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti, na vztah k sobě samému i ostatním 

lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám. Tematickými okruhy průřezového 

tématu Výchova demokratického občana jsou občanská společnost a škola a občan, 

občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě a principy 

demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.  

Seznámení žáků s rozmanitostí různých kultur, rozdílných tradic a hodnot 

představuje průřezové téma Multikulturní výchova . Toto téma se hluboce dotýká 

i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi 

školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Tematickými okruhy jsou kulturní 

diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita a princip sociálního smíru 

a solidarity. Větší část okruhů se objevuje v nově vycházejících učebních materiálech 

pro 1. stupeň, zvláště v současné době, kdy není ojedinělou zvláštností mít za spolužáka 

cizince nebo sousedit s lidmi jiné kultury. 
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Dále tu stojí rozsáhlé a neodmyslitelné téma pro vzdělávací oblast Člověk a jeho 

svět Environmentální výchova. Tato výchova žáky vede k pochopení komplexnosti 

a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Na realizaci průřezového tématu se 

podílí většina vzdělávacích oblastí. Avšak ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět 

poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, 

citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních 

dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují nejen 

pochopení vztahu člověk a životní prostředí, ale i uvědomění si základních podmínek 

života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Na základě této 

problematiky školy organizují tematické projekty jako je např. Den Země, Den 

životního prostředí, Třídíme a recyklujeme, Poznáváme ekosystémy v terénu a jiné.  

Mediální výchova je poslední průřezové téma vyskytující se snad ve všech 

vzdělávacích oblastech už na 1. stupni. Pro život žáků je přece důležité umět zpracovat, 

vyhodnotit a využívat podněty, které přicházejí z okolního světa. Cíl mediální výchovy 

souvisí s rozvojem komunikační schopnosti, stylizace mluveného a psaného textu, 

svobodné vyjadřování vlastních postojů a uvědomování si vlastního života. (RVP ZV 

2007, s. 107) 

Získané informace z této kapitoly budou využity při analýze kurikurálních 

dokumentů a při tvorbě tematických projektů. 
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2 Vzdělávání na malotřídní škole 

Malotřídní stejně tak málotřídní školy nebo malotřídky jsou typickými 

vzdělávacími institucemi ve vesnicích. Tyto školy nejsou tzv. plně organizované na 

rozdíl od běžných devítiletých základních škol, ale označují se jako neúplně 

organizované školy. Malotřídky tvoří pouze první stupeň, 1. – 5. ročník, a ročníky 

bývají spojené v jedné třídě nebo rozděleny do 2-4 oddělení, dnes běžněji používaný 

termín třídy. Nebývá pravidlem, že by se ročníky slučovaly chronologicky, na příkladu 

vysvětleno 1. + 2. ročník a 3. + 4. + 5. ročník. Existují různé varianty spojení ročníků 

v odděleních i různě početné oddělení ve školách. Podle počtu oddělení - tříd se školy 

jmenují jednotřídní, dvojtřídní, trojtřídní nebo čtyřtřídní školy. Nejčastěji vyskytovanou 

variantou na našem území jsou školy dvojtřídní. V publikaci věnované Malotřídním 

školám v ČR z roku 2010 pojem malotřídní škola vysvětlují „ Za málotřídní školu je 

označována taková škola, v jejíž alespoň jedné třídě jsou vyučováni žáci více než 

jednoho ročníku.“ (Trnková, aj. 2010, s. 11)  

Na otázku „Kolik je vlastně těchto škol v ČR v současné době?“ se snažily 

odpovědět autorky výše zmiňované literatury. Tato monografie je výsledkem 

výzkumného projektu o fungování malotřídních škol. K dosažení počtu malotřídek 

autorky využily dotazníkového šetření, které však procházelo komplikovaným 

procesem. Nakonec uvedly s určitou mírou nepřesností, že dosavadní počet 

malotřídních škol v ČR k 30. 9. 2007 bylo okolo 1400 škol. (Trnková, aj. 2010, s. 13) 

2.1 Kořeny malotřídních škol 

První zmínky o předchůdci malotřídních škol jsou doloženy v církevních spisech 

středověké doby.  Jednalo se však o všeobecné náboženské vzdělávání.  Vyučovalo se 

latinsky a převážně metodou memorování. Vývoj venkovských škol nejen v ČR, ale 

i v Evropě prošel do konce 19. století mnoha reformami.  

Historickým zlomem českého školství podle J. Vomáčky (1995, s. 29-32) byl 

vznik ČSR, tedy nástup demokracie, která přinesla státní samostatnost. K tomuto 

výroku se přiklání Trnková a kol. Reformátoři usilovali o všestrannou transformaci 

školství i politiky. Projevila se snaha k vybudování demokratické společnosti, 

k svobodnému vzdělání a dalšímu rozvoji. Proto všechny úvahy o rozvoji školství 

v první republice byly spojovány s požadavky, aby vzdělání formovalo občany 
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nezávislé, zvídavé, kritické, ale i dobře seznámené se způsoby fungování demokracie. 

V tehdejší době se nově budovaly školy i v těch územních oblastech, které nový stát 

převzal po minulém režimu. Vznikaly tak třístupňové obecné školy (1. a 2. ročník, 3. až 

5. ročník a 6. až 8. ročník), které se na vesnicích vyskytovaly v následujících 

uspořádáních. Existovaly jedno- až osmitřídní školy, což se brzy ukázalo jako 

pedagogický, ale i ekonomický problém. Tak se postupně v ČSR ustálilo organizační 

členění obecné školy, které popisuje tabulka č. 1.  

 

Tabulka č. 1 - Organizační členění obecné školy 

 
 

Žáci byli do oddělení zařazováni podle pokynů uvedených ve školních osnovách. 

Normální učebné osnovy pro školy, jak bylo dříve označováno, obecně doporučovaly, 

aby jednotřídní školy měly jen 1. až 5. ročník.  

Do té doby existovaly, jak už bylo řečeno, obecné školy se všemi osmi ročníky. 

Zde se vyučovalo v tzv. bězích, které byly považovány za nouzové opatření, nikoli jako 

ideál. V bězích se na malotřídní škole učilo především prvouce, vlastivědě, občanské 

nauce a tzv. reálným předmětům. Podrobné rozpracování učiva bylo věcí učitelských 

porad, příp. komisí řízených školním inspektorem s ohledem na regionální podmínky.  

Zajímavostí je povolený počet žáků pro neúplně organizované školy. 

V tzv. Malém školském zákonu z roku 1922 (§ 5) byl stanoven nejvyšší počet žáků 

v jednotřídní škole 50, v ostatních třídách pak 60 žáků. A pokud počet tříd na škole 

překročil šest, rozdělily se na třídy dívčí a chlapecké. 

Vyučovací metoda byla deklarovaná jako „svobodná v mezích zákona“. Učební 

povinnost činila shodně pro učitele obecných škol 28 hodin týdně, rovněž shodný plat 

učitelů a učitelek. (Vomáčka 1995, s. 49-54) 

OBECNÁ 

ŠKOLA 

         NEPLNĚ 

ORGANIZOVANÉ 

MÁLOTŘÍDNÍ 

1., 2., 3., 4., 5. ročník 

jednotřídní 

1. a 2. r.,         3., 4., 5. r. 

dvojtřídní 

MÉNĚTŘÍDNÍ 

1. r.,    2., 3. r.,    4., 5. r. 

trojtřídní 

1.r.,  2.r.,  3.r.,  4.r.,   5.r. 

čtyřtřídní 
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Výzkumnice, Trnková a kol., ještě dodávají několik významných bodů k rozvoji 

malotřídek v době socialistického Československa. Po roce 1945 dětem ve věku 11-

15 let byla ustanovena povinnost navštěvovat školu měšťanskou (školy orientované 

zejména na budoucí živnostníky a obchodníky), které byly zřizovány školou obecnou 

v menších městech. Školský zákon z roku 1948 ustanovil jednotnost škol, tím se 

rozumělo maximální počet dětí ve třídě a rozdělení žáků dle věku. Vznikly školy 

národní pro děti ve věku 6-11 let a školy střední pro děti ve věku 11-15 let. Malotřídní 

školy musely být organizované tak, aby každý ročník tvořil samostatné oddělení. Tak se 

chtělo docílit jednotnosti kurikul obecných škol, to znamenalo neredukování osnov pro 

jednotřídní nebo dvoutřídní školy. Pojem málotřídní škola byl vypuštěn a nahrazen 

termínem škola s menším počtem tříd. U většiny učitelů nastaly problémy, neboť museli 

radikálně změnit výuku. Po čtyřech letech vyčerpanost učitelů vyvolalo další opatření 

ze strany Ministerstva školství. Nařídilo se, aby se na dvoutřídních školách spojovaly 

1. a 3. ročník a 2., 4. a 5. ročník do společných tříd. To mělo narušit snahu učitelů 

spojovat učivo sousedních ročníků a krátit tak vyučovací obsah.    

Dalším zajímavým krokem byla spolupráce blízkých malotřídek, kterým hrozilo 

zrušení kvůli nedostačujícímu počtu žáků. Pokud dvě malotřídky ležely v těsné blízkosti 

nebo obce byly dobře dopravně propojené, školy tak vytvořily samostatné oddělení pro 

1. a 3. ročník v jedné obci a oddělení pro 2., 4. a 5. ročník ve druhé obci, do kterého 

docházeli žáci z obou obcí. I když šlo o organizačně zajímavé řešení malotřídek, které 

se v současnosti občas používá spíše v zahraničí, tato kooperace dvou škol se příliš 

nerozšířila. Kromě problémů s dopravou žáků se tyto školy dostávaly od roku 1958 do 

rozporu s předpisem, který nařizoval dětem z jedné rodiny navštěvovat stejnou školu. 

(Trnková, aj. 2010, s. 23-25) 

Problémů a změn, se kterými se v minulosti malotřídní školy setkávaly, bylo 

skutečně mnoho. To dokazuje třicetistránková kapitola pojmenovaná Tradice českých 

málotřídních škol z velice čtivé a poučné publikace Malotřídní školy v ČR, která již byla 

několikrát citována. 

2.2 Současná podoba malotřídních škol 

Ani současná situace není pro malotřídní školy stabilní. Malotřídka plní v neustále 

se měnící se obci významné poslání společenské, kulturní, mravní, integrační i 

osobnostně rozvíjející. Stává se centrem, které významně ovlivňuje sociální dynamiku 

obce.  Obnovování spolu s transformací škol výstižně formuloval S. Hessen: „…škola 
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I. stupně zbavuje se své tradiční uniformovanosti a individualizujíc svůj ráz v souladu 

s místem, kde působí, pojímá do rámce své práce veškerou rozmanitost svérázných 

prvků krajinných a lidských, jež jsou jakoby přirozeným podkladem života národa.“ 

(Hessen in Vomáčka 1995, s. 234) 

Naše školství po letech hledání optimální struktury řízení vzdělávací soustavy 

dospělo ke třem úrovním řízení. Jde o úroveň státní, krajskou a obecní. Národní neboli 

státní úroveň zastupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), 

krajskou úroveň představují krajské odbory školství a obecní úrovní je obec jako 

zřizovatel školy. Obec se podílí na financování výdajů školy, spolupracuje na 

ustanoveních chodu školy a je zodpovědná za její existenci. (Trnková, aj. s. 37) 

Vzdělávání a organizace malotřídní školy se řídí státním dokumentem, kterým je 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tak jako plně organizované 

základní školy, tak i neúplně organizované školy si po nařízení MŠMT sestavily školní 

vzdělávací program tzv. šitý na míru jejím podmínkám, prostorám a stanoveným 

prioritám (viz kap. 1). 

Podmínkou pro existenci malotřídky jsou nejenom prostory, kde vzdělávání 

probíhá, ale i minimální počet žáků. Vyhláška vymezující počty žáků ve školách 

a třídách určuje pro jednotřídní školu nejméně 10 žáků, pro dvojtřídní nejméně 12 žáků 

a trojtřídní 14 žáků v průměru na jednu třídu. Zákon o organizaci vzdělávání ve školách 

umožňuje udělit výjimku v minimálním počtu žáků zřizovateli školy, který je pak 

povinen uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti z vlastního rozpočtu. (Trnková, 

aj. 2010, s. 45-47) 

2.3 Učitel na malotřídní škole 

 Začněme slovy jedné paní učitelky z malotřídní školy z Rádla: „Na malotřídce si 

člověk mnohdy nestačí ani vydechnout. Ale přes všechny nároky, které na učitele klade 

organizování práce v několika odděleních, je působení na ní krásné a spojeno s hřejivou 

lidskou vzájemností.“ (Anonym in Vomáčka 1995, s. 49) 

Na to se dá navázat slovy J. Vomáčky: „Pro práci na malotřídní škole je prospěšné 

získat učitelskou osobnost, která prochází fází svého profesního vyhraňování. Její 

profesní i sociální zkušenosti a zájmy jí usnadňují ztotožňování se s nároky malotřídní 

školy.“(Vomáčka 1995, s. 59) 
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Výchovný styl práce učitele malotřídní školy je ovlivněn poměrně složitým 

působením věkově nesourodým oddělením žáků a prožíváním velké učitelské 

odpovědnosti za optimální vyučování.  

Jde zejména o zainteresovaný přehled učitele o různorodost žáků, tedy mít přehled 

o tempu práce u žáků a podle toho připravovat úkoly s rozšiřujícím, případně 

prohlubujícím učivem pro ty, kteří předčasně splnili uložený úkol. Stejně tak musí být 

připraven zareagovat a poskytnout pomoc samostatně pracujícímu žákovi, který si neví 

s řešením úlohy rady. Toto náročné rozdělování své pozornosti na práci každého žáka 

spolu s odstupňovanou pomocí je podmíněno opravdovým zájmem o každého žáka. 

Další dominantou učitele malotřídní školy je organizačně strukturovaná plynulost 

jeho aktivit. Práce s oddělením na malotřídní škole nemůže vést k rozdrobení vyučovací 

jednotky na mechanické střídání přímé a samostatné práce žáků. Je třeba se vyvarovat 

šablonovitého stereotypu vyučovací hodiny. Na toto tvrzení reaguje L. Mojžíšek (1989, 

s. 219), že vyučovací hodiny na malotřídní škole vyžadují od učitele mnohem 

rozsáhlejší přípravu než na škole plně organizované.  

Učitel malotřídní školy si plně uvědomuje, že školní vyučování probíhá ve 

skupinové situaci a vyvolává skupinové procesy. Proto vystupuje do popředí třetí 

dominanta, kterou je jeho reflexe a podchycení skupinových procesů ve školní třídě. 

2.4 Skupinová práce na malotřídní škole 

Vyučování ve skupinách je příznačnou organizační formou na malotřídní škole 

a má bohatou historii. Zejména reformní hnutí z doby ČSR v něm spatřovalo 

progresivní prostředek v zabezpečování takového vývoje, jakého jsou žáci schopni.  

 V současnosti je skupinové vyučování chápáno nejen jako prostředek 

diferenciace žáků, ale i rozvíjení jejich osobnosti nejrůznějšími aktivitami. Jde např. 

o využívání možností k rozvíjení schopností žáků orientovat se v mezilidském soužití, 

učit se toleranci, schopnosti jednat solidárně a v případech porušování platných norem 

umět oponovat.  

 Skupinové vyučování je tradičně chápáno jako prostředek k překonávání 

schématu frontálního vyučování. Žáci se sice v této formě učili vedle sebe, ale ne spolu. 

Neučili se dostatečně spolupracovat, vést dialog, kriticky hodnotit názory spolužáků 

apod.  K rozvíjení těchto pro život potřebných schopností napomáhá práce v malých 

skupinách, zpravidla 3-4 členných, ale i práce ve dvojicích.  
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 Zásadní otázkou však není velikost skupiny, ale cíl, kterému je skupinové 

vyučování podřízeno. Více o této problematice v kapitole 4.2. 

 K práci ve skupině ještě J. Vomáčka (1995, s. 62) dodává, že společná práce 

umožňuje dítěti využívat vlastní zkušenosti a zájmy, překonávat dílčí bariéry, ale 

i měnit tempo své práce. Učitel už není jediných zdrojem a povzbuzovatelem učební 

aktivity žáka, stává se jím i spolužák nebo spolužáci, kteří se zároveň stávají 

spolupracovníky, s nimiž musí spolupracovat, aby dosáhl stanovený cíl, provedl 

kontrolu, zhodnotil výsledek a byl k práci kritický.  

Pokud by se shrnula práce učitele malotřídní školy a porovnala s učitelem plně 

organizované školy, lze se shodnout na jedné věci. Učitel malotřídní školy vykonává 

mnohem obtížnější práci. Denně sestavuje dvojnásobně, při spojení tří ročníků 

v oddělení trojnásobně, rozsáhlé přípravy, které se musí přizpůsobit věku, individuálním 

potřebám žáků a dosáhnout vzdělávacích cílů každého ročníku. Roční plán učitel staví 

na odpovídajících očekávaných výstupech a klíčových kompetencích danými ŠVP ZV 

své školy. I když aktivity plánuje už na začátku školního roku, upravuje je podle 

momentální situace. Je plně na jeho rozhodnutí, jak propojí tematické okruhy 

vzdělávacích oblastí daných ročníků, což bývá velkou výhodou a úsporou jeho energie, 

ale i náročnou prací. Nedílnou součástí vyučování je zařazování relaxačních chvilek. 

Žáci pracují v prostředí, které je rušnější, proto je nutné žákům dopřát odpočinek 

a nepřetěžovat je.  

Vzdělávání na malotřídní škole je dobrou příležitostí pro ekonomické, efektivní 

rozvíjení a spontánní osvojování učiva. Myslíme tím často využívanou skupinovou 

práci, která se podle vzdělávacího cíle zadává věkově homogenním nebo heterogenním 

skupinám. Při výběru této formy vyučování musí učitel počítat s vyšším ruchem ve 

třídě, a tak je potřeba, aby se tato forma do hodin zařazovala postupně a učilo se 

vzájemnému respektování a tolerování. Složitější příprava pro skupinové práce je 

v oddělení s prvním ročníkem. Zde učitel musí brát velký zřetel na diferenciace 

intelektu a úrovně vývoje dovedností (čtení, psaní, počítání) žáků prvního ročníku. 

Na závěr by se hodilo použít známé rčení: „Kdo nevyzkouší, neuvěří.“ 
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3 Charakteristika mladšího školního věku  

Mladší školní věk označuje věkovou kategorii od 6 do 9 let. Tato kategorie se 

pokládá za přechodné období mezi hravým předškolním věkem a vyspělejším chováním 

školáka. Stručně vzato je to období s krátkodobou pozorností, ubývající orientací na hru 

a pohádky, sociální sugestibilitou, ale také emoční zranitelností. Proto žáci tohoto věku 

vyžadují více trpělivosti a pomoc rodičů a učitelů. 

3.1 Pohybové schopnosti a dovednosti 

Podle J. Langmeiera (2006, s. 120) vývoj pohybových i ostatních schopností 

závisí na tělesném růstu. Ten v mladším školním věku, na rozdíl od předškolního či 

následujícího staršího školního věku, bývá rovnoměrně plynulý. Významně a souvisle 

se zlepšuje hrubá i jemná motorika. Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší 

a nápadná je i zlepšená koordinace pohybů celého těla. S tím souvisí rostoucí zájem 

o pohybové a sportovní hry měřící zdatnost v obratnosti, vytrvalosti a síle. Z. Matějček 

(1997, s. 81, 82) upozorňuje na přepínání fyzické síly dítěte. Ohrožení tělesného vývoje 

nastává při nadměrném každodenním sportovním výcviku, nebo naopak při 

jednostranném pohybu – sezení u počítače či televizoru.  

Viditelně lepší jsou i výkony při učení psaní a kreslení, které závisí na cvičení 

ramenního a loketního kloubu až k jemné motorice pohybů zápěstí a prstů, tvrdí 

J. Langmeier. (2006, s. 120) 

 M. Vágnerová k vyspělosti jemné motoriky ještě dodává, že kvalitu písma 

ovlivňuje úroveň pozornosti. Pokud písmo není dostatečně zafixované a zautomatizo-

vané, vyžaduje tato dovednost velké úsilí, které dítě vyčerpává. (Vágnerová 2005, 

s. 240)  

Vnější faktory jako jsou motivace, povzbuzení, pochvala, nebo naopak trest či 

tlumení ze strachu, že si dítě ublíží, výrazně ovlivňují vývoj schopností a dovedností. 

V tom se psychologové shodují.  

 3.2 Smyslové vnímání a pozornost 

Z oblasti smyslového vnímání se nejvíce vyvíjí zraková a sluchová percepce, na 

kterou mají autoři rozdílné názory. Podle J. Langmeiera (2006, s. 120, 121) je dítě 

pozornější, vytrvalejší, všechno důkladně zkoumá, je pečlivé a ve svém vnímání méně 
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závislé na svých okamžitých přáních a potřebách než mladší dítě. Matějček (1998, 

s. 113) tvrdí, že u školních dětí je nervový systém různě silný, různě odolný a různě 

pracovně vytrvalý, proto se v některých případech můžeme setkat i se slabou 

pozorností, roztěkaným chováním a častější potřebou odpočinku.  

K zrakové diferenciaci J. Langmeier (2006, s. 121) píše, že dítě nevnímá věci 

vcelku, ale prozkoumává je po částech, a to až do malých detailů. M. Vágnerová (2005, 

s. 238) ještě doplňuje, že se rozvíjí schopnost rozlišit a identifikovat určitý tvar. 

Nejdříve ve vertikální poloze, což je jednodušší, a následně diferenciace horizontální, se 

kterou mívají děti školního věku dlouho obtíže. Důkazem je záměna tvarů písmen 

a číslic (např. písmeno b s d, číslo 3 s velkým psacím písmenem Ɛ nebo tiskací velké 

písmeno S s otazníkem ϩ).  

Sluchovému vnímání se podrobněji věnuje M. Vágnerová (2005, s. 241). Rozvoj 

sluchového vnímání je podporován každodenní zkušeností a potřebou lidem rozumět. 

Dochází k pochopení skutečnosti, že slova se skládají z různě znějících hlásek a že je 

lze dále rozdělit na menší jednotky. S tím souvisí vnímání časové posloupnosti 

sluchových podnětů, neboli vnímání slov, která jsou přijímána v určitém pořadí, z něhož 

vyplývá smysl věty.  

3.4 Řeč a paměť  

Řeč je další výrazně se rozvíjející dovednost, která lidskou činnost řídí a dovoluje 

nový kvalitativní vývoj v celé oblasti chování a prožívání. Představuje základní 

předpoklad úspěšného školního učení, napomáhá pamatování a prodlužuje pochopení 

světa. Ve školním věku výrazně roste slovní zásoba, délka a složitost vět a souvětí. 

Kromě toho, že si dítě osvojuje nová slova, poznává i nové významy týchž slov a užívá 

jich nyní s větším porozuměním. (Langmeier 2006, s. 121, 122)  

K rozvoji slovní zásoby M. Vágnerová dodává, že rozsah a kvalitu slovní zásoby 

ovlivňuje prostředí. Používaný slovník v rodině, ve škole, mezi vrstevníky i v médiích 

obohacuje jazykovou úroveň. Dítě má tendenci zafixovat si takové slovní výrazy, které 

mu jsou užitečné pro vyjádření pocitů nebo názorů. (2005, s. 260)  

 Autoři J. Langmeier a M. Vágnerová shodně uvádí, že vývoj řeči podporuje také 

rozvoj paměti. Zvyšování kapacity paměti je podmíněno bohatostí již osvojených 

znalostí, do nichž se nové znalosti lépe integrují, a používáním paměťové strategie - 

opakování. Krátkodobá paměť v mladším školním věku je omezená nezralostí 
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nervového systému, a tak může způsobit potíže při řešení úkolů. Dítě si nezapamatuje 

více informací najednou.  

Překvapivého vrcholu dosahuje představivost a fantazie. Představivost vybavuje 

v paměti dřívější vjemy a fantazie vytváří smyšlenou představu uvolněnou od všech 

zkušeností. Obě schopnosti souvisí s vizuální stimulací neboli viděnými obrazy.  

 3.5 Myšlení a zpracování informací  

Dítě školního věku chápe vztahy mezi různými ději, ovšem jen na zcela názorné 

rovině, kde vychází ze své vlastní činnosti. (Langmeier 2006, s. 124) Z toho vyplývá, že 

je důležité nechat dítě samostatně zacházet s věcmi, a tak podporovat vývoj myšlení. 

Logické usuzování závisí na konkrétních věcech a jevech, které si lze názorně 

představit.  

Znakem kognitivního vývoje ve školním období je přechod od názorného myšlení 

do stadia konkrétních logických operací, což dokládá výzkum Piageta a souhlasí s ním 

i oba psychologové, M. Vágnerová (2005) a J. Langmeier (2006). Dítě školního věku je 

schopno odlišovat a třídit prvky podle kvantitativních dimenzí (délka, hmotnost), barvy 

a tvaru. Dále se nespokojuje jen s tvrzením, že když je zima, tak sněží, a když je teplo, 

tak jsou bouřky. Žádá si často podrobnější vysvětlení.  

Schopnost uvažovat o něčem určitém neboli myšlení je vázáno na realitu. To 

znamená, že školákovi stačí minulá zkušenost, aby si to, co potřebuje, mohl alespoň 

představit. K tomuto výroku se přiklání i M. Vágnerová (2005).  

Je tedy podstatné říct, že nejen v předškolním, ale i následně ve školním prostředí 

musí převládat cílené vzdělávání, které podpoří nejen plánovitější učení, ale i výstavbu 

logického myšlení dítěte. Tedy přispívá k jeho přechodu od naivně názorného myšlení 

k myšlení založenému na logických operacích. (Langmeier 2006, s. 124-130)  

3.6 Emoce 

Zrání dětského organismu se podle M. Vágnerové (2005, s. 261-264) projevuje 

především změnou celkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči 

zátěži. Děti jsou optimistické, interpretují veškeré dění pozitivním způsobem. Jejich 

převažující emoční ladění bývá vyrovnané, a pokud dojde k nějakému výkyvu, mívá 

obvykle jasnou příčinu. Dochází k rozvoji schopnosti chápat emoční prožitky a dávat 

jim určitý smysl. Veškeré emoce dítě hodnotí podle posuzování jiných. Např. projevy 
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strachu a úzkosti jsou v rámci vrstevnických norem chápány jako selhání a dítě se za ně 

může stydět. To je dobrý důvod k jejich zastírání a potlačování. 

Nástup do školy spojený s většími požadavky ze strany rodičů, přijetí povinností, 

které jsou klasifikovány, mohou způsobit zhoršení emoční bilance a stimulovat rozvoj 

negativních emocí. S tím je spojena emoční zralost a zkušenosti dítěte, které navazují na 

předchozí poznatky, především jistotu a naději. Názor, že by školní práce mohla být 

oproštěna od nepříjemných zážitků a nebýt emočně náročná, je naivní. Spíše jde o to 

rozeznat, co je pro dítě zvládnutelné a co nikoliv. 

Ve školním věku se rozvíjí i sebehodnotící emoce. K jejich rozvoji přispívá 

srovnání vlastních výkonů a chování s projevy ostatních a hodnocení ze strany 

dospělých a vrstevníků. Pocit viny, zahanbení či hrdosti přináší lepší porozumění 

sebehodnotících emocí, které ovlivňují sebelásku a sebeúctu. Tím si dítě vytváří 

sebepojetí. Není však schopno adekvátního sebehodnocení.  

 3.7 Socializace 

J. Langmeier (2006) se přiklání k názoru, že vývojová úroveň emocí výrazně 

souvisí se začleněním - socializací dítěte do lidského společenství. 

 Dítě se v tomto věku častěji zapojuje do interakcí ve skupinách dětí i dospělých. 

Reaguje na druhé, a tak se učí sociálním hodnotám, pomáhat slabším, spolupracovat, ale 

i soutěžit a soupeřit. Významnými osobami formující jeho chování nejsou jen rodiče, 

ale stávají se jimi také učitelé a hlavně spolužáci. Škola dítě rozvíjí specifickým 

způsobem, který nemusí být zcela shodný se směrováním rodiny, ale tak, jak společnost 

považuje za žádoucí. Úspěšnost uplatnění ve škole předurčuje pozdější společenské 

zařazení. V rámci různých sociálních skupin (rodina, škola, vrstevníci) se dítěti 

postupně diferencují role a postavení, které se mu podaří zaujmout. 

Rodina představuje sociální a emoční zázemí a je součástí identity každého 

školáka. Dítě považuje svou příslušnost k rodině za samozřejmost a dostává se mu v ní 

uspokojení všech jeho potřeb. Pravděpodobně proto jsou vztahy dítěte k rodičům stále 

silné a pouze pozvolna se mění. Dítě začíná chápat mnohé rodičovské postoje a jejich 

motivace, umí se v rodinných vztazích lépe orientovat. O své rodině uvažuje na úrovni 

konkrétních logických operací (kap. 3.5). 

Škola je významnou institucí umožňující rozvoj obecně sociálních kompetencí 

i způsobů chování. Ve škole dítě získává nové role, které ho mohou uspokojovat nebo 

zatěžovat. Je to role školáka, dítěte navštěvující školní institut, kde zastupuje určité 
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sociální postavení. Po té role žáka určité školy a konkrétní třídy a poslední role, role 

spolužáka, vymezující vztahy k dětem, které chodí do stejné třídy. (Vágnerová 2005, 

s. 283) 

J. Langmeier (2006, s. 130, 131) upozorňuje na negativní působení ve školním 

prostředí, které se může stát příčinou nežádoucího chování a vývoje osobnostních 

hodnot. Myslí tím trest ze strany učitele, který nejen označí dítě za „zkažené“, poníží ho 

před celou třídou, ale navíc požádá rodiče o domluvu.  V tomto případě se posilují 

záporné postoje - sebeprosazení, panovačnost, agresivita, nebo naopak podléhání 

samotě, kritice a nezájmu k okolnímu světu.  

Vrstevníci neboli vrstevnická skupina zabezpečují rozvoj vlastností a dovedností 

užitečných pro život v lidském společenství. S vrstevnickou skupinou se dítě postupně 

stále více ztotožňuje, rozvíjí se zde symetrické vztahy, vrstevníci zastupují různé 

modely chování i výkonů. Ve skupině se dítě učí dovednostem sociální interakce, 

spolupráci, solidaritě, sebeovládání, specifickému způsobu komunikace i zvládání 

různých rolí. Role, které ve skupině získává, mohou více záviset na jeho aktivitě 

a preferencích, než jak je tomu doma či ve škole. Vrstevnické skupiny se obvykle 

vytváří ve školní třídě, v okolí bydliště nebo v zájmových útvarech. Vznikají na základě 

vzájemného kontaktu a následně uspokojováním mnohých potřeb, které paralelně 

uspokojuje i rodina. Jsou to potřeby citové jistoty a bezpečí, které jsou uspokojovány 

hlavně mezi nejbližšími kamarády. Už v tomto věku nastanou situace, kdy se dítě raději 

svěří svému vrstevníkovi nežli dospělému. Získávání nových zkušeností při učení je 

nedílnou součástí vrstevnické scény. Osvojování různých sociálních dovedností 

(komunikovat, kooperovat i soupeřit, prosadit se a získat přijatelné postavení) mezi 

vrstevníky je mnohem snadnější než pod vlivem dospělého. V rámci vrstevnických 

vztahů dochází samozřejmě i ke konfliktům. U malých školáků to bývají rozpory 

vyplývající z rozdílných názorů, které mohou být důsledkem zklamaného očekávání. 

(Vágnerová 2005, s. 292-294) 

 Získané poznatky o dítěti mladšího školního věku budou využity při sestavování 

tematických projektů v praktické části diplomové práce. 
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4  Kooperativní vyučování 

4.1 Kooperace neboli spolupráce 

Pojem kooperativní vyučování se do školského prostředí dostal díky reformám 

českého školství v 90. letech 20. století (viz kap. 1.1) jako aktivizující výuková forma. 

Kooperativní vyučování je založeno na vzájemné spolupráci žáků ve skupinách při 

dosahování cílů. Podle H. Kasíkové (2007, s. 183) je základním principem kooperativní 

výuky skupinová kooperace. Opakem je negativní vzájemná závislost, která vzniká 

v soutěživém prostředí, kde základem není kooperace, ale konfrontace a boj 

(kompetitivní výuka).  

Slovo kooperace však není jednoznačně chápáno. Svědčí o tom pedagogické 

odvětví, ve kterém existují přinejmenším tři vymezení tohoto pojmu.  

a) Kooperaci můžeme chápat jako cílovou strukturu vyu čování. Tedy žáci 

chápou, že mohou dosáhnout svého cíle pouze ve spolupráci s ostatními žáky ve 

společné úkolové situaci. 

b) Kooperaci, lépe kooperativnost, můžeme pojímat jako povahový, osobnostní 

rys žáka. Žák se liší svými reakcemi na přijetí kooperativní cílové struktury 

a dispozicemi vstupovat do kooperativního učení, neboť se na něm podílí motivace 

a trpělivost, která je spojena s kooperací jako povahovým rysem. 

c) Kooperace se vztahuje k chování žáků ve školních situacích. Zdálo by se 

logické, že pokud je vytvořena kooperativní cílová struktura a pohybuje se v ní žák 

s kooperativními rysy, chová se altruisticky, nesobecky. V praxi však dochází 

k situacím, v nichž figurují dva druhy podmínek, které tuto harmonii mohou narušit. 

Jedna podmínka se týká vnějších faktorů – např. žák s kooperativními dispozicemi 

zaměřený ke kooperativní cílové struktuře může jednat individualisticky, třeba při 

přípravě na větší zkoušku. Druhou podmínkou je vnitřní faktor – např. tentýž žák může 

jednat kompetitivně, soutěživě, jestliže se setká se stejně jednajícími členy skupiny, 

jejichž úspěch by mohl ohrožovat. Proto učitel při plánování a realizaci kooperace ve 

třídě nemůže předpokládat, že kooperativní chování následuje automaticky při spojení 

kooperativní organizace s pro-sociálně orientovanou osobností.  

 Kooperace se rozděluje podle typu na kooperaci jako nápomoc a kooperaci jako 

vzájemnost. Nápomoc je založena na asistenci jedné osoby druhé. Důraz je kladen na 
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spojení mezi jedinci, na přitažlivost cíle pro všechny účastníky a na spolupodílnictví 

v práci při dosahování cíle. Podstata vzájemnosti spočívá v tom, že cíl i procedury 

vedoucí k tomuto cíli jsou sdíleny všemi účastníky. Celá třída může fungovat jako 

„skupina skupin“ s meziskupinovými vztahy, založenými více jako spolupodílnictví než 

soutěžení. (Kasíková 1997, s. 32, 33) 

4.2 Znaky kooperativního vyučování 

 Kooperace ve vyučování není jen rozdělení žáků do menších skupin, ale jde tu 

i další základní znaky neboli opěrné sloupy systému, který funguje pouze v souhře. 

Znaky kooperativního vyučování podle anglické publikace Cooperation and 

Competition od D. W. Johnson a R. T. Johnson, 1989: 

a) Pozitivní vzájemná závislost – zde platí přesvědčení „Buď společně 

poplaveme, nebo se společně potopíme.“ Pozitivní vzájemné závislosti se dosahuje 

vytyčením společného cíle, který musí zvládnout celá skupina, a který je podporován 

vhodně zvolenou odměnou. Do skupin je předáno několik informací, které je nutno 

zkompletovat. Ve skupině jsou rozděleny role tak, aby bylo dosáhnuto cíle. 

b) Interakce tváří v tvář – každá činnost se odehrává ve skupinách o 2 – 6 

členech, kteří stojí proti sobě tváří v tvář, tedy znají adresáta názoru a také získávají 

okamžitou zpětnou vazbu od členů skupiny. Tato příležitost zajišťuje rozvoj sociálních 

dovedností. 

c) Osobní odpovědnost, osobní skládání účtů – výkon každého jedince je 

zhodnocen a využit pro celou skupinu. Smyslem kooperativní výuky je posílení jedince, 

ne posílení skupiny.  

d) Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností – 

předpokládá se dovednost kooperativně jednat. Kooperativní vyučování proto 

zařazujeme postupně od nejjednodušších dovedností po dovednosti podstatně složitější 

– od znát se a věřit si navzájem, komunikovat přesně a nedvojznačně až k akceptování 

a podpoře druhé osobnosti a řešení konfliktů konstruktivním způsobem.4 

e) Reflexe skupinové činnosti – efektivita a výsledek společné práce závisí na 

skupinové reflexi, postupu a zhodnocení dosažení cíle. Také přispívá k udržení dobrých 

                                                 
4  Konstruktivní způsob učení pochází z oblasti kognitivní psychologie, která objasňuje lidské 
učení z modelů poznávacích procesů, jimiž člověk přijímá a zpracovává informace, resp. vytváří 
různé poznatkové sítě a konstrukty. (Průcha 1997, s. 71) 
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pracovních vztahů a zabezpečuje myšlení na metakognitivní úrovni, což znamená 

zvýšení intelektové úrovně žáka. (D. W. Johnson in Kasíková 1997, s. 39-40) 

4.3 Technologie kooperativní výuky 

Mezi technologické podmínky kooperativního vyučování patří několik složek. 

Pro tuto diplomovou práci jsou však nejdůležitější následující komponenty – učební 

prostředí, cíle výuky, projekt jako specifický typ skupinového úkolu a hodnocení 

činnosti. 

4.3.1 Učební prostředí 

Kooperativní učební prostředí se vyznačuje těmito rysy: 

• kooperace přináší možnosti k učení mezi vrstevníky 

• učitel se stává facilitátorem – určuje cíle, navrhuje úkoly, monitoruje 

chování žáků, podporuje jejich činnost, povzbuzuje ke kooperaci, vytváří 

podmínky pro reflexi 

• žáci rozvíjejí sebedůvěru a učí se spolurozhodovat o svém učení 

• ve výuce jsou zapojeni všichni žáci, tedy i ti, kteří ve frontální výuce stojí 

stranou 

• řeč je důležitou součástí výuky, vytváří uvolněnou atmosféru 

• žáci ve skupinách generují nápady a díky jim se posouvají k cíli 

• chyby a nepřesnosti jsou považovány za stimul k dalšímu učení 

• žáci se nebojí prezentovat své výsledky, protože důvěřují svému 

kritickému ověřování produktu ve skupině 

• materiální prostředí evokuje pocit soudržnosti a volnosti (volný přístup 

ke zdrojům učení – knihovna, počítač, pomůcky, nástěnka s výslednými 

pracemi žáků; židle a stolky jsou volně přestavitelné)   

(Kasíková 1997, s. 41, 42) 

4.3.2 Cíle výuky 

 Cíl je předvídatelný závěr lidské činnosti. Napovídá směr učení, slouží jako 

základ, co se bude učit a v závěru učební činnosti se stává kritériem pro hodnocení 

úspěšnosti učení. 

 Každý vyučovací celek má svůj dlouhodobý cíl, který usiluje o mnohostranný 

rozvoj jedince (viz kap. 1.2). 
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 Cílů kooperativních učebních skupin se dosahuje jednak učením ve skupině 

a jednak charakterem úkolů a technik, které jsou ve skupině aplikovány. Skupina 

pracuje současně na dvou úrovních – úkolové a socioemocionální. Učitelé více vnímají 

socioemociální dimenzi, která při správném kooperativním způsobu práce splňuje 

i poznávací, úkolový proces.  

4.3.3 Projekt jako specifický typ skupinového úkolu 

Projekt je větší jednotka učiva spojená společnou myšlenkou, ideou i problémem, 

které ho sjednocují a vytváří podklad k praktickým činnostem. Podle Šimoníka (2003) 

lze projekt charakterizovat „jako komplexní úkol, při jehož řešení si žáci současně 

osvojují nové vědomosti a dovednosti“.  

Pojem projekt a projektová metoda je spojována se jménem William Haerd 

Kilpatrick, považovaným za zakladatele. Silnou stránkou projektů a projektové metody 

je přirozenost - učí žáky diskutovat, spolupracovat při řešení problému, evokuje 

k tvořivosti a vyhledávání potřebných informací k dosažení cílu. Projekt má motivační 

sílu, rozvíjí všestranně osobnost člověka a umožňuje jak diferenciaci, tak 

individualizaci ve výuce. Projekt tedy můžeme považovat za druh úkolu i za specifickou 

vzdělávací strategii. 

4.3.4 Hodnocení kooperativní výuky 

K tomuto titulku se nabízí několik otázek. Jak hodnotit skupinovou práci? Jde to 

vůbec? Není lepší v případě skupinové práce hodnocení vypustit?  

Je nutné říci, že při každém setkání s druhým člověkem je v určité míře použito 

hodnocení. Hodnotíme jeden druhého, tedy učitel hodnotí žáky, žáci učitele a žáci 

i učitelé sami sebe. Hodnocení je přirozenou součástí našeho učení, proto je dobře umět 

hodnotit, což je nejcennějším impulsem pro učení, zvláště pro kooperativní učení. Už 

v kapitole 4.2 o znacích kooperativního vyučování byla zmíněna reflexe jako významná 

součást každé činnosti, která pomáhá žákům v učení a zároveň učitelům ke zlepšování 

struktury výuky.  

Vzhledem k tomu, že při kooperativním procesu vzniká větší objem interakce, 

přináší to i větší zapojení do hodnocení. Při hodnocení se hodnotí nejen skupina, ale 

i jedinec dostává šanci reflektovat své chování a výsledky ve skupině. Žáci často zjistí, 

že proces je mnohdy důležitější než produkt a známky v tomto typu práce nejsou 

potřebné. Vidí a slyší reakce vlastní skupiny na činnost, což jim přináší porozumění 



38 
 

a hlubší nahlédnutí na chyby nebo úspěchy. Žáci tak jsou v kooperujících skupinách 

motivováni ke zlepšení ve výuce.  

Jak provést hodnocení v kooperativním systému, když každý žák přispěl 

k výsledku různou měrou? Hodnocení je bezprostředně spojeno s plánováním. Je 

nezbytné vědět, CO je hodnoceno a PROČ. Nositelem hodnocení může být učitel, 

skupina sama, vrstevníci, rodiče. Odpověď na otázku, jak provést hodnocení, je 

jednoduchá. Hodnocení se stává přirozenou součástí každé skupinové činnosti. 

Důkazem je jeden ze znaků kooperativního vyučování „tváří v tvář“, proto není třeba 

trvat vždy na explicitním vyjádření hodnocení. 

Ve školních situacích se vyskytují dva typy hodnotícího jazyka: deskriptivní 

a posuzovací. Doporučuje se používat častěji deskriptivní, popisný jazyk hodnocení. 

Učitel tak nejen slovně popíše situaci, chování, výkon nebo pocit, který jasně určí 

správnost či nesprávnost provedení úkolu (př. „Tvůj nápad řešit úkol s pomocí X nám 

pomohl dospět rychleji k výsledku.“), ale také nenásilně předává tuto formu hodnocení 

žákům a předchází škatulkování žáků podle výkonu (př. „Jsi dobrý a šikovný.“ „Jsi 

pomalý a líný.“). 

Z uvedených poznatků o kooperativním vyučování lze usoudit, že je kooperativní 

vyučování vhodnou formou pro realizaci tematických projektů v prostředí malotřídních 

škol. Umožňuje společně dojít k stanoveným cílům věkově rozdílné skupiny, ale také 

sklízí ovoce vzájemné interakce mezi žáky i mezi žákem a učitelem, kterou frontální 

výuka nepodporuje. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Cíle a výzkumné otázky 

Výuka na malotřídní škole se spojenými ročníky v jedné třídě je náročný 

a komplikovaný proces.  Na základě vlastní zkušenosti si myslím, že tento způsob 

výuky může být výzvou pro učitele, již se nebojí více zapojit projektové vyučování, ve 

kterém lze propojit učivo vzdělávacích oborů a oblastí. Tím si vytvoří zábavnější 

a provázanější výuku, zvláště ve zvolené vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tato 

vzdělávací oblast nabízí velkou škálu témat z tematických okruhů pro 1. období 

základního vzdělávání. My se v praktické části výzkumu věnujeme těm tématům, která 

se v ŠVP ZV malotřídních škol objevují zřídka.   

Tato část diplomové práce obsahuje pedagogický výzkum, který je zaměřen na 

propojení učiva tematických okruhů vybrané vzdělávací oblasti, tvorbě a realizaci 

tematických projektů pro spojené ročníky ve třídě a seznamuje nás s analýzou dat 

a výsledky výzkumného šetření. 

5.1 Cíle praktické části 

Pro diplomovou práci byly stanoveny dva hlavní cíle praktické části: 

 

1. Identifikovat výuku tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

v jednotlivých ročnících 1. období základního vzdělávání a zjistit možné propojení 

učiva tematických okruhů této oblasti ve výuce se spojenými ročníky na malotřídních 

školách. 

2. Sestavit a realizovat výuku vybraných témat ze vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět v 1. období na malotřídních školách.  

 

5.2 Výzkumné otázky 

K hlavnímu cíli č. 1 byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

1.  a) Které ročníky jsou spojovány pro výuku vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět v 1. období na malotřídních školách?  

b) Mají spojené ročníky shodné časové dotace pro výuku této oblasti?  
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2.  Jaká je četnost výskytu témat jednotlivých tematických okruhů 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučovaných napříč ročníky 1. období základního 

vzdělávání na malotřídních školách? 

      

3.  Které výukové metody a formy jsou zařazovány do výuky vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět v 1. období?  

  

 

K hlavnímu cíli č. 2 byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

 1.  Co si učitelé myslí o výběru témat vytvořených projektů pro 1. období 

základního vzdělávání? 

 

 2.  Co si učitelé myslí o zvolených výukových metodách a formách pro 

vytvořené projekty? 

 

3. Se kterými problémy se učitelé setkali při vedení vytvořených projektů? 

 

 4.  Podařily se stanovené cíle vytvořených projektů každého ročníku 

učitelům splnit? 
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6  Metodologie pedagogického výzkumu 

Pro praktické zkoumání dat a sestavování pedagogického výzkumu byl použit 

kvantitativně orientovaný výzkum. Kvantitativní výzkum podle P. Gavory (2010, s. 35, 

36) zjišťuje hlavně množství, rozsah a frekvenci výskytu sledovaných jevů. Výzkumník 

třídí a vysvětluje příčiny vzniku nebo změn jevů, drží odstup od zkoumaného jevu, 

zabezpečuje nestrannost pohledu. Kvantitativní výzkum prověřuje existující 

pedagogické poznatky, které potvrzuje nebo vyvrací. 

6.1 Použité výzkumné metody 

K identifikaci propojení tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

(dále jen ČAJS) v 1. období na malotřídních školách nám posloužily výzkumné metody 

- obsahová analýza kurikulárních dokumentů a polostrukturovaný rozhovor. K zjištění 

úspěšnosti vytvořených tematických projektů jsme využili strukturovaný rozhovor. 

6.1.1 Analýza kurikulárních dokumentů 

Analýza dokumentů patří mezi základní činnosti pedagogického výzkumu a podle 

B. Berelsona (1954, in Gavora 2010, s. 143) „slouží k objektivnímu a systematickému 

kvantitativnímu popisu zjevného obsahu komunikace…“ V pedagogické oblasti se 

analyzují různé dokumenty, od školských zákonů, nařízení a vyhlášek přes vzdělávací 

programy a školní řády po písemné přípravy učitelů či písemné úkoly žáků. (Gavora 

2010, s. 143) 

Pro účel této diplomové práce byla využita analýza školních vzdělávacích 

programů základního vzdělávání malotřídních škol (dále jen ŠVP ZV). Podrobně se 

prozkoumávala vzdělávací oblast ČAJS v 1. období (1. - 3. ročník), kde se sledovala 

časová dotace a učivo tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS. K dosažení 

potřebných informací o výuce témat vzdělávací oblasti ČAJS bylo potřeba analýzu 

rozdělit do dvou fází. V první fázi byl zaznamenán výčet témat vzdělávací oblasti ČAJS 

jednotlivých škol pro každý ročník a v druhé fázi se porovnávala četnost 

témat jednotlivých tematických okruhů u všech škol. Analýzou bylo zjišťováno, které 

téma vzdělávací oblasti ČAJS lze propojit napříč ročníky 1. období základního 

vzdělávání.   
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6.1.2 Polostrukturovaný a strukturovaný rozhovor 

Rozhovor je výzkumná metoda založená na interpersonálním kontaktu. Rozhovor 

probíhá pokládáním otázek ze strany výzkumníka a získávání odpovědí od respondenta, 

který sděluje nejen fakta, ale i prozrazuje vnějším chováním své pocity a postoje 

k tématu, podle nichž se může rozhovor popřípadě usměrnit. Rozhovor je nejvhodnější 

metodou pro získávání faktů od respondentů, kteří neovládají sdělování písemnou 

formou. K nevýhodám rozhovoru se řadí časová náročnost - provést rozhovor 

s dostačujícím vzorkem dotazovaných, obtížnost zaznamenávání odpovědí a jejich 

vyhodnocení. Existují tři druhy rozhovorů - strukturovaný, polostrukturovaný 

a nestrukturovaný. (Skutil 2011b, s. 89, Gavora 2010, s. 136) 

Pro doplnění některých údajů z ŠVP ZV vybraných malotřídních škol jsme zvolili 

polostrukturovaný rozhovor s učiteli malotřídních škol, kteří mají zkušenost s výukou 

ve třídách se spojenými ročníky. Zjišťovali jsme nejenom obecné údaje o působení 

učitelů ve školství, ale i aplikované propojování učiva tematických okruhů vzdělávací 

oblasti ČAJS ve třídách se spojenými ročníky. Rozhovory s učiteli probíhaly buď 

osobně, nebo telefonicky.  

Nejrozšířenějším typem rozhovoru je strukturovaný rozhovor, který jsme využili 

po realizaci tematických projektů. O rozhovor jsme požádali učitele, kteří ověřovali 

vytvořené tematické projekty. Rozhovor sloužil k zjištění vhodného sestavení 

metodických listů tematických projektů, dostupnosti pomůcek, dosažení cílů 

u jednotlivých ročníků a využití vhodných výukových metod a organizačních forem. 

Rozhovor obsahoval 8 otázek. 

Také žáci, kteří se zúčastnili tematických projektů, byli prostřednictvím jejich 

učitelek požádáni o strukturovaný rozhovor. U žáků byla sledována spokojenost se 

skupinovou kooperací, úspěšnost vybraných témat projektů a oblíbenost nabízených 

činností. Rozhovor obsahoval 10 uzavřených a 1 otevřenou otázku. Výsledky 

strukturovaných rozhovorů jsou prezentovány v kapitole 8.3. 

6.2 Realizace pedagogického výzkumu 

Pedagogický výzkum byl zahájen v dubnu 2012 sběrem školních vzdělávacích 

programů malotřídních škol a zároveň podrobnějším studiem kurikurálních dokumentů 

(RVP ZV a ŠVP ZV). Po té následovala obsahová analýza těchto dokumentů. Abychom 

zabezpečili objektivní pohled na zkoumanou problematiku, vybrali jsme 10 škol 
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Královéhradeckého kraje včetně té, ve které výzkumník působí. Přístup k veřejnému 

školnímu dokumentu (ŠVP ZV) byl obtížný více, než jsme předpokládali. Zvolená 

metoda, stažení ŠVP ZV z webových stránek škol, byla neúspěšná. Proto jsme 

kontaktovali osobně ředitele škol a požádali je o spolupráci při realizaci výzkumu. Při 

této příležitosti jsme se souhlasem ředitelů získali telefonní kontakty na učitele, kteří 

vyučují nebo vyučovali vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve třídách se spojenými 

ročníky, a později se s nimi domluvili na provedení rozhovoru. Bylo osloveno 

20 učitelů, ale pouze 10 pedagogů vyhovělo. K realizaci polostrukturovaných rozhovorů 

s učiteli došlo během května a června 2012.  

Výsledky analýzy ŠVP ZV vybraných škol a výpovědi učitelů o propojování 

tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byly následně využity 

při tvorbě tematických projektů.   

 Další fází byla tvorba projektů. Stanovili jsme si téma, hlavní cíl a dílčí 

očekávané výstupy, které vycházely z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Vybírali jsme vhodné a přiměřené učivo, výukové metody a formy tak, 

abychom nepřetěžovali cílovou skupinu projektů (viz kap. 6.3). Byla zohledněna 

i variabilita spojování ročníků pro výuku vzdělávací oblasti ČAJS. 

 Na podzim 2012 jsme rozeslali metodické listy a potřebné didaktické pomůcky 

k tematickým projektům do dvou škol, ve kterých se při polostrukturovaném rozhovoru 

ochotně přihlásily učitelky ke spolupráci. Třetí ověřovací učitel byl samotný 

výzkumník. 

 Po realizaci tematických projektů se uskutečnil strukturovaný rozhovor 

s učitelkami a žáky, kteří se zúčastnili tematických projektů. Strukturovaný rozhovor 

s žáky byl paní učitelkou zaznamenán písemnou formou. Zvuková nahrávka nebyla 

umožněna.  

Poslední fází výzkumu bylo zpracování reflexí učitelů a žáků, kteří se zúčastnili 

projektů.  Na základě jejich připomínek byla provedena úprava projektů. Nakonec 

proběhlo vyhodnocení dosažení stanovených cílů diplomové práce. Celý výzkum 

skončil v září 2013.  
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 6.3 Charakteristika výzkumných souborů a respondentů 

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) je 

základní programový dokument školy. Ve výzkumu bylo analyzováno 10 vzdělávacích 

programů základních malotřídních škol Královéhradeckého kraje.  

V tabulce č. 2 je přehled názvů ŠVP ZV vybraných malotřídních škol. 

Z důvodu anonymity škol je použito číslování 1 až 10.  

 

Tabulka č. 2 - Názvy ŠVP ZV malotřídních škol 

Škola Název ŠVP ZV 

1 Škola venkova 

2 "Učíme se zdravě žít, komunikovat a znát." 

3 

"Co slyším, to zapomenu. 

Co vidím, to si pamatuji. 

Co vyzkouším, tomu rozumím." 

4 Tvořivá škola 

5 Virtuální škola 

6 Škola nás baví 

7 Školička u nás 

8 Škola pro život 

9 Škola pro Tebe 

10 Naše škola 

 

V 100 % byl ŠVP ZV pojmenován osobitým názvem, který si školy volily samy. 

Při vymýšlení názvu se školy pravděpodobně řídily zaměřením programu a svým 

přístupem ke vzdělávání. 

 

• Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  

Vzdělávací oblast ČAJS v 1. období základního vzdělávání je v ŠVP ZV 

zprostředkována vyučovacím předmětem. Název předmětu nemusí být totožný, avšak 

často používaným názvem je Prvouka. Časová dotace tohoto předmětu není jednotlivým 
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ročníkům striktně dána. RVP ZV uvádí minimální časovou dotaci pro vzdělávací oblast 

ČAJS, která pro obě období základního vzdělávání činí 12 vyučovacích hodin. Lze ještě 

čerpat další vyučovací hodiny z tzv. Disponibilní časové dotace. Vzdělávací obsah 

vzdělávací oblasti ČAJS je rozčleněn do pěti tematických okruhů pro každý ročník. 

Některé očekávané výstupy a učivo tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS školy 

přeformulovaly, ale jejich podstatu zachovaly. Kritériem pro identifikování tematických 

okruhů vzdělávací oblasti ČAJS byl přehled učiva z odborné metodické literatury od 

J. Johnové. 

 

• Učitelé - účastníci polostrukturovaného rozhovoru  

Na základě analýzy byl proveden výzkum pomocí strukturovaného rozhovoru 

s učiteli, kteří měli zkušenost s výukou vzdělávací oblasti ČAJS se spojenými ročníky 

na malotřídní škole. Cílem rozhovoru s učiteli bylo získat informace o jejich vzdělání, 

působení ve školství, ale i o samotné výuce vzdělávací oblasti ČAJS. Celkem bylo 

osloveno 20 učitelů z malotřídních škol Královéhradeckého kraje. Pouze 10 učitelů nám 

poskytlo rozhovor, z toho 7 učitelek bylo vysokoškolsky vzdělaných a 3 učitelky měly 

středoškolské odborné vzdělání.  Můžeme tak potvrdit výsledek výzkumného šetření od 

autorek Trnková, aj., (2010, s. 50) že „české základní školství, zvláště 1. stupeň, se 

potýká s problémem zajistit plně kvalifikovaný personál.“   

 

• Učitelé - účastníci projektů a strukturovaného rozhovoru 

Tři učitelky malotřídních škol se zúčastnily ověřování tematických projektů. Při 

rozhovorech nám nebylo umožněno zvukově doložit odpovědi. Z etických důvodů 

neuvádíme jména učitelek, ale jsou označeny písmeny X, Y a Z. 

 

Učitelka X působila čtvrtým rokem na malotřídní škole na půl úvazku jako 

učitelka výchov, anglického jazyka a prvouky a na půl úvazku jako vychovatelka ve 

školní družině. Na výuku prvouky měla spojené všechny tři ročníky (1. - 3. ročník). 

Jinou zkušenost, než takto spojené ročníky, neměla.  

 

Učitelka Y působila sedmým rokem na malotřídní škole na plný úvazek jako 

třídní učitel 2. ročníku. Na výuku prvouky běžně mívala pouze svou třídu, ale 

k realizaci projektů si přizvala žáky 3. ročníku. Tuto zkušenost, spojení více ročníků 

v jedné třídě, znala z minulosti.  
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Učitelka Z působila třetím rokem na malotřídní škole na půl úvazku jako učitelka 

některých výchov, prvouky a hlavně anglického jazyka. Půl úvazku splňovala jako 

vychovatelka ve školní družině. Výuku projektů si ponechala do školní družiny, protože 

jí vedení školy neumožnilo odučit v dopoledních hodinách celodenní projekt, který 

nebyl součástí jejich  ŠVP. Výuka se spojenými ročníky byla pro ni běžná.   

• Žáci - účastníci projektů a strukturovaného rozhovoru 

 Pod vedením učitelky X se rozhovoru zúčastnilo celkem 8 žáků - z toho 1 prvňák, 

5 druháků a 2 třeťáci. Žáci byli zvyklí na projektové vyučování ve skupinách. 

 

Pod vedením učitelky Y se rozhovoru zúčastnilo celkem 15 žáků - z toho 

8 druháků a 7 třeťáků. Žáci takto spolupracovali poprvé.  

 

Pod vedením učitelky Z se rozhovoru zúčastnilo celkem 13 žáků - z toho 

5 prvňáků, 5 druháků a 3 třeťáci. Žáci projektové vyučování znali. 

 

Celkem 36 žáků a 3 učitelky se zúčastnilo ověřování tematických projektů. 

Výsledky strukturovaných rozhovorů jsou prezentovány v kapitole 8.3.   
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7 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

 Cílem praktické části bylo identifikovat výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět (dále jen ČAJS) v 1. období základního vzdělávání na malotřídních školách a zjistit 

možné propojení učiva tematických okruhů této vzdělávací oblasti při výuce ve třídě se 

spojenými ročníky. K dosažení tohoto cíle byly použity výzkumné metody, analýza 

kurikulárních dokumentů a polostrukturovaný rozhovor s učiteli. 

Před zahájením výzkumného šetření jsme stanovili výzkumné otázky týkající se 

časové dotace vzdělávací oblasti ČAJS pro jednotlivé ročníky, kombinací spojování 

ročníků pro výuku vzdělávací oblasti ČAJS, četnosti témat vzdělávací oblasti ČAJS 

v jednotlivých ročnících a zařazování výukových metod a forem do výuky vzdělávací 

oblasti ČAJS. Získané informace se staly východiskem pro sestavování tematických 

projektů. 

Analýza ŠVP ZV byla provedena u 10 malotřídních škol (viz kap. 6.3). 

Z důvodu anonymity škol je použito číslování 1 až 10. Polostrukturovaného rozhovoru 

se zúčastnilo 10 učitelů (viz kap. 6.3).  
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7.1 Časová dotace spojovaných ročníků 

 Součástí výzkumu bylo zjistit kolik vyučovacích hodin týdně je věnováno výuce 

vzdělávací oblasti ČAJS u jednotlivých ročníků 1. období základního vzdělávání (viz 

graf č. 1) a které ročníky bývají spojovány při výuce vzdělávací oblasti ČAJS (viz 

tabulka č. 3).  

      

 
Graf č. 1 - Přehled týdenních časových dotací pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět v 1. období 
základního vzdělávání na malotřídních školách 

 

Analýzou bylo zjištěno, že 7 škol si shodně stanovilo rozdělení vyučovacích 

hodin. Pro 1. a 2. ročník stanovily 2 vyučovací hodiny a pro 3. ročník stanovily 

3 hodiny. Jedna škola věnuje výuce 3 vyučovací hodiny všem třem ročníkům. Jedna 

škola uvedla 2 vyučovací hodiny pro všechny tři ročníky. Jedna škola čerpá pro 

1. ročník 1 vyučovací hodinu a pro 2. a 3. ročník 2 vyučovací hodiny. Je tedy zřejmé, že 

školy časovou dotaci pro výuku vzdělávací oblasti ČAJS zvolily tak, aby splnily 

předepsanou minimální časovou dotaci (viz kap. 6.3). 

 

Tabulka č. 3 přehledně ukazuje používané kombinace spojování ročníků při výuce 

vzdělávací oblasti ČAJS v 1.  období základního vzdělávání. K zjištění těchto údajů 

jsme využili rozhovor s učiteli, protože tato skutečnost není povinnou součástí ŠVP ZV. 

K tomuto dotazu učitelé dodávali: „Kombinace ročníků je každý školní rok jiná. Spojení 

ročníků záleží na počtu žáků jednotlivých ročníků.“   
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Tabulka č. 3 - Používané spojování ročníku na malotřídních školách 

  Používané spojování ročníků 

Škola 
1. a 2. 

ročník 

1. a 3. 

ročník 

2. a 3. 

ročník 

1. - 3. 

ročník 

1 
   

x 

2 
  

x 
 

3 
   

x 

4 
  

x 
 

5 x 
   

6 
 

x 
  

7 x 
   

8 
  

x 
 

9 x 
   

10 
 

x 
  

 

Z tabulky č. 3 je patrné, že kombinace spojovaných ročníků ve třídách 

dotazovaných malotřídních škol jsou téměř vyrovnané. Při sestavování tematických 

projektů musíme tento fakt respektovat a navrhnout plán tak, aby se projekty mohly 

vyučovat v jakékoli malotřídní škole bez zřetele na konkrétní spojení ročníků.  

Z grafu č. 1 a tabulky č. 3 lze vyčíst, že pouze polovina dotazovaných škol 

spojuje ročníky se shodnou časovou dotací. Domníváme se, že ostatní školy neshodu 

časové dotace řeší individuální vyučovací hodinou pro ročník s vyšším počtem hodin, 

nebo výuku vzdělávací oblasti ČAJS propojují s jinou vzdělávací oblastí.   

7.2 Propojování tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS   

Na základě analýzy ŠVP ZV vybraných malotřídních škol (viz příloha A) byl 

vytvořen přehled tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS v 1. období základního 

vzdělávání (viz příloha B). Z vytvořených přehledů nebylo jednoznačně zjištěno 

propojování témat zkoumaných tematických okruhů ve výuce. Proto byl realizován 

polostrukturovaný rozhovor s učiteli, kteří měli zkušenost s výukou vzdělávací oblast 

ČAJS ve třídě se spojenými ročníky 1. období základního vzdělávání. Výpovědi učitelů 

k propojování témat jednotlivých tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS byly 

zpracovány a vyhodnoceny. Tímto výzkumným šetřením se zjistila četnost výskytu 
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témat, které se propojují ve výuce vzdělávací oblasti ČAJS v 1. období základního 

vzdělávání ve třídách se spojenými ročníky.    

 

Jedním z tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS je Místo, kde žijeme. 

V grafu č. 2 je zřejmé, v jaké míře jsou témata tohoto okruhu propojována ve výuce se 

spojenými ročníky.  

 

 
Graf č. 2 - Výuka tematického okruhu Místo, kde žijeme 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že téma Domov, Škola a Bezpečná cesta učitelé vždy 

propojují ve výuce. Ostatní témata učitelé propojují minimálně, i přestože přírodovědný 

didaktik L. Podroužek (2003, s. 230-231) učivo o poznávání místní i okolní krajiny, 

o ochraně a respektování přírodních krás a základech národní hrdosti řadí do 1. období 

základního vzdělávání. Učitelé ponechávají toto učivo do 2. období základního 

vzdělávání. Zajímavá je výpověď jednoho učitele, který v 2. a 3. ročníku propojuje 

učivo o orientaci v plánku a mapách. Podle našeho názoru vzhledem k vývoji 

abstraktního vnímání by se mělo tomuto učivu věnovat až od 3. ročníku (viz kap. 3.2). 

 

Graf č. 3 je věnován tematickému okruhu Lidé kolem nás. Obecně témata tohoto 

okruhu - rodina, soužití a chování lidí, globální problémy, kultura, právo a spravedlnost, 

jsou slýchána denně v prostředí školy. 
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Graf č. 3 - Výuka tematického okruhu Lidé kolem nás 

 

Úkolem učiva pro 1. stupeň základního vzdělávání je rozvíjet poznatky 

o nejbližším světě. Myslíme si, že právě proto nejvyšších příček dosahují témata 

Rodina, Soužití a Chování lidí. Nejméně propojovaným tématem jsou Globální 

problémy. L. Podroužek (2003, s. 233) toto učivo vysvětluje očekávanými výstupy: 

„uvede příklady, jak se lidé mohou v průběhu svého života dostat do svízelné životní 

situace (válka, povodeň apod.) a proč potřebují pomoc.“ Je tedy zřejmé, že lze téma 

vycházející z Environmentální výchovy zařadit do jiných vzdělávacích oblastí, jak 

průřezová témata dovolují. 

 

Třetím tematickým okruhem Lidé a čas se dostáváme k učivu, které se prolíná 

s dalšími vzdělávacími obory, např. Matemtika a její aplikace (převody časových 

jednotek) , Český jazyk a literatura (četba a dramatizce pověstí, bájí, vyprávění 

dle dějové posloupnosti). Výzkumem byla zjištěna četnost propojovaných témat (viz 

graf č. 4).  
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Graf č. 4 - Výuka tematického okruhu Lidé a čas 

 

 Z grafu č. 4 je zřejmé, že témata týkající se orientaci v čase a součastnosti 

a minulosti jsou ve výuce propojována ve vyšší míře. Je to dobře uchopitelné učivo, ke 

kterému existuje spoustu didaktických pomůcek. Jsme přesvědčeni, že dovednost určit 

čas a orientovat se v čase je základním předpokladem pro praktický život.  

Témata Památky a Báje, mýty a pověsti  jsou také témata o čase, ale i zároveň 

o místu bydliště. To znamená, pojmevat některé významné rodáky a památky, uvést 

pověsti a báje o svém rodišti, účastnit se kulturního dění - oslav a výročí obecních 

památek, srazů rodáků. To všechno je součástí dění malotřídních škol. Jejich nízká 

procentuální četnost je pravděpodobně výsledkem výběru respondentů. Polovina 

dotazovaných učitelů právě vede výuku ve třídě s 1. ročníkem, proto spíše využívají 

pohádky a příběhy, nežli báje a pověsti. Učivo o památkách a historické próze 

neodpovídá psychické vyspělosti prvňáků. 

 

Rozsáhlým tematickým okruhem vzdělávací oblasti ČAJS je Rozmanitost 

přírody. Výzkumem byla sledována četnost propojovaných témat vyučovaných ve třídě 

se spojenými ročníky (viz graf č. 5). 
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Graf č. 5 - Výuka tematického okruhu Rozmanitost přírody 

 

 Témata o živé přírodě - Rostliny a živočichové, Rozmanitost přírody 

a Ohleduplné chování  se propojují nejčastěji. Důsledkem propojování učiva může být 

dětský zájem o pochopení koloběhu přírody, chování domácích mazlíčků nebo 

pěstování vlastních rostlin. Na rozdíl témata o neživé přírodě - Vesmír a Země, Látky 

a jejich vlastnosti, Nerosty a horniny, Voda a vzduch bývají zřídka zařazována do 

výuky ve třídě se spojenými ročníky. Podle učitelů je to dáno časovou náročností 

příprav, i když materiály k těmto tématům jsou běžně zařazovány do učebnic. 

 

Člověk a jeho zdraví je posledním tematickým okruhem vzdělávací oblasti ČaJS. 

Záměrem výzkumu bylo identifikovat četnost propojovaných témat tohoto tematického 

okruhu ve výuce na malotřídních školách (viz graf č. 6). 
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Graf č. 6 - Výuka tematického okruhu Člověk a jeho zdraví 

  

Graf č. 6 ukazuje, že témata věnovaná znalostem lidského těla, péči o zdraví 

a osobnímu bezpečí učitelé nepodceňují a snaží se je propojovat ve výuce se spojenými 

ročníky. Naopak nejméně propojovaná témata jsou Situace hromadného ohrožení 

a Návykové látky. Učitelé se svěřili, že postrádají k tomuto učivu metodické příručky či 

didaktické pomůcky, na druhou stranu vyjádřili zájem o častější zařazení těchto témat 

do výuky, jelikož se s touto problematikou setkávají denně v médiích. 

 

Při identifikaci témat jednotlivých tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS 

pro každý ročník bylo zjištěno, že v některých ŠVP ZV vybraných škol byly 

formulovány názvy témat odlišně než je v RVP ZV. Např. v tematickém okruhu Místo, 

kde žijeme se vyskytly názvy Práce s plánem své obce, Rozdíly mezi městským 

a vesnickým prostředí, Domov a vlast. V tematickém okruhu Lidé kolem nás školy 

použily názvy Rodina a život v rodině, Podobní a odlišní lidé, Lidé a svět, Člověk mezi 

lidmi. V tematickém okruhu Lidé a čas vymyslely název Historická a památná místa 

v obci. Pro tematický okruh Rozmanitost přírody školy volily názvy Péče o živočichy 

v zajetí a Základní význam vody, vzduchu, ohně a půdy. Nebylo vždy možné, 

jednoznačně určit téma. 
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7.3 Zařazované výukové metody a formy do výuky 

Záměrem výzkumného šetření bylo identifikovat výuku vzdělávací oblasti ČAJS, 

tzn. i výběr výukových metod a forem. Při analýze ŠVP ZV malotřídních škol bylo 

zjištěno několik zajímavých postřehů o zařazení výukových metod a forem.  

RVP ZV školám doporučuje zařadit do svých ŠVP ZV projektové učení jako 

metodu, která škole dotváří originalitu. O projektech se zmiňuje pouze polovina 

dotazovaných škol. Jedna škola jmenuje několik zajímavých projektů, které se zaměřují 

na přírodovědné a humanitní činnosti, což je i jejich hlavním cílem ŠVP ZV. Pro celý 

1. stupeň pořádá projekty s BESIPem, završením jsou praktické jízdy na dopravním 

hřišti. Dále spolupracuje s veřejností na ekologických akcích, regionálních a obecních 

studiích - besedy s rodáky, výstavy rodinných i jiných fotografií z minulosti a předávání 

tradičních rukodělných řemesel - košíkářství, keramika, kovářství. Nejčastěji 

uváděnými metodami v ŠVP ZV byla beseda, vyprávění, pozorování, didaktické hry, 

práce na PC či interaktivní tabuli. 

Zeptali jsme se i učitelů, které konkrétní výukové metody a formy využívají při 

výuce vzdělávací oblasti ČAJS. Tabulka č. 4 je uspořádána do 10 kategorií nejčastějších 

odpovědí. 

 

Tabulka č. 4 - Zařazované výukové metody a formy na malotřídní škole 

P
ol

ož
ka

 

Kategorie odpovědí 
Četnost 

odpovědí 

Procentuální 

četnost 

(100% = 10) 

1 vyprávění učitele 10 100 % 

2 vysvětlování (výklad) učitele 10 100 % 

3 aktivizující metody (didaktické hry) 9 90 % 

4 
dovednostně-praktické metody (vycházky, 

manipulování,…) 
7 70 % 

5 komplexní metody (projekty, PC programy) 7 70 % 

6 názorně-demonstrační metody (pokusy) 4 40 % 

7 exkurze 3 30 % 

8 frontální výuka 10 100 % 

9 skupinová práce 7 70 % 

10 samostatná práce 2 20 % 



56 
 

 

Všichni dotazovaní učitelé dávají přednost metodě vyprávění a výkladu. Stejně 

tak se shodli na využívané formě frontální výuce. Z aktivizujících metod převážná 

většina učitelů zmínila didaktickou hru. Přes polovinu respondentů využívá 

dovednostně-praktické (vycházky, manipulační činnosti - výroba předmětů) 

a komplexní metody. Z toho vyplývá i shoda v počtu zaznamenaných organizačních 

forem - skupinová práce. Učitelé ve svých hodinách často nevyužívají exkurze, 

názorně-demonstrační metody (návody k pokusům, práce s obrazem, demonstrace) 

a samostatnou práci.   
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8 Tematické projekty 

Na základě výsledků analýzy a polostrukturovaného rozhovoru byly vypracovány 

dva tematické projekty. Výběr témat projektů se držel zadanému úkolu - vycházet ze 

zřídka propojovaných témat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období 

základního vzdělávání na malotřídních školách. Tematický projekt č. 1 se zabývá 

tématem Situace hromadného ohrožení, ke kterému je stanoven cíl přivolat pomoc 

a předcházet zneužívání tísňových linek. V tematickém projektu č. 2 se pracuje 

s tématem Látky a jejich vlastnosti. Zaměřuje se na cíl roztřídit známé látky podle 

určitých znaků. Oba projekty nabízí běžně, ale i méně používané výukové metody 

a formy vhodné k propojení učiva napříč ročníky 1. období základního vzdělávání. 

Projekty na sebe nenavazují, tudíž je na učiteli, jak je začlení do měsíčního plánu. 

Obsah projektů je vytvořen na 1. pololetí, konkrétně po osvojení dopravní výchovy. 

 Tematické projekty mají téma, vytyčené cíle a očekávané výstupy pro jednotlivé 

ročníky a uplatňují mezipředmětové vazby. Metodické listy obsahují seznam pomůcek, 

doporučený prostor, postup realizace a celkovou časovou dotaci i předpokládaný čas 

jednotlivých aktivit. Pro lepší orientaci v textu jsou chronologicky popsány pokyny pro 

učitele a pokyny pro žáky. Přímá řeč učitele je uvedena kurzívou, označena slovem 

komentář.  

Projekty byly realizovány ve třech malotřídních školách pod vedením učitelek 

(viz kap. 6.3), jež hodnotily vhodnost sestavení projektů ve strukturovaném rozhovoru. 

Výuku těchto projektů absolvovali žáci z prvních až třetích ročníků (viz kap. 6.3), se 

kterými byl po ukončení projektů proveden strukturovaný rozhovor. Tento rozhovor 

zrealizovaly jejich učitelky. 
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8.1 Tematický projekt č. 1 

8.1.1 Metodický list pro učitele k projektu č. 1 

Název projektu: Voláme (o) pomoc  

Téma: Mimořádné situace 

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví 

Hlavní cíl: přivolat pomoc v mimořádné události, zhodnotit důsledky bezdůvodného 

volání na tísňové linky 

Výchovně vzdělávací strategie učitele: vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, 

využívá zábavné formy práce (puzzle, dramatizace), dává žákům prostor k vyjadřování 

svých názorů a zkušeností, rozšiřuje u žáků slovní zásobu, získané informace s žáky 

třídí a pomáhá k jejich pochopení a propojení, vede žáky k ochraně svého zdraví 

i zdraví ostatních, při praktických činnostech vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny práce 

Časová dotace: 135 minut 

Sezonní zařazení: 1. pololetí, nejlépe navázat na dopravní výchovu nebo na učivo 

o zdraví  

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 

• správně a zřetelně se představí, zavolá o pomoc 

• pojmenuje podle piktogramu příslušnou záchrannou službu 

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 

• přečte čísla tísňového volání a přiřadí k nim příslušnou záchrannou službu 

• uvede příklad mimořádné události 

• předvede telefonické oznámení mimořádné události 

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 

• respektuje názor ostatních, podporuje a pomáhá ostatním 
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• popíše mimořádnou událost a správně přidělí čísla tísňového volání 

• přiměřeně reaguje na pokyny dospělých při mimořádných situacích  

 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - 

Psychohygiena, Sociální rozvoj – Komunikace, Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, 

praktická etika), Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

Mezipředmětové vazby: Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, 

Dramatická výchova  

Pomůcky: tabule, křídy, obrázkové kartičky (viz přílohy č. 1- 4), telefonní seznam, 

psací potřeby, papíry, pracovní listy (viz příloha č. 5), molitanový míček, archy papíru, 

výtvarné potřeby na koláž a kresbu (nůžky, lepidlo, fixy, pastelky, igelity na lavici), 

listy s obrázky mimořádných událostí z časopisů a katalogů, staré telefony nebo mobily, 

IT a připojení k internetu 

Prostor: třída - na koberci, v lavicích, volně po třídě 

 

Popis činností 

Úvod  Z dopravní výchovy víme, jak se máme jako chodci a cyklisté pohybovat po 

cestách, jaká pravidla pro nás platí a co nás může ohrozit. Další důležitou dovedností je 

si nejen chránit své zdraví, ale i zdraví druhých, kterým hrozí nebezpečí, kteří potřebují 

pomoc, aby přežili. Co dělat v takových okamžicích, kterým říkáme mimořádné situace, 

si dnes budeme povídat.  

 

1. Didaktická hra – puzzle                      5 - 10 min 

Prostor: na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje piktogram, uvede název záchranné složky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel předem připraví puzzle (příloha č. 1) 

• Učitel vysvětlí slova – mimořádné, situace, události.   

• Vytvoří 4 skupiny – seskupit žáky z různých ročníků.  
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• Zadá úkol k didaktické hře - puzzle. Úkolem je ve skupinách sestavit puzzle, 

pojmenovat obrázek a vymyslet k čemu obrázek slouží.  

• V případě potřeby pomůže žákům se skládáním puzzle, pojmenováním obrázku 

a určením záchranné služby. 

• Ukáže žákům příklad piktogramů v telefonním seznamu. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci vymýšlí příklady mimořádných situací, sdělují vlastní zkušenosti ze života. 

� Skládají puzzle a podle symbolu či hesla pojmenují příslušnou záchrannou 

službu, které patří daný piktogram.  

� Svůj výsledek prezentují ostatním.  

� Společně se shodnou, kde se s těmito obrázky mohou setkat (telefonní budky, 

telefonní seznamy - ukázka). 

 

2. Didaktická hra – telefonní čísla a situace mimořádných událostí       5 – 10 min 

Prostor: v prostoru třídy, na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – individuální činnost 

Cíl: řadí obrázky mimořádných situací k sestaveným piktogramům 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná činnost  

Cíl: sestaví číslo záchranné jednotky a přiřadí k piktogramům 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel před výukou po třídě schová kartičky pro tuto činnost (příloha č. 2).  

• Pochválí za předchozí aktivitu a zadá další úkol podle komentáře. 

Komentář 

Nám však k těmto obrázkům něco důležitého chybí? Co je to? Ano, telefonní čísla. 

To je úkol pro druháky a třeťáky. Po třídě je rozmístěno několik žlutých kartiček 

s různými čísly. Vyhledejte je a pak se společně dohodněte, které číslo přísluší dané 

záchranné jednotce - sestavte ho z karet u správného piktogramu. Úkol pro prvňáčky je 

podobný, ale s tím rozdílem, že vy hledáte bílé karty s obrázky, které přiřadíte ke 

správnému symbolu záchranné služby. Ještě jen pro kontrolu společně jmenujme 

záchranné služby na obrázcích. Názorné pojmenování. 

• Radí a kontroluje práci žáků. 
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Pokyny pro žáky: 

� Prvňáci hledají po třídě bílé karty, prohlédnou si fotografii a na koberci přiřadí 

obrázek mimořádné situace a dopravního prostředku k odpovídající záchranné 

službě. 

� Žáci druhého a třetího ročníku hledají po třídě žluté karty a na koberci sestavují 

z jednotlivých čísel telefonní čísla k příslušné záchranné jednotce.  

� Společně všechny ročníky zkontrolují výsledek. 

 

3. Výklad – tísňová volání, mimořádné situace    15 – 20 min 

Prostor: na koberci v kruhu 

Činnost pro ročník: 1. – společná činnost s 2. a 3. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: odpovídá na otázky ohledně bezpečnosti a zdraví 

Činnost pro ročník: 2. - 3. – společná činnost s 1. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: aplikuje správná tísňová čísla, odpovídá na otázky, řeší problémové situace 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí funkce jednotlivých záchranných složek včetně mezinárodního 

integrovaného záchranného systému. Využívá obrázkový materiál s předchozí 

aktivity. Podklady pro výklad v příloze č. 3. 

• Objasní, proč je důležité znát čísla na všechny tísňové linky. 

• Pokládá otázky k učivu (příloha č. 3 – otázky k výkladu).  

Pokyny pro žáky: 

� Žáci poslouchají informace a reagují na otázky k učivu. 

 

4. Koláž – Záchranné služby       45 min 

Prostor: v lavicích 

Činnost pro ročník: 1. – pracují společně ve skupinách 

Cíl: spolupracuje ve skupině 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – pracují společně ve skupinách 

Cíl: spolupracuje ve skupině, uvede příklad mimořádné situace, uvede telefonní číslo 

a název záchranné stanice 
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Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vytvoří 3 skupiny. Určí kapitány skupin (žáci 3. ročníku) a nechá je 

vybrat členy své skupiny (doporučí mít žáky ze všech ročníků).  

• Společně s žáky připraví pracovní plochu (spojí 2 nebo 4 lavice k sobě) 

a potřebné pomůcky na koláž – arch papíru, nůžky, lepidla, igelity na lavici, 

penály, obrázky z časopisů k danému tématu. 

•  Sdělí úkol práce podle komentáře.  

 

Komentář 

Předvedli jste mi, že máte přehled o práci daných záchranných jednotek, tak teď 

by se hodilo každé záchranné jednotce vytvořit plakát, který by informoval o jejich 

činnostech. V obálce najdete několik indicií, které vám prozradí, o které záchranné 

jednotce vytvoříte poutavý a poučný plakát pro všechny kolemjdoucí, děti i dospělé. Je 

potřeba, aby na plakátu byl název záchranné jednotky, telefonní číslo a příklady, kdy 

se na ně obrátit. K dispozici máte arch papíru, který si můžete jakkoli upravit, polepit, 

pomalovat, popsat a nazdobit. Někdo má nějaký dotaz? Můžete otevřít obálku a začít 

pracovat.  

• Napíše na tabuli v bodech požadavky. 

• Nechá skupinám vylosovat obálku s indiciemi (příloha č. 4). 

• V průběhu činnosti obchází skupiny a pomáhá s rozvržením plakátu a odpovídá 

na dotazy žáků. 

• Včas upozorní na ukončení práce a úklid pracoviště. 

• Požádá skupinu o zvolení mluvčího skupiny, který přečte indicie a prezentuje 

skupinovou práci. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se rozdělí do skupin podle pokynů.  

� Připraví si pomůcky na koláž. 

� Skupiny se domlouvají na postupu práce, diskutují o návrhu kompozice, 

rozdělují si činnosti dle dovedností žáků, spolupracují a vychází ze společného 

návrhu plakátu. 

� Uklidí si pracoviště a pomůcky.  
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� Zvolený mluvčí skupiny před tabulí přečte indicie a prezentuje plakát ostatním 

skupinám.  

� Skupiny hodnotí svou práci, spolupráci v průběhu vyrábění a výsledky ostatních.  

� Plakáty vystaví na nástěnku ve třídě. 

Poznámka: Pokud nebude dostatek obrázkového materiálu v časopisech, učitel předem 

vytiskne fotografie z internetu, nebo nechá žáky pouze kreslit a malovat.  

 

5. Demonstrace tísňového volání      10 – 15 min 

Prostor: na koberci před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – společná činnost, ale jiný cíl 

Cíl: osvojí si správné představení jména a body k popisu místa, kde se nachází 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná činnost, ale jiný cíl 

Cíl: osvojí si základní body k oznámení mimořádné události 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel sdělí žákům, že se mohou přidat do hry a požádá dobrovolníka, aby si lehl 

na koberec a podle pokynů spolupracoval. 

• Demonstruje volání na tísňovou linku a oznamuje mimořádnou situaci.  

Popis ukázky volání na záchrannou službu: Učitel zahlédne ležící osobu, přiklekne 

k ní a zjišťuje zdravotní stav osoby. Vše nahlas komentuje (vědomí, dech, tep, 

krvácení). Pak vytáčí číslo na mobilu. Dobrý den, našla jsem ženu v bezvědomí, leží 

a nehýbe se. Nacházíme se v Základní škole v (název obce, ulici, číslo popisné 

a konkrétní místo), ve druhém patře školy v první třídě. Tep jsem nahmatala. Dýchá 

nepravidelně. Žádné krvácení ani otevřené rány nevidím. Mám jí dát do stabilizované 

polohy? Děkuji, jméno učitele, volám z mobilního telefonu, číslo je …. Učitel položí 

sluchátko, ležícího žáka uvede do stabilizované polohy a po chvilce imituje vyzvánění 

mobilu, zopakuje podstatné informace a zavěsí.  

• Žákovi poděkuje za spolupráci při ukázce. 

• Pokládá žákům následující otázky a na tabuli zapisuje důležitá slova.  

• Vede diskuzi o zneužívání tísňových linek. 

Otázky:  Které číslo jsem vytočila?  

Co se tu stalo?  
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Co je všechno potřeba sdělit operátorovi, aby mohl vyslat co nejdříve 

záchranný tým na místo události?  

Proč mi volali zpět? Operátoři ověřovali, zda si z nich neděláme legraci. 

Někdy se najdou rošťáci, kteří se takto baví, protože tísňové volání je 

bezplatné. Myslíte, že je to v pořádku? 

Důležitá slova: CO SE STALO? (stručný popis situace)  

  KDE SE TO STALO? (adresa místa nebo orientační body místa, 

jako jsou velké budovy, osamělý strom, rybník,…)  

KDO VOLÁ? (sdělení celého jména) 

  ODKUD VOLÁ? (telefonní číslo, telefonní budka a místo, kde se 

volající nachází). 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci pozorují učitele a zapojí se do demonstrace ukázky podání první 

pomoci.  

� Při rekapitulaci hovoru reagují na dotazy.   

� V diskuzi hodnotí zneužívání tísňového volání. 

 

6. Rozhovory – pracovní listy      10 – 15 min 

Prostor: v lavicích a na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – individuální činnost ročníku 

Cíl: uvede své jméno, uvede místo bydliště a místo, kde se právě nachází, zavolá 

o pomoc 

Činnost pro ročník: 2. – individuální činnost ročníku 

Cíl: správně přiřadí telefonní číslo, název záchranné služby a uvede příklad 

mimořádné situace, simuluje rozhovor s operátorem záchranné služby 

Činnost pro ročník: 3. – individuální činnost ročníku 

Cíl: řeší problémovou situaci, vymyslí postup oznámení mimořádné situace  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel zadá práci do dvojic žákům 2. a 3. ročníku – PL (příloha č. 5).   

• Vysvětlí práci 2. ročníku. Zatím si žáci 3. ročníku čtou zadání PL a žáci 

1. ročníku si sednou do kruhu na koberec a přiřadí obrázky z činnosti č. 2. 

• Vysvětlí práci 3. ročníku.  
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• Upozorní žáky 2. a 3. ročníku na tichou spolupráci, aby mohl pracovat 

s prvňáky. 

• Na koberci pracuje s žáky 1. ročníku, vyvodí představení a adresu bydliště žáků 

podle komentáře. Připraví si seznam žáků 1. ročníku s adresami. 

 

Komentář 

Abyste i vy mohli obstarat první pomoc, tedy zavolat na správné číslo a ohlásit 

potřené údaje, je nejdříve potřeba, abyste uměli zřetelně a hlasitě vyslovit vaše jméno. 

Ne jak ti říkají doma, ale jak se skutečně jmenuješ. Kdo nám to chce říct první?... 

Správně jsi předvedl, že se umíš představit. Teď natrénujeme sdělit svoji adresu neboli 

název obce, kde žiješ se svou rodinou. I to je důležité vědět. Nejen kdyby ses ztratil, ale 

když jdeš k lékaři nebo na poštu, musíš sdělit, jak se jmenuješ a odkud jsi. Kdo ví 

adresu, tedy místo svého bydliště? Učitel podle potřeby pomůže žákům sdělit svou 

adresu. Vyzkoušíme si představování kompletně - jméno i místo bydliště. 

• Učitel pochválí úspěchy žáků 1. ročníku a nechá je sednout do lavic. 

• Učitel dětem 1. ročníku rozdá papír a požádá je o napsání křestního jména 

velkým tiskacím písmem tak, jak žáci umí. Pokud neumí celé jméno, stačí jen 

první písmenko. Zkontroluje správné sezení a držení pera.  

• Zadá úkol žákům 1. ročníku podle komentáře. Odpoví na dotazy žáků k práci. 

Komentář 

Jak se volá o pomoc? Představ si, že jsi zůstal zamčený ve třídě a voláš o pomoc, 

aby tě někdo našel a vysvobodil tě. Zavoláme společně. Pomoc! Výborně. A teď ještě 

musíme popsat místo, kde se právě nacházíme, aby nás našli. Nacházíme se v 1. třídě + 

popis nábytku blízko žáka. Tvým úkolem je na zbytek papíru nakreslit ty předměty, které 

tě obklopují, a tím vyjádříš konkrétní místo, kde se právě nacházíš, abys byl co nejdříve 

zachráněn. 

• Učitel obchází třídu a kontroluje práci všech žáků. 

• Oznámí žákům (2. a 3. ročníků) blížící se konec (5 min) a připraví je na 

předvedení jejich úkolů.     

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 2. a 3. ročníku pracují ve dvojicích podle pokynů v PL. 

� Žáci 1. ročníku pracují s učitelem. Po osvojení potřebných znalostí pracují 

samostatně.  
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7. Prezentace a reflexe         10 min 

Prostor: v lavicích a před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně  

Cíl: prezentuje svou práci  

Činnost pro ročník: 2. – všichni pracují společně 

Cíl:  prezentuje ve dvojicích rozhovor o mimořádné události  

Činnost pro ročník: 3. – všichni pracují společně 

Cíl:  popíše a demonstruje postup vyhodnocení mimořádné události  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel požádá žáky o prezentaci jejich prací. 

• Naslouchá a popřípadě upozorní na chyby. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 1. ročníku srozumitelně prezentují své jméno a místo, které popsali věcmi 

z jejich okolí.  

� Žáci 2. ročníku předvedou vymyšlený telefonní rozhovor na tísňovou linku.  

� Žáci 3. ročníku popíšou mimořádnou situaci z obrázku a představí svůj návrh 

první pomoci.  

� Všichni hodnotí spolupráci a výsledky ostatních. 

 

8. Závěr a shrnutí         15 min 

Prostor: před interaktivní tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně  

Cíl: pojmenuje záchrannou službu 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: určí příklad mimořádné situace, vyjmenuje čísla tísňového volání a vyhodnotí 

důsledky zneužívání těchto čísel 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel pustí videoukázku. 

Odkaz na video: http://www.ioolb.cz/docs/stesti/tisen.html (2 min) 



67 
 

• Pokládá otázky k shrnutí hodiny. Používá ilustrace z příloh č. 1 a 2.  

Otázky k videu:  

Jaké číslo volám v případě úrazu? 

Jaké číslo volám v případě úniku chemické látky? 

V jakém případě volám Policii ČR? 

Komu je určena tísňová linka 112? 

Co se stane, když si někdo udělá legraci a předstírá, že je svědek mimořádné 

události? 

• Závěrečné hodnocení projektu a pochvala žáků.  

Pokyny pro žáky: 

� Sledují video a třídí informace.  

� Odpovídají na otázky.  

� Reflektují celý projekt v komunikativním kruhu s míčkem. 

 

Otázky k reflexi: 

Která část projektu ti přišla nejzajímavější? 

Koho ze spolužáků bys rád pochválil a za co? 

Co nového ses dnes naučil? 
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8.2 Tematický projekt č. 2 

8.2.1 Metodický list pro učitele k projektu č. 2 

Název projektu: Vědci aneb pozorujeme věci kolem nás 

Téma: Látky a jejich vlastnosti 

Tematický okruh: Rozmanitost přírody 

Hlavní cíl: roztřídit přírodniny a lidské výtvory - známé látky podle určitých znaků, 

vlastností 

Výchovně vzdělávací strategie učitele: používá aktivní formy práce v hodinách 

(vycházka, laboratorní práce, týmové práce) a zábavné formy práce (didaktické hry, 

křížovky, kvíz), využívá různé metody práce (pokusy, pozorování), získané informace 

s žáky třídí a pomáhá k jejich pochopení a propojení, zadává skupinové práce, vede 

žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, vede žáky k uvědomění si svých práv 

i povinností ve škole i mimo ni, umožňuje žákům prezentaci své práce, rozšiřuje u žáků 

slovní zásobu, vede žáky k utváření pracovních návyků, k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny práce. 

Časová dotace: 135 min 

Sezonní zařazení: 1. pololetí, doporučujeme v podzimních měsících 

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy: 

• pojmenuje věci kolem sebe 

• určuje společné a rozdílné vlastnosti věcí kolem sebe 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy: 

• roztřídí přírodniny podle nápadných znaků 

• rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití 

• provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 
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Ročník: 3.  

Očekávané výstupy: 

• rozliší známé látky do základních skupin (přírodnina - surovina - lidský 

výrobek) 

• vysvětlí základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou 

• provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj – Rozvoj 

schopností poznávání, Sociální rozvoj – Kooperace, Morální rozvoj- Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti), Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí  

Mezipředmětové vazby: Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova  

Pomůcky: šátky, plášť pro učitele, papíry, psací potřeby, tabule, křídy, 6 krabic se 

štítky (LABORATORNÍ POMŮCKY, KOV, SKLO, PLAST, PAPÍR, DŘEVO), 

laboratorní pomůcky (pinzeta, lupa, zkumavka, metr, kleště, odměrný válec, skleněná 

miska, magnet), předměty denní potřeby, 2 skleněné kuličky, rolnička nebo triangl, 

2 gumové hračky nebo gumy, 2 kostky lega, dostatek pracovních listů pro žáky 

2. a 3. ročníku (příloha č. 6), předměty na pokusy (2x lavor, hedvábné papíry, 2x špunt 

s vlaječkou na párátku, 2x mince s vlaječkou, 2x skleněná kulička s vlaječkou, 

2x kostička lega s vlaječkou, 2x hadr, 2x pinzeta, 2x kleště, 6x miska, 2x magnet, 

2x pastelka, 2x karta ze hry prší, 2x hřebík, 2x víčko od fixy, 2x malá sklenička, 

2x lupa, 2x plechovka, 2x dřevěná kostka, 2x kelímek od jogurtu, 2x skleněná váza, 

2x notýsek), budík nebo kuchyňská minutka, CD přehrávač, CD s taneční hudbou, karty 

s obrázky slepice, vejce a omelety, domino (příloha č. 7), školní sešity na prvouku 

(3. ročník), magnetická tabule, magnety, hrací pole, velký portrét A. Einsteina, kartičky 

na políčka.   

Prostor: třída - na koberci, v lavicích, volně po třídě, (les nebo park v okolí školy – 

vycházka) 

Poznámka:  Žáci si donesou na hodinu bílou starou tatínkovu košili nebo tričko, 2 věci, 

které používají denně doma, a 2 věci, které potkávají na cestě do školy (upozornit na 

vhodnost velikosti věcí, na bezpečnost při přenášení). Další varianta obstarání předmětů 

k projektu je společná vycházka (v rámci TV, ŠD) s pozorováním změn přírody na 
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podzim, pojmenování přírodnin, naslouchání zvuků a jejich rozpoznání. Záleží na 

časových a organizačních možnostech.  

 

Popis činností 

Úvod   Na světě existuje plno záhadných věcí, ale jsou i věci, které se díky vědě 

odhalují, zkoumají, vylepšují, nově vyrábí. Vědci také pozorují, jestli vynálezy světu 

prospívají nebo škodí. My se dnes staneme vědci, zapojíme se do vědeckého výzkumu, 

prozkoumáme, z čeho jsou vyrobeny věci kolem nás a k čemu jsou potřebné. 

 

1. Didaktická hra - Hmota        10 – 15 min 

Prostor: na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: akceptuje tělesný kontakt, překonává napětí, prožívá společnou zábavu 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel uvede hru podle komentáře. 

Komentář 

Zahrajeme si hru HMOTA. Pod názvem HMOTA se skrývá tichá a nádherná 

životní síla prostupující k nám z kosmického prostoru. Každý by se chtěl této síly dotýkat 

a stát se její součástí. To se může podařit jen v této hře a ve vymezené oblasti.  

Pravidla hry: 

Všichni hráči si zavážou oči a pohybují se v určeném území. Jednoho z nich 

vedoucí hry vybere a stanoví ho jádrem oné mocné síly nazývané HMOTA. Jeho 

úkolem je pomalý pohyb a zachování mlčenlivosti. Ostatní hráči se pohybují, nemluví 

a snaží se tuto sílu dotykem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se: „Hmota?“ Není-li 

to hledaná síla, odpoví dotyčný hráč stejným slovem „Hmota“. Hráč, který představuje 

jádro Hmoty, neodpovídá. Podle toho hráč pozná, že hledanou sílu nalezl, a připojí se 

k ní. Pak se pohybují prostorem ve dvojici. Hra pokračuje dále a skončí, až se všichni 

hráči stanou součástí oné nádherné síly, drží se společně za ruce a pomalu se pohybují. 

Hru ukončí vedoucí. Hra probíhá ve volném tempu. Ozývají se otázky „Hmota?“ 

Možná úskalí: Je nutné zajistit bezpečný povrch a vymezit území pro pohyb dětí. 

             (Hermochové in Johnová 2009a, s. 23) 

• V průběhu hry učitel dohlíží na pravidla hry a bezpečnost žáků. 
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• Po hře požádá žáky o reflexi prožitků. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci hrají hru HMOTA podle pokynů učitele.  

� Po hře probíhá reflexe prožitků v komunikativním kruhu na koberci. 

Otázky k reflexi: 

Jak ses cítil jako nevidomý? 

Bylo obtížné najít Sílu?  

 

2. Myšlenková mapa – Věci kolem nás                10 – 15 min 

Prostor: v lavicích, u tabule 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje věci, vymyslí další příklad předmětů, třídí věci na přírodniny 

a výrobky 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje věci, vymyslí další příklad předmětů, třídí věci na přírodniny 

a výrobky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel vyzve žáky k přípravě věcí, které si měli donést na hodinu (viz 

poznámka ↑ ). 

• Požádá žáky, aby předměty představili spolužákům a položili je na učitelský 

stůl. 

• Na tabuli napíše nadpis Věci kolem nás a společně s žáky tvoří myšlenkovou 

mapu (viz ukázka myšlenkové mapy ↓ ). 

• Vysvětlí pojmy Přírodnina a Lidský výtvor, Vědci, Laboratoř podle komentáře. 

Učitel využívá ukázky donesených věcí. 

Komentář 

Hmota neboli materiál, odborně řečeno látka, je základem pro každou věc. 

Některé věci kolem nás využíváme tak, jak je v přírodě najdeme, nějak je neupravujeme, 

neopracováváme. Říkáme jim přírodniny. Neškodí životnímu prostředí, protože příroda 

si je vytvořila sama. Vyberte z myšlenkové mapy přírodniny a zakroužkujte je zeleně. 

K některé věci však musel přijít člověk, který hmotu - látku na výrobu věci odněkud 
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získal, opracoval ji a vyrobil z ní předmět, kterému říkáme výrobek. K tomu však už 

potřeboval stroje a různé chemické úpravy, které v některých případech škodí a narušují 

životní prostředí. Takové věci například nemůžeme jen tak vyhodit do popelnice. 

Z nabídky napsaných slov vyberte výrobky. Označte je modře.  Hmoty – látky mají různé 

vlastnosti (barvu, složení, hmotnost, tvrdost, tvar) a jsou také různě využívány. Jak 

říkáme lidem, kteří tyto vlastnosti zkoumají a vymýšlí jejich využití? Ano, vědci. Jak se 

říká místnosti, ve které vědci bádají? Výborně, laboratoř. Pojďme se stát vědci 

a vytvořit si malou laboratoř, abychom mohli zkoumat naše donesené předměty a zjistit 

jejich vlastnosti.  

• Učitel zorganizuje třídu k následné práci. Obleče si bílý plášť. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci po jednom pojmenují jejich předměty a pokládají je na učitelský stůl. 

� Do myšlenkové mapy vymýšlí další příklady věcí, které je obklopují.  

� Vybraný žák barevně kroužkuje myšlenky žáků na tabuli – přírodniny, lidské 

výtvory.  

� Odpovídají na otázky.  

� Společně z lavic sestaví vhodné prostory k bádání (viz Návrh organizace třídy ↓) 

a oblečou si bílé košile – pracovní pláště. 

 

Návrh organizace třídy (z 3 lavic vytvořte ostrůvky a rozmístěte je po obvodu třídy, 

uprostřed vznikne prostor k pohybu, před tabulí 1-2 lavice na společné bádání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učitelský 

stůl 

                      tabule 
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Ukázka myšlenkové mapy 

 

3. Kimova hra – Laboratorní pomůcky                5 - 10 min 

Prostor: u lavice před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, procvičuje vizuální paměť 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel si připraví krabici s popiskem Laboratorní pomůcky. 

• Seznámí žáky s laboratorními pomůckami podle komentáře. 

Komentář 

Milí kolegové, vědci, abychom mohli začít zkoumat, je potřeba znát pár užitečných 

laboratorních pomůcek. Toto je pinzeta. Používá se na přenášení a obrácení malých 

předmětů. Řekneme si třikrát název této pomůcky. Pinzeta, pinzeta, pinzeta. Tímto 

způsobem představí ostatní pomůcky – lupa, zkumavka, metr, kleště, odměrný válec, 

skleněná miska, magnet. 

• Učitel pokládá pomůcky na lavici do řady.  

• Po té všichni zopakují názvy všech pomůcek a učitel pomůcky přikryje šátkem. 

• Zahájí Kimovu hru.  

tužka 

kámen 

kartáček 

   šiška      listí 

hrneček 

kniha 
 

umyvadlo 

tulipán 

Věci 
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Pravidla hry: 

Učitel požádá žáky, aby se otočili zády. Poté jednu pomůcku odebere. Žáci se 

otočí zpět a hádají, která pomůcka chybí.  Kdo uhádne chybějící pomůcku, přebírá 

vedení hry. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci pojmenovávají laboratorní pomůcky a pracují podle pokynů učitele.  

� Hru hrají minimálně 5x. 

 

4. Třídění věcí dle materiálu                  10 min 

Prostor: v lavicích, u tabule 

Činnost pro ročník: 1. – práce ve skupinách (skupiny heterogenní – věk) 

Cíl: pojmenuje věci, odhaduje materiál věcí 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – práce ve skupinách (skupiny heterogenní – věk) 

Cíl: třídí přírodniny a výrobky do skupin podle druhu suroviny 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel představí 5 druhů materiálu (PLAST, KOV, PAPÍR, DŘEVO, SKLO) 

a přiřadí k nim na ukázku jeden předmět. 

• Na ostrůvky z lavic položí krabice se štítky (PLAST, KOV, PAPÍR, DŘEVO, 

SKLO).  

• Do každé krabice společně s žáky položí jeden předmět, který je vyroben 

z daného materiálu, suroviny.  

• Žáky rozdělí do skupin po 4 (prvňáci musí být rozděleni do skupin, nemohou 

tvořit jednu skupinu).  

• Učitel požádá skupiny o roztřídění zbylých předmětů do krabic podle materiálu. 

Upozorní na vzájemnou spolupráci.   

• Kontroluje průběh činnosti, případně skupinám pomáhá a koriguje je. 

• Společně s žáky kontroluje roztříděné předměty.  

Pokyny pro žáky: 

� Žáci spolupracují s učitelem, sledují třídění předmětů a všímají si znaků, podle 

kterých budou předměty rozlišovat. 



75 
 

�  Žáci v týmech diskutují o předmětu, konfrontují názory, do které krabice 

předmět patří. 

� Prvňáci pojmenovávají předměty a zkouší zařadit věc do krabice.  

� Druháci, třeťáci pomáhají prvňákům a mezi sebou kooperují.  

� Výsledky společně kontrolují.  

 

5. Křížovka – smyslová hra                  10 – 15 min 

Prostor: v lavicích 

Činnost pro ročník: 1. – samostatná individuální práce ročníku 

Cíl: napíše známá písmena, hláskuje písmena a nakreslí předměty od zadaných 

písmen 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná práce 2. a 3. ročníku s učitelem 

Cíl: hmatem nebo sluchem pozná předmět, zařadí předmět do skupiny dle suroviny 

a materiál zapíše do křížovky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel posadí žáky tak, že každý ostrůvek bude obsazen jedním ročníkem. 

• Učitel vysvětlí práci prvňákům dle komentáře, zbytek žáků si rozdá pracovní 

listy (příloha č. 6) a doplní jméno a chybějící hlásky v nadpisu.  

Komentář 

Prvňáci, vědci, na čistý papír (A4) napište pod sebe do sloupce velkým tiskacím 

písmem tyto hlásky (M, L, P, S, D, … pouze ty, které žáci znají a dají se k nim vymyslet 

názvy předmětů). Ke každému písmenu vymyslete 2 předměty, které začínají danou 

hláskou a nakreslete je. Obrázky kreslete velké a barevné.  

• Učitel předvede ukázku na tabuli. M – míč, mašle 

• Přejde k vyšším ročníkům a zeptá se na výsledný nadpis a nechá jej přečíst. 

• Vysvětlí společnou činnost na PL – křížovka dle komentáře. 

Komentář 

Je tu další úkol, milí vědci. Máte rozeznat svými smysly (hmatem nebo sluchem) 

některé předměty a přijít na to, z jakého materiálu - suroviny jsou vyrobeny. Názvy látek 

doplníte do křížovky, kde se dozvíte, jaká činnost nás čeká dál. Do skupiny předám 

předmět, vy ho za zády ohmatáte a předáte dalšímu spolužákovi. Pokud budete poznávat 
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předmět podle zvuku, poprosím vás, abyste pozorně poslouchali se zavřenýma očima. 

Pak opět zapíšete materiál předmětu do křížovky. Nikomu nenapovídáme, pracujeme 

každý sám. Můžeme začít? 

• Učitel provádí smyslové hádanky v tomto pořadí: 1. Učitel trhá a mačká papír. 

(sluch) 2. Učitel podá žákům skleněnou kuličku. (hmat) 3. Učitel zacinká 

na rolničky nebo triangl. (sluch) 4. Učitel nechá kolovat gumovou hračku. 

(hmat) 5. Učitel zaťuká s kostičkami z lega. (sluch) Pokud žáci předmět neodhalí 

sluchem, nechá je kostky ohmatat.  

• Společně přečtou tajenku. 

• Učitel vede hlasité čtení žáků, kteří se seznámí se zásadami bezpečnosti (viz 

příloha č. 6 – Zásady bezpečnosti při pokusech). 

• Hromadné čtení postupu práce (viz příloha č. 6 – Postup práce). 

• Předání potřeb k pokusům. 

• V každém ročníku učitel nechá žáky vytvořit dvojice, popř. trojice. Každý 

ročník vytvoří 3 skupinky. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci si sednou po ročnících do lavic (k ostrůvkům) a připraví si penály.  

� Pracují podle pokynů učitele – doplní nadpis.  

� Prvňáci kreslí podle zadání obrázky na papír A4, po ukončení práce si uklidí 

pracovní plochu.  

� Druháci a třeťáci vyplní tajenku - POKUS.  

� Druháci a třeťáci přečtou zásady bezpečnosti (hlasité čtení jednotlivců) a postup 

práce při pokusu (hromadné čtení). 

� Druháci a třeťáci si vyberou dvojici, trojici a posadí se vedle ní.  

� Druháci a třeťáci si vyzvednou potřeby k pokusům u učitele. 

 

6. Laboratorní práce - pokusy                 25 - 30 min 

Prostor: na koberci a v lavicích (1. r.), v lavicích (2. a 3. r.)  

Činnost pro ročník: 1. – samostatná práce a práce s učitelem 

Cíl: určí společné a rozdílné vlastnosti látek, určí předměty svými smysly 

Činnost pro ročník: 2. – samostatná práce ve dvojicích, trojicích 

Cíl: dbá na pořádek a bezpečnost při práci, pracuje podle pracovního postupu, 

používá laboratorní pomůcky, zapisuje výsledky pozorování 
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Činnost pro ročník: 3. – samostatná práce ve dvojicích 

Cíl: dbá na pořádek a bezpečnost při práci, pracuje podle pracovního postupu, 

využívá laboratorní pomůcky, zaznamenává výsledky pokusu  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí práci 2. a 3. ročníku - komentář. Prvňáci zatím vyberou 

3 předměty z krabic, do kterých třídili věci, položí je na koberec a posadí se do 

kruhu. 

Komentář 

Vědci, máte před sebou náročný výzkum neboli pokus, u kterého je důležité 

dodržovat zásady bezpečnosti, pečlivě si číst postup práce a domlouvat se tichým 

hlasem, abychom se navzájem nerušili. Pokud nebudete něčemu rozumět, máte vedle 

sebe kolegy, kteří vám poradí. Za mnou choďte v tom případě, že nikdo z vás nebude 

vědět, jak pokračovat. Ve dvojicích či trojicích pracujete proto, abyste si pomáhali 

při manipulaci s předměty, ale jinak pracujete a radíte si jako tým – celý ročník. Pokusy 

najdete na druhé straně PL. Každá skupinka se postaví před jeden pokus, po 5 minutách 

přejdete k dalšímu pokusu. Učitel spustí odpočítávání. Opakovaně nastavuje 5 minutové 

intervaly. 

• Na koberci učitel společně s prvňáky určuje vlastnosti dětmi vybraných 

předmětů (barva, velikost, tvar, váha, povrch, tvrdost) a porovnává předměty (co 

je větší, menší, nejmenší, největší, stejné atd.).  

• Vybere pár předmětů a vysvětlí pravidla smyslové hry stejně jako žákům vyšších 

ročníků (vybere jiné předměty, než používal u křížovky).  

• 5 minut před koncem činnosti upozorní 2. a 3. ročník na úklid místa a kontrolu 

výsledků ve skupinkách. 

• S prvňáky zopakuje druhy materiálů, podle kterých předměty třídili.  

• Společně s prvňáky uklidí pracoviště a umyjí si ruce.  

• Učitel zkontroluje úklid po 2. a 3. ročníku a zeptá se, zda se výsledky pokusů 

ve skupinkách shodují.  

Pokyny pro žáky: 

� Žáci si vytvoří dvojice, trojice se spolužáky ze svého ročníku.  

� Žáci 1. ročníku pracují podle pokynů, nejdříve sami, pak s učitelem.  
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� Žáci 2. a 3. ročníku pracují ve dvojicích, ale zároveň i v týmech svého ročníku 

u jednoho ostrůvku a plní úkoly podle pracovního listu.  

� Žáci 2. a 3. ročníku spolupracují, radí si, pomáhají si.  

� Po oznámení vypršení určeného času si po sobě uklidí pracovní plochu. 

Výsledky pokusu si ve skupinkách porovnají. Práce vystaví na nástěnku. 

 

7. Pohybová hra – Přírodnina, surovina, výrobek             5 – 10 min 

Prostor: uprostřed třídy 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pohybově se uvolní, třídí slova do skupin (přírodnina – surovina – výrobek) 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí rozdíly mezi pojmy (přírodnina – surovina – lidský výrobek) 

a ukáže příklady.  

• Vysvětlí pravidla hry a zahájí hru dle komentáře. 

Komentář 

Milí vědci, máte za sebou úspěšný výzkum, tudíž si zasloužíte oddechovou chvilku. 

Zahrajeme si hru Mucholapka, která už podle názvu napovídá, že se budeme k něčemu 

lepit. K obrázku slepice se budou lepit pouze přírodniny, k obrázku vajíčka se budou 

lepit pouze suroviny a k obrázku s omeletou se lepí jen výrobky. K tomu vám pustím 

hudbu, na kterou budete tančit. Jakmile hudba přestane hrát, zastavte se a dávejte 

pozor, jakou věc řeknu. Úkolem je doběhnout ke správnému obrázku.  

• Učitel řídí hru a říká slova: prkno, židle, strom, kráva, jogurt, mléko, písek, 

beton, dům.  

Poznámka ke hře: 

Cílem hry je se uvolnit, proto nehodnotíme záporně chyby, jen je opravíme 

a vysvětlíme, proč tomu tak je. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se volně pohybují po vyhrazeném prostoru a reagují podle pravidel hry. 
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8. Procvičování (1. - 2. r.), Živá x Neživá přírodnina (3. r.)  10 – 15 min 

Prostor: v lavicích a na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – individuální samostatná práce 

Cíl: třídí obrázky do skupin dle materiálu, tvoří dvojice surovina - výrobek 

Činnost pro ročník: 2.  - individuální samostatná práce 

Cíl: tvoří dvojice (surovina – výrobek) 

Činnost pro ročník: 3. – společná práce s učitelem 

Cíl: třídí pojmy do pojmové mapy, uvede příklady k pojmům 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí činnost 1. a 2. ročníku – viz komentář. Žáci 3. ročníku si zatím do 

sešitů zapíšou datum a nadpis z tabule.  

Komentář 

Prvňáci, připravte si svůj papír s výrobky a ukažte mi, jak rozpoznáte, z čeho jsou 

vaše nakreslené věci vyrobeny. Pokud máte věc z plastu, zakroužkujte ji modrou 

pastelkou. Pokud je předmět ze dřeva, zakroužkujte ji hnědou. Pokud je ze železa, 

zakroužkujte ji žlutou. Učitel nakreslí příklad na tabuli. Až budete mít hotovo, zahrajete 

si domino (viz příloha č. 7), kde spojujete dvojice - surovina a výrobek. Druháci, vy si 

zahrajete domino teď a potom si vezmete papír a nakreslíte 5 výrobků. Pod ně napíšete, 

z jakého materiálu jsou vyrobeny. Učitel zkontroluje zapsaný nadpis a datum u třeťáků. 

Společně vytvoří na tabuli a do sešitů pojmovou mapu. 

Komentář 

Naším dnešním posledním úkolem je, milí vědci, roztřídit naše znalosti a vytvořit 

přehled toho, co jsme se při bádání a zkoumání naučili. Začneme nadpisem. Věci kolem 

nás mohou být přírodniny nebo lidské výrobky - výtvory. Zapíšeme si. Řekněme si 

příklady. Přírodniny mohou být neživého nebo živého původu. Neživé přírodniny jsou 

ty, které nerostou, nehýbou se, nerozmnožují se. Vymyslete příklad. Kov, voda, vzduch, 

sůl kamenná - říkáme jim nerosty a kámen, hlína, štěrk, pískovec, uhlí jsou horniny. 

Zapíšeme si pod neživou přírodninu. A živá přírodnina pochází z živých organismů, 

schopných se pohybovat, dýchat a rozmnožovat. Jaké dvě skupiny sem patří? Rostliny 

a Živočichové. Uveďte příklady. A kam zařadíme člověka? Ano, do živých přírodnin do 

skupiny živočichové. Tu tedy rozdělíme ještě na Zvířata a Člověk.   
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   Věci kolem nás 

      Přírodniny     Lidské výtvory 

 

   Neživé přírodniny     Živé přírodniny 

      Živočichové       Rostliny        Nerosty         Horniny 

Člověk           Zvířata 

 

Příklad pojmové mapy podle L. Podroužka (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 1. a 2. ročníku pracují samostatně podle pokynů učitele. 

� Žáci 3. ročníku zapisují pojmovou mapu do sešitů, vymýšlí příklady k daným 

pojmům. 

 

9. Kvíz – opakování a závěr       10 – 15 min 

Prostor: před magnetickou tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, uvede rozdíly mezi předměty 

Činnost pro ročník: 2. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje výrobek a surovinu, pojmenuje laboratorní pomůcky, uvede příklad 

využití suroviny 

Činnost pro ročník: 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, rozliší přírodninu – surovinu – lidský výtvor, 

vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodninou 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel pokládá žákům kvízové otázky na zopakování učiva. Pokud žák odpoví 

správně, učitel odkryje vybranou část pole (řekne souřadnici), kde je ukrytý 

portrét Alberta Einsteina – nejznámějšího vědce. Portrét lze stáhnout z internetu.  

• Učitel prozradí jméno vědce a stručně sdělí, čím se ve vědě proslavil.  
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• Na závěr pochválí žáky za jejich výkony, práci a nechá žáky, aby zhodnotili 

projekt. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se střídají v odpovědích a přemýšlí, kdo je na obrázku. Vyslechnou 

závěrečné slovo učitele a v kruhu zhodnotí projekt, co si zapamatovali a co se 

jim líbilo. 

Zmenšený příklad hracího pole 

 A E I O U 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Příklady kvízových otázek: 

Jak se jmenuje tato laboratorní pomůcka? (ukázky) 

Jak říkáme obecně látce, která je součástí každého předmětu a věci. HMOTA 

Místnosti, ve které pracují vědci, říkáme? LABORATOŘ 

Můžeme odhodit ohryzek do trávy? ANO, je to přírodnina, ta se v přírodě rozloží. 

Pes je živou nebo neživou přírodninou? (otázka pro 3. ročník) ŽIVOU 

Ze které suroviny je vyroben tento předmět? (ukázky) 

Jíme a ochutnáváme látky v laboratoři? NE 

Jak říkáme bílému oblečení, které používají vědci? PLÁŠŤ 

Co vždy uděláme, když dokončíme pokus a uklidíme si pracoviště? UMYJEME SI 

RUCE. 

Z jaké přírodniny získáváme surovinu dřevo? STROM 

Který předmět plave? (otázka pro 2. a 3. ročník) ŠPUNT – DŘEVĚNÁ VĚC 

Můžeme igelitový sáček vyhodit v lese? NE, protože je vyroben z plastu. 

atd. 
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Závěrečné hodnocení        5 min 

Hodnocení proběhne kresbou vlastních pocitů z projektu dle komentáře. 

Komentář 

Na papír nakresli střední ovál jako hlavu. Nakresli tak velké oči, jak hodně jsi 

toho dnes nového viděl. Nakresli tak velké uši, jak hodně zajímavého si se dnes doslechl. 

Nakresli ústa tak, aby vyjádřili pocit, jak jsi se dnes při hodině cítil a bavil. Na hlavu 

nakresli tolik vlasů, kolik si toho ze dneška pamatuješ. Málo vlasů, málo si toho 

pamatuji. A jako nos napiš číslo, které vyjádří známku, jakou by ses dnes hodnotil za 

svou práci a svoje výsledky. Podepiš se a obrázek mi odevzdej.   
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8.3 Reflexe tematických projektů 

Po realizaci tematických projektů byl učitelkami proveden strukturovaný 

rozhovor s žáky (viz kap. 6.3). Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách učitelky 

vedly rozhovor s každým žákem individuálně. Odpovědi byly zaznamenány na papír. 

8.3.1 Reflexe žáků 

Rozhovor byl proveden s 36 žáky z prvních až třetích ročníků. Rozhovor 

obsahoval 10 uzavřených a 1 otevřenou otázku. 

Tabulka č. 5 - Vyhodnocení odpovědí strukturovaného rozhovoru s žáky 
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Č
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1 Učím se rád/a o přírodě. 30 83 % 6 17 % 

2 Při hodinách prvouky mám 
rád/a činnosti, při kterých něco 
tvořím, s něčím manipuluji. 

35 97 % 1 3 % 

3 Ve škole se raději učím 
sám/sama. 

19 53 % 17 47 % 

4 Rád/a spolupracuji ve dvojicích. 24 67 % 12 33 % 

5 Rád/a spolupracuji ve větších 
skupinách (3-5 dětí). 

14 39 % 22 61 % 

6 Prvouka mě více baví, když se 
učím jen z učebnice a pracov-
ního sešitu. 

17 47 % 19 53 % 

7 Prvouka mě více baví, když se 
učím nejen z učebnice, ale 
i z různých obrázků, videí, 
knížek a laboratorních pokusů. 

35 97 % 1 3 % 

8 V projektech, tedy 
v předchozích hodinách 
o Volání o pomoc a o Vědcích 
jsem se naučil/a spousta nových 
věcí - vědomostí. 

33 92 % 3 8 % 

9 Při projektech jsem se nudil/a. 4 11 % 32 89 % 

10 Při projektech jsem se bavil/a. 34 94 % 2 6 % 
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Komentář: 

Z tabulky č. 5 je patrná oblíbenost výuky o přírodě. Z výsledků položek 2 a 7 lze 

usoudit, že převážná většina žáků dává přednost manipulačním činnostem než práci 

s učebnicí. Je zajímavé porovnat výsledky týkající se spolupráce. Polovina žáků tvrdí, 

že se raději vzdělávají sami. Ke spolupráci ve dvojicích se přihlásila více než polovina 

žáků. Neoblíbenost skupinové práce byla zaznamenána u 61 % žáků. Z toho vyplývá, že 

nelze přesně určit nejvhodnější organizační formu výuky, ale zcela jistě můžeme 

konstatovat, že nabídnuté tematické projekty žákům přinesly nové vědomosti 

a zkušenosti. To potvrzují hodnoty u položek 8, 9 a 10. 

 

Komentář k otevřené otázce: Která činnost projektů tě nejvíce zaujala?   

Nejzajímavějšími činnostmi z projektu č. 1 byla tvorba plakátů a fiktivní 

telefonování na tísňovou linku. Malému procentu žáků přišlo poučné povídání 

o záchranných složkách. V projektu č. 2 žáky nejvíce zaujaly pokusy a hry Kimovka, 

Mucholapka a Hmota. Pětina žáků se zmínila o kvízu.  

8.3.2 Reflexe učitelů 

Učitelkám jsme při strukturovaném rozhovoru položili 8 otázek. 

1. Byla zvolená témata projektů vhodná a zajímavá pro vaše žáky? 

Učitelkám se zvolená témata zdála být neobvyklá, ale přiměřená a motivující. 

Učitelka Y dodala, že učivo z projektu č. 1 žáci většinou znali, přesto žáci byli nadšení 

z každé činnosti, kterými si své vědomosti upevňovali.  

2. Orientovala jste se dobře v metodických listech projektů? 

Pro všechny učitelky byly metodické listy projektů přehledné a dostatečně 

obsáhlé. 

3. Pracovala jste při projektech přesně podle návodu? 

Učitelka X prozradila, že projekt č. 1 doplnila praktickou ukázkou evakuace při 

požáru. Učitelka Y uvedla: „Návod jsem brala jako podklad, něco jsem upravila.“ 

Požádala jsem ji o sdělení konkrétní provedené úpravy. Dodala, že v úvodu projektu 

č. 1 s žáky zopakovala učivo o dopravní výchově a místo výkladu učiva zvolila čtení 

textu žáky. Učitelka Z  v projektu č. 2 obměnila způsob vytvoření pojmové mapy 

(činnost č. 8). Pojmy napsala na karty a nechala je žákům zařadit do předem nakreslené 

mapy. 
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4. Byla celková časová dotace projektu (tříhodinový blok) dodržena? 

Učitelky na tuto otázku reagovaly záporně. Všechny tři učitelky uvedly, že 

závěrečné hodnocení projektů musely přenechat na další den. Proto navrhovaly 

navýšení časové dotace o jednu vyučovací hodinu u každého projektu. 

5. Byly zvolené výukové metody a formy projektů vhodné pro vaše žáky? 

Učitelky neměly k výukovým metodám ani formám žádné zásadní výhrady. Jen 

učitelka Y dodala k činnosti č. 1 v projektu č. 1, že skládání puzzle bylo pro 

2. a 3. ročník moc jednoduché. 

6. Byly splněny pro jednotlivé ročníky stanovené cíle? 

Všem učitelkám se podařily stanovené cíle projektů splnit. 

7. Se kterými problémy jste se setkala při vedení projektů? 

Učitelky X a Z upozornily na obtížnost pracovního listu pro 2. ročník v projektu 

č. 1. Učitelka Y měla výhradu k videoukázce. Obrázek videa je menšího formátu. 

Navrhovala zvolit větší formát.  

8. Byly požadované pomůcky dostupné? 

Učitelky X a Z souhlasily s dostupností pomůcek, ale podotkly, že jejich příprava 

jim zabrala dost času. Učitelka Y nesehnala zkumavku. 

8.4 Úpravy tematických projektů 

Na základě připomínek učitelů byly projekty upraveny. 

Projekt č. 1 byl upraven ve dvou částech:  

� Činnost č. 3 - výklad o záchranných službách je nahrazen videoukázkou ze 

závěrečného shrnutí. Videoukázka ve dvou minutách stručně a názorně 

představuje funkci záchranných složek a objasňuje důsledky zneužívání 

tísňových linek. Touto změnou bylo ušetřeno 20 minut z celkové časové dotace.  

Upravená verze činnosti č. 3 

3. Videoukázka – tísňová volání, mimořádné situace   10 min 

Prostor: před interaktivní tabulí, na koberci v kruhu 

Činnost pro ročník: 1. – společná činnost s 2. a 3. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: odpovídá na otázky ohledně bezpečnosti a zdraví 

Činnost pro ročník: 2. - 3. – společná činnost s 1. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: aplikuje správná tísňová čísla, odpovídá na otázky, řeší problémové 

situace 
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Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel pustí video na IT.  

Odkaz na video: http://www.ioolb.cz/docs/stesti/tisen.html  (2 min) 

• Shrne s žáky podstatné informace z videa a pokládá otázky 

k problematice. (Příloha č. 3 - otázky k výkladu). 

• Objasní, proč je důležité znát čísla na všechny tísňové linky. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci sledují video a reagují na otázky k učivu. 

 

� Činnost č. 6 - konkrétně byl upraven úkol č. 2 z pracovního listu pro 2. ročník. 

Úkol byl zjednodušen. Místo doplňování otázek k rozhovoru byla použita 

osnova z tabule. (upravená verze PL na následující stránce)  

 

U projektu č. 2 byla navýšena časová dotace o 1 vyučovací hodinu.  

 

Upravené projekty (viz příloha C) 
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Upravená verze pracovního listu z činnosti č. 6 

Vím, kam zavolám.             Pracovní list pro 2. ročník 

1. Doplň chybějící údaje, čísla tísňového volání nebo názvu záchranné služby. Do 

kruhů nakresli příklad mimořádné události k odpovídající záchranné službě. 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

 

 

2. Nacvičte telefonní rozhovor. Volejte na libovolnou tísňovou linku. Vymyslete, 

kam a proč budete volat. K rozhovoru použijte osnovu z tabule. 

 

 

 

 

 

 

   HASIČI 

 158 

 

 

INTEGROVANÁ 

ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA 

ZÁCHRANKA 
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9 Závěr 

Malotřídní škola patří do systému základního vzdělávání stejně jako plně 

organizované základní školy. Výuka na malotřídní škole má však svá specifika. Na 

učitele jsou kladeny větší nároky na organizaci výuky a respektování individuálních 

potřeb žáků. I přes tyto skutečnosti je důležité, aby vzájemná interakce žáků a učitelů 

byla příjemná a spontánní.  

V teoretické části jsem popsala Rámcově vzdělávací program pro základní 

vzdělávání - vymezení pojmu, cíle, klíčové kompetence, průřezová témata a ze 

vzdělávacích oblastí jsem se zaměřila na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (dále jen 

ČAJS) v 1. období základního vzdělávání. Dále jsem se snažila přiblížit problematiku 

pojetí výuky na malotřídní škole se všemi výhodami i nevýhodami. Pro vhodný výběr 

činností do projektů je třeba znát úroveň psychického i fyzické vývoje dítěte, tudíž jsem 

se věnovala i kapitole charakteristika mladšího školního věku.    

V praktické části diplomové práce jsem si stanovila dva hlavní cíle. Prvním cílem 

bylo identifikovat výuku tematických okruhů vzdělávací oblasti ČAJS v jednotlivých 

ročnících 1. období základního vzdělávání a zjistit možné propojení učiva tematických 

okruhů této oblasti ve výuce se spojenými ročníky na malotřídních školách. Zaměřila 

jsem se na analýzu ŠVP ZV malotřídních škol Královéhradeckého kraje. Jelikož tento 

výzkum byl pro mou práci nedostačující, zvolila jsem další variantu výzkumného 

šetření - polostrukturovaný rozhovor s učiteli malotřídních škol. Vybraní učitelé již měli 

zkušenosti s výukou vzdělávací oblasti ČAJS ve třídách se spojenými ročníky. Jejich 

názory a zkušenosti mi poskytly odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

Výzkumná otázka č. 1 a) zní: Které ročníky na malotřídních školách jsou 

spojovány pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období? Z výzkumu 

vyplývá, že není žádné striktní pravidlo pro spojování ročníků. Většina škol se řídí 

momentální situací, např. počtem žáků v ročnících, úvazkem učitelů. 

Ani na výzkumnou otázku č.1 b) : Mají spojené ročníky shodné časové dotace 

pro výuku této oblasti? nelze jednoznačně odpovědět. Polovina dotazovaných škol 

stanovila shodné časové dotace ročníků.  

U výzkumné otázky č. 2: Jaká je četnost výskytu témat jednotlivých tematických 

okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučovaných napříč ročníky 1. období 

základního vzdělávání na malotřídních školách? učitelé uvedli několik témat, které 
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zařazují do výuky méně často než ostatní témata. Těmto tématům se učitelé vyhýbají 

z různých důvodů, např. časová náročnost na přípravu, psychická nezralost žáků, 

nedostatek didaktických pomůcek a metodických příruček. Na méně častá témata jsem 

se zaměřila a dvě z nich - Situace hromadného ohrožení a Látky a jejich vlastnosti, jsem 

zpracovala do tematických projektů.    

Výzkumná otázka č. 3 Které výukové metody a formy jsou zařazovány do výuky 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období? ukazuje, že většina učitelů používá 

při výuce frontální formu výuky, z metod má největší zastoupení výklad a vyprávění 

učitele. Opět jsem se zaměřila na méně časté výukové metody a formy. Do projektů 

proto zařazuji kooperativní formu výuky a názorně-demostrační metodu. Kromě nich 

využívám výukové metody a formy běžně zastoupené ve výuce, např. didaktické hry.  

Druhým cílem praktické části bylo sestavit a realizovat výuku vybraných témat ze 

vzdělávací oblasti ČAJS v 1. období na malotřídních školách. Jak už bylo zmíněno, 

vytvořila jsem dva tematické projekty s názvy Voláme (o) pomoc a Vědci aneb 

pozorujeme věci kolem nás. Projekty zpracovávají témata vzdělávací oblasti ČAJS, jež 

se propojují zřídka. Jedním tématem je široké téma o neživé přírodě, kde žáci bádají 

a pozorují věci kolem sebe, laborují vlastnosti látek a zařazují předměty do správných 

skupin. Druhým tématem je Situace hormadného ohrožení, které se opírá o ochranu 

zdraví, vyhodnocování ohrožujících situací a volání na tísňové linky. Oba projekty se 

mohou realizovat napříč ročníky 1. období základního vzdělávání. Tyto projekty jsem 

poskytla třem pedagogům, kteří ověřili návrhy v praxi.  

Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru jsem měla možnost zjistit funkčnost 

projektů. Zjišťovala jsem, „co si učitelé myslí o výběru témat vytvořených projektů pro 

1. období základního vzdělávání a o zvolených výukových metodách a formách pro 

vytvořené projekty“.  Učitelé hodnotili kladně výběr témat i výukové metody a formy 

vytvořených projektů. Z výukových metod ocenili především laboratorní pokusy, ale 

i další činnosti zaměřené na rozvoj spolupráce, upevňování vědomostí a vyvozování 

logického myšlení. Zajímalo mě, „se kterými problémy se učitelé setkali při vedení 

vytvořených projektů“.  Učitelé se shodli na nedostatečné časové dotaci u obou projektů 

a obtížnosti úkolu v pracovním listě. Na základě těchto připomínek byly projekty 

upraveny. Poslední otázka zněla: „ Podařily se stanovené cíle vytvořených projektů 

každého ročníku učitelům splnit?“ Učitelé potvrdili, že stanovené cíle jednotlivých 

projektů byly splněny, tzn. žáci pochopili zásady volání na tísňové linky, dokázali 
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znalosti aplikovat v modelových situacích a určili původ látek na základě předchozího 

zkoumání. Ke splnění všech cílů přispělo vhodné zařazení kooperativního vyučování.  

Pěvně věřím, že tato diplomová práce je přínosem nejen pro mne, jelikož na 

malotřídní škole učím, ale i pro ostatní pedagogy, kteří mohou vyzkoušet nové projekty. 

Obzvláště projekt s tématem Situace hromadného ohrožení v novém znění Mimořádné 

události, jež je nově rozšířeno v RVP ZV od 1. 9. 2013.   
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Příloha A - Ukázka analýzy ŠVP ZV malotřídní školy 1 

 ŠKOLA 1 
Název ŠVP: Škola venkova 
Název předmětu: Prvouka                                          
Poznámky:  V úvodu je důkladně propracovaná charakteristika předmětu, kde se uvádí Cílové zaměření vzdělávací oblasti, Společné výchovné a vzdělávací strategie 
k rozvoji klí čových kompetencí a Tematické okruhy průřezových témat. Každý ročník má vlastní koncepci tematických okruhů, očekávaných výstupů a přiřazení 
průřezového tématu k dané problematice. Součástí přehledu jsou dílčí výstupy, které konkretizují činnosti vztahující se k možnostem školy.  
Časová dotace pro 1. a 2. ročník - 2h/týdně. Pro 3. ročník - 3h/týdně. 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Tematické okruhy Téma Téma Téma 

Místo, kde žijeme 

Domov                                                                      
 Škola                                                                   
Bezpečná cesta do školy a zpět   
Obec  
Sousední vsi a města 

Domov  
Škola    
Bezpečná cesta do školy a zpět  
Obec  
Sousední vsi a města 

Domov  
Škola     
Bezpečná cesta do školy a zpět  
Obec          
Sousední vsi a města 

Lidé kolem nás 

Rodina  
Škola  
Chování lidí        
Právo a spravedlnost 

Rodina         
Škola          
Chování lidí    
Právo a spravedlnost 

Rodina    
Známí a noví lidé  
Podobní a odlišní lidé  
Jak se seznamujeme   
Práce, zaměstnání, řemesla, nezaměstnanost, odpočinek a zábava  
Využití volného času 

Lidé a čas 

Orientace v čase a časový řád                                                                        Orientace v čase a časový řád                                                Orientace v čase a časový řád  
Kalendář              
Minulost a současnost       
Rodokmen 

Rozmanitost přírody 

Rostliny a živočichové    
Ohleduplné chování k přírodě     
Ochrana přírody                                                             
Jednoduché pokusy a pozorování 

Rostliny a živočichové      
Ohleduplné chování k přírodě    
Ochrana přírody            
Jednoduché pokusy a pozorování 

Proměny přírody     
Živočichové ve volné přírodě      
Ptáci a jejich hnízda, péče o ně v zimě      
Zelenina a ovoce   
Zemědělské plodiny       
Pokojové rostliny        
Domácí mazlíčci    
Péče o zvířata v zajetí  
Chráněné rostliny a živočichové     
 Ekosystém louka, les, rybník, řeka, pole 
 Ochrana životního prostřed 
 Koloběh vody v přírodě                                          

Člověk a jeho zdraví 

Lidské tělo   
Péče o zdraví, zdravá výživa    
Osobní bezpečí            
Krizové situace       
Chování v silničním provozu               
Role chodce a cyklisty     
Jednotlivé druhy dopravních prostředků 

Lidské tělo        
Péče o zdraví, zdravá výživa    
Osobní bezpečí             
Krizové situace      
Chování v silničním provozu  
Role chodce a cyklisty     
Jednotlivé druhy dopravních prostředků 

Lidské tělo   
Hygiena a čistota     
Pořádek a čistota   
Péče o zdraví, zdravá výživa    
Brutalita a násilí v médiích         
Osobní bezpečí            
Situace hromadného ohrožení 

Komentáře Z přehledu je znát, že se autoři nechali vést 
osnovami učiva. 

V celku se učivo dotýká všech okruhů, jen je opomíjené 
kulturní prostředí. Ale z vlastních zkušeností vím, že se 
žáci alespoň jednou v roce účastní divadelního 
představení, nebo je zajištěný hudební program přímo 
v prostorách školy. 

V TO Rozmanitost přírody není uvedeno téma Horniny a 
nerosty, půda. Avšak v osnovách se téma Půda nachází.  

Hodnocení: Přehledné, obsáhlé a konkrétní. Pro orientaci snadné a pro spojení učiva vyhovující. Propojení s PT - MkV, VDO, OSV, EV i MV není opomíjené, pomalu ke 
každému učivu uvádí škola PT.  



Příloha B - Ukázka analýzy tematického okruhu Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

  Místo, kde žijeme škola 1 škola 2 škola 3 škola 4 škola 5 škola 6 škola 7 škola 8 škola 9 škola 10 

Téma/ ročník 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Domov X X X X X X X X X X X X       X X X X       X X X X         

Škola X X X X X X X X   X X     X   X X X X     X X X X           

Bezpečná cesta X X X                   X X     X   X X X X X X X X X   X X 

Obec, místní krajina X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X   X X 

Okolní krajina X X X       X X X X X X     X     X           X     X       

Naše vlast         X X                       X         X X         X X 

Mapy                 X     X                 X           X   X X 
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Příloha C: Upravená verze tematických projektů 

 

Tematický projekt č. 1 

Metodický list pro učitele k projektu č. 1 

 

Název projektu: Voláme (o) pomoc  

Téma: Mimořádné situace 

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví 

Hlavní cíl: přivolat pomoc v mimořádné události, zhodnotit důsledky bezdůvodného 

volání na tísňové linky 

Výchovně vzdělávací strategie učitele: vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, 

využívá zábavné formy práce (puzzle, dramatizace), dává žákům prostor k vyjadřování 

svých názorů a zkušeností, rozšiřuje u žáků slovní zásobu, získané informace s žáky 

třídí a pomáhá k jejich pochopení a propojení, vede žáky k ochraně svého zdraví 

i zdraví ostatních, při praktických činnostech vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny práce 

Časová dotace: 135 minut 

Sezonní zařazení: 1. pololetí, nejlépe navázat na dopravní výchovu nebo na učivo 

o zdraví  

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 

• správně a zřetelně se představí, zavolá o pomoc 

• pojmenuje podle piktogramu příslušnou záchrannou službu 

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 

• přečte čísla tísňového volání a přiřadí k nim příslušnou záchrannou službu 

• uvede příklad mimořádné události 

• předvede telefonické oznámení mimořádné události 

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy: 

• spolupracuje ve skupině, sleduje prezentace ostatních 



• respektuje názor ostatních, podporuje a pomáhá ostatním 

• popíše mimořádnou událost a správně přidělí čísla tísňového volání 

• přiměřeně reaguje na pokyny dospělých při mimořádných situacích  

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - 

Psychohygiena, Sociální rozvoj – Komunikace, Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, 

praktická etika), Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

Mezipředmětové vazby: Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, 

Dramatická výchova  

Pomůcky: tabule, křídy, obrázkové kartičky (viz přílohy č. 1- 4), telefonní seznam, 

psací potřeby, papíry, pracovní listy (viz příloha č. 5), molitanový míček, archy papíru, 

výtvarné potřeby na koláž a kresbu (nůžky, lepidlo, fixy, pastelky, igelity na lavici), 

listy s obrázky mimořádných událostí z časopisů a katalogů, staré telefony nebo mobily, 

IT a připojení k internetu 

Prostor: třída - na koberci, v lavicích, volně po třídě 

 

Popis činností 

Úvod  Z dopravní výchovy víme, jak se máme jako chodci a cyklisté pohybovat po 

cestách, jaká pravidla pro nás platí a co nás může ohrozit. Další důležitou dovedností je 

si nejen chránit své zdraví, ale i zdraví druhých, kterým hrozí nebezpečí, kteří potřebují 

pomoc, aby přežili. Co dělat v takových okamžicích, kterým říkáme mimořádné situace, 

si dnes budeme povídat.  

 

1. Didaktická hra – puzzle                      5 - 10 min 

Prostor: na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje piktogram, uvede název záchranné složky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel předem připraví puzzle (příloha č. 1) 

• Učitel vysvětlí slova – mimořádné, situace, události.   

• Vytvoří 4 skupiny – seskupit žáky z různých ročníků.  



• Zadá úkol k didaktické hře - puzzle. Úkolem je ve skupinách sestavit puzzle, 

pojmenovat obrázek a vymyslet k čemu obrázek slouží.  

• V případě potřeby pomůže žákům se skládáním puzzle, pojmenováním obrázku 

a určením záchranné služby. 

• Ukáže žákům příklad piktogramů v telefonním seznamu. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci vymýšlí příklady mimořádných situací, sdělují vlastní zkušenosti ze života. 

� Skládají puzzle a podle symbolu či hesla pojmenují příslušnou záchrannou 

službu, které patří daný piktogram.  

� Svůj výsledek prezentují ostatním.  

� Společně se shodnou, kde se s těmito obrázky mohou setkat (telefonní budky, 

telefonní seznamy - ukázka). 

 

2. Didaktická hra – telefonní čísla a situace mimořádných událostí       5 – 10 min 

Prostor: v prostoru třídy, na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – individuální činnost 

Cíl: řadí obrázky mimořádných situací k sestaveným piktogramům 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná činnost  

Cíl: sestaví číslo záchranné jednotky a přiřadí k piktogramům 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel před výukou po třídě schová kartičky pro tuto činnost (příloha č. 2).  

• Pochválí za předchozí aktivitu a zadá další úkol podle komentáře. 

Komentář 

Nám však k těmto obrázkům něco důležitého chybí? Co je to? Ano, telefonní čísla. 

To je úkol pro druháky a třeťáky. Po třídě je rozmístěno několik žlutých kartiček 

s různými čísly. Vyhledejte je a pak se společně dohodněte, které číslo přísluší dané 

záchranné jednotce - sestavte ho z karet u správného piktogramu. Úkol pro prvňáčky je 

podobný, ale s tím rozdílem, že vy hledáte bílé karty s obrázky, které přiřadíte ke 

správnému symbolu záchranné služby. Ještě jen pro kontrolu společně jmenujme 

záchranné služby na obrázcích. Názorné pojmenování. 

• Radí a kontroluje práci žáků. 



Pokyny pro žáky: 

� Prvňáci hledají po třídě bílé karty, prohlédnou si fotografii a na koberci přiřadí 

obrázek mimořádné situace a dopravního prostředku k odpovídající záchranné 

službě. 

� Žáci druhého a třetího ročníku hledají po třídě žluté karty a na koberci sestavují 

z jednotlivých čísel telefonní čísla k příslušné záchranné jednotce.  

� Společně všechny ročníky zkontrolují výsledek. 

 

3. Videoukázka – tísňová volání, mimořádné situace    10 min 

Prostor: před interaktivní tabulí, na koberci v kruhu 

Činnost pro ročník: 1. – společná činnost s 2. a 3. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: odpovídá na otázky ohledně bezpečnosti a zdraví 

Činnost pro ročník: 2. - 3. – společná činnost s 1. ročníkem, ale jiný cíl 

Cíl: aplikuje správná tísňová čísla, odpovídá na otázky, řeší problémové 

situace 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele 

• Učitel pustí video na IT.  

Odkaz na video: http://www.ioolb.cz/docs/stesti/tisen.html  (2 min) 

• Shrne s žáky podstatné informace z videa a pokládá otázky k problematice. 

(Příloha č. 3 - otázky k výkladu). 

• Objasní, proč je důležité znát čísla na všechny tísňové linky. 

Pokyny pro žáky 

� Žáci sledují video a reagují na otázky k učivu. 

 

4. Koláž – Záchranné služby       45 min 

Prostor: v lavicích 

Činnost pro ročník: 1. – pracují společně ve skupinách 

Cíl: spolupracuje ve skupině 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – pracují společně ve skupinách 

Cíl: spolupracuje ve skupině, uvede příklad mimořádné situace, uvede 

telefonní číslo a název záchranné stanice 

 



Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vytvoří 3 skupiny. Určí kapitány skupin (žáci 3. ročníku) a nechá je 

vybrat členy své skupiny (doporučí mít žáky ze všech ročníků).  

• Společně s žáky připraví pracovní plochu (spojí 2 nebo 4 lavice k sobě) 

a potřebné pomůcky na koláž – arch papíru, nůžky, lepidla, igelity na lavici, 

penály, obrázky z časopisů k danému tématu. 

•  Sdělí úkol práce podle komentáře.  

Komentář 

Předvedli jste mi, že máte přehled o práci daných záchranných jednotek, tak teď 

by se hodilo každé záchranné jednotce vytvořit plakát, který by informoval o jejich 

činnostech. V obálce najdete několik indicií, které vám prozradí, o které záchranné 

jednotce vytvoříte poutavý a poučný plakát pro všechny kolemjdoucí, děti i dospělé. Je 

potřeba, aby na plakátu byl název záchranné jednotky, telefonní číslo a příklady, kdy 

se na ně obrátit. K dispozici máte arch papíru, který si můžete jakkoli upravit, polepit, 

pomalovat, popsat a nazdobit. Někdo má nějaký dotaz? Můžete otevřít obálku a začít 

pracovat.  

• Napíše na tabuli v bodech požadavky. 

• Nechá skupinám vylosovat obálku s indiciemi (příloha č. 4). 

• V průběhu činnosti obchází skupiny a pomáhá s rozvržením plakátu a odpovídá 

na dotazy žáků. 

• Včas upozorní na ukončení práce a úklid pracoviště. 

• Požádá skupinu o zvolení mluvčího skupiny, který přečte indicie a prezentuje 

skupinovou práci. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se rozdělí do skupin podle pokynů.  

� Připraví si pomůcky na koláž. 

� Skupiny se domlouvají na postupu práce, diskutují o návrhu kompozice, 

rozdělují si činnosti dle dovedností žáků, spolupracují a vychází ze společného 

návrhu plakátu. 

� Uklidí si pracoviště a pomůcky.  

� Zvolený mluvčí skupiny před tabulí přečte indicie a prezentuje plakát ostatním 

skupinám.  



� Skupiny hodnotí svou práci, spolupráci v průběhu vyrábění a výsledky ostatních.  

� Plakáty vystaví na nástěnku ve třídě. 

Poznámka: Pokud nebude dostatek obrázkového materiálu v časopisech, učitel předem 

vytiskne fotografie z internetu, nebo nechá žáky pouze kreslit a malovat.  

 

5. Demonstrace tísňového volání      10 – 15 min 

Prostor: na koberci před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – společná činnost, ale jiný cíl 

Cíl: osvojí si správné představení jména a body k popisu místa, kde se 

nachází 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná činnost, ale jiný cíl 

Cíl: osvojí si základní body k oznámení mimořádné události 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel sdělí žákům, že se mohou přidat do hry a požádá dobrovolníka, aby si lehl 

na koberec a podle pokynů spolupracoval. 

• Demonstruje volání na tísňovou linku a oznamuje mimořádnou situaci.  

 

Popis ukázky volání na záchrannou službu: Učitel zahlédne ležící osobu, přiklekne 

k ní a zjišťuje zdravotní stav osoby. Vše nahlas komentuje (vědomí, dech, tep, 

krvácení). Pak vytáčí číslo na mobilu. Dobrý den, našla jsem ženu v bezvědomí, leží a 

nehýbe se. Nacházíme se v Základní škole v (název obce, ulici, číslo popisné a konkrétní 

místo), ve druhém patře školy v první třídě. Tep jsem nahmatala. Dýchá nepravidelně. 

Žádné krvácení ani otevřené rány nevidím. Mám jí dát do stabilizované polohy? Děkuji, 

jméno učitele, volám z mobilního telefonu, číslo je …. Učitel položí sluchátko, ležícího 

žáka uvede do stabilizované polohy a po chvilce imituje vyzvánění mobilu, zopakuje 

podstatné informace a zavěsí.  

• Žákovi poděkuje za spolupráci při ukázce. 

• Pokládá žákům následující otázky a na tabuli zapisuje důležitá slova.  

• Vede diskuzi o zneužívání tísňových linek. 

Otázky:  Které číslo jsem vytočila?  

Co se tu stalo?  



Co je všechno potřeba sdělit operátorovi, aby mohl vyslat co nejdříve 

záchranný tým na místo události?  

Proč mi volali zpět? Operátoři ověřovali, zda si z nich neděláme legraci. 

Někdy se najdou rošťáci, kteří se takto baví, protože tísňové volání je 

bezplatné. Myslíte, že je to v pořádku? 

Důležitá slova: CO SE STALO? (stručný popis situace)  

KDE SE TO STALO? (adresa místa nebo orientační body místa, jako 

jsou velké budovy, osamělý strom, rybník,…)  

KDO VOLÁ? (sdělení celého jména) 

ODKUD VOLÁ? (telefonní číslo, telefonní budka a místo, kde se 

volající nachází). 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci pozorují učitele a zapojí se do demonstrace ukázky podání první 

pomoci.  

� Při rekapitulaci hovoru reagují na dotazy.   

� V diskuzi hodnotí zneužívání tísňového volání. 

 

6. Rozhovory – pracovní listy      10 – 15 min 

Prostor: v lavicích a na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – individuální činnost ročníku 

Cíl: uvede své jméno, uvede místo bydliště a místo, kde se právě nachází, 

zavolá o pomoc 

Činnost pro ročník: 2. – individuální činnost ročníku 

Cíl: správně přiřadí telefonní číslo, název záchranné služby a uvede příklad 

mimořádné situace, simuluje rozhovor s operátorem záchranné služby 

Činnost pro ročník: 3. – individuální činnost ročníku 

Cíl: řeší problémovou situaci, vymyslí postup oznámení mimořádné situace  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel zadá práci do dvojic žákům 2. a 3. ročníku – PL (příloha č. 5).   

• Vysvětlí práci 2. ročníku. Zatím si žáci 3. ročníku čtou zadání PL a žáci 

1. ročníku si sednou do kruhu na koberec a přiřadí obrázky z činnosti č. 2. 

• Vysvětlí práci 3. ročníku.  



• Upozorní žáky 2. a 3. ročníku na tichou spolupráci, aby mohl pracovat 

s prvňáky. 

• Na koberci pracuje s žáky 1. ročníku, vyvodí představení a adresu bydliště žáků 

podle komentáře. Připraví si seznam žáků 1. ročníku s adresami. 

 

Komentář 

Abyste i vy mohli obstarat první pomoc, tedy zavolat na správné číslo a ohlásit 

potřené údaje, je nejdříve potřeba, abyste uměli zřetelně a hlasitě vyslovit vaše jméno. 

Ne jak ti říkají doma, ale jak se skutečně jmenuješ. Kdo nám to chce říct první?... 

Správně jsi předvedl, že se umíš představit. Teď natrénujeme sdělit svoji adresu neboli 

název obce, kde žiješ se svou rodinou. I to je důležité vědět. Nejen kdyby ses ztratil, ale 

když jdeš k lékaři nebo na poštu, musíš sdělit, jak se jmenuješ a odkud jsi. Kdo ví 

adresu, tedy místo svého bydliště? Učitel podle potřeby pomůže žákům sdělit svou 

adresu. Vyzkoušíme si představování kompletně - jméno i místo bydliště. 

• Učitel pochválí úspěchy žáků 1. ročníku a nechá je sednout do lavic. 

• Učitel dětem 1. ročníku rozdá papír a požádá je o napsání křestního jména 

velkým tiskacím písmem tak, jak žáci umí. Pokud neumí celé jméno, stačí jen 

první písmenko. Zkontroluje správné sezení a držení pera.  

• Zadá úkol žákům 1. ročníku podle komentáře. Odpoví na dotazy žáků k práci. 

Komentář 

Jak se volá o pomoc? Představ si, že jsi zůstal zamčený ve třídě a voláš o pomoc, 

aby tě někdo našel a vysvobodil tě. Zavoláme společně. Pomoc! Výborně. Ateď ještě 

musíme popsat místo, kde se právě nacházíme, aby nás našli. Nacházíme se v 1. třídě + 

popis nábytku blízko žáka. Tvým úkolem je na zbytek papíru nakreslit ty předměty, které 

tě obklopují, a tím vyjádříš konkrétní místo, kde se právě nacházíš, abys byl co nejdříve 

zachráněn. 

• Učitel obchází třídu a kontroluje práci všech žáků. 

• Oznámí žákům (2. a 3. ročníků) blížící se konec (5 min) a připraví je na 

předvedení jejich úkolů.     

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 2. a 3. ročníku pracují ve dvojicích podle pokynů v PL. 

� Žáci 1. ročníku pracují s učitelem. Po osvojení potřebných znalostí pracují 

samostatně.  



7. Prezentace a reflexe         10 min 

Prostor: v lavicích a před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně  

Cíl: prezentuje svou práci  

Činnost pro ročník: 2. – všichni pracují společně 

Cíl:  prezentuje ve dvojicích rozhovor o mimořádné události  

Činnost pro ročník: 3. – všichni pracují společně 

Cíl:  popíše a demonstruje postup vyhodnocení mimořádné události  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel požádá žáky o prezentaci jejich prací. 

• Naslouchá a popřípadě upozorní na chyby. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 1. ročníku srozumitelně prezentují své jméno a místo, které popsali věcmi 

z jejich okolí.  

� Žáci 2. ročníku předvedou vymyšlený telefonní rozhovor na tísňovou linku.  

� Žáci 3. ročníku popíšou mimořádnou situaci z obrázku a představí svůj návrh 

první pomoci.  

� Všichni hodnotí spolupráci a výsledky ostatních. 

 

8. Závěr a shrnutí         5 min 

Prostor: před interaktivní tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně  

Cíl: pojmenuje záchrannou službu 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: určí příklad mimořádné situace, vyjmenuje čísla tísňového volání a 

vyhodnotí důsledky zneužívání těchto čísel 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Pokládá otázky k shrnutí hodiny. Používá ilustrace z příloh č. 1 a 2.  

Otázky k shrnutí učiva:  

Jaké číslo volám v případě úrazu? 



Jaké číslo volám v případě úniku chemické látky? 

V jakém případě volám Policii ČR? 

Komu je určena tísňová linka 112? 

Co se stane, když si někdo udělá legraci a předstírá, že je svědek mimořádné události? 

• Závěrečné hodnocení projektu a pochvala žáků.  

Pokyny pro žáky: 

� Odpovídají na otázky.  

� Reflektují celý projekt v komunikativním kruhu s míčkem. 

 

Otázky k reflexi: 

Která část projektu ti přišla nejzajímavější? 

Koho ze spolužáků bys rád pochválil a za co? 

Co nového ses dnes naučil? 

 



Tematický projekt č. 2 

Metodický list pro učitele k projektu č. 2 

 

Název projektu: Vědci aneb pozorujeme věci kolem nás 

Téma: Látky a jejich vlastnosti 

Tematický okruh: Rozmanitost přírody 

Hlavní cíl: roztřídit přírodniny a lidské výtvory - známé látky podle určitých znaků, 

vlastností 

Výchovně vzdělávací strategie učitele: používá aktivní formy práce v hodinách 

(vycházka, laboratorní práce, týmové práce) a zábavné formy práce (didaktické hry, 

křížovky, kvíz), využívá různé metody práce (pokusy, pozorování), získané informace 

s žáky třídí a pomáhá k jejich pochopení a propojení, zadává skupinové práce, vede 

žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, vede žáky k uvědomění si svých práv 

i povinností ve škole i mimo ni, umožňuje žákům prezentaci své práce, rozšiřuje u žáků 

slovní zásobu, vede žáky k utváření pracovních návyků, k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny práce. 

Časová dotace: 180 min 

Sezonní zařazení: 1. pololetí, doporučujeme v podzimních měsících 

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy: 

• pojmenuje věci kolem sebe 

• určuje společné a rozdílné vlastnosti věcí kolem sebe 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy: 

• roztřídí přírodniny podle nápadných znaků 

• rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití 

• provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy: 

• rozliší známé látky do základních skupin (přírodnina - surovina - lidský 

výrobek) 



• vysvětlí základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou 

• provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek 

• dbá na pořádek a čistotu při práci 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj – Rozvoj 

schopností poznávání, Sociální rozvoj – Kooperace, Morální rozvoj- Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti), Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí  

Mezipředmětové vazby: Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova  

Pomůcky: šátky, plášť pro učitele, papíry, psací potřeby, tabule, křídy, 6 krabic se 

štítky (LABORATORNÍ POMŮCKY, KOV, SKLO, PLAST, PAPÍR, DŘEVO), 

laboratorní pomůcky (pinzeta, lupa, zkumavka, metr, kleště, odměrný válec, skleněná 

miska, magnet), předměty denní potřeby, 2 skleněné kuličky, rolnička nebo triangl, 

2 gumové hračky nebo gumy, 2 kostky lega, dostatek pracovních listů pro žáky 

2. a 3. ročníku (příloha č. 6), předměty na pokusy (2x lavor, hedvábné papíry, 2x špunt 

s vlaječkou na párátku, 2x mince s vlaječkou, 2x skleněná kulička s vlaječkou, 

2x kostička lega s vlaječkou, 2x hadr, 2x pinzeta, 2x kleště, 6x miska, 2x magnet, 

2x pastelka, 2x karta ze hry prší, 2x hřebík, 2x víčko od fixy, 2x malá sklenička, 

2x lupa, 2x plechovka, 2x dřevěná kostka, 2x kelímek od jogurtu, 2x skleněná váza, 

2x notýsek), budík nebo kuchyňská minutka, CD přehrávač, CD s taneční hudbou, karty 

s obrázky slepice, vejce a omelety, domino (příloha č. 7), školní sešity na prvouku 

(3. ročník), magnetická tabule, magnety, hrací pole, velký portrét A. Einsteina, kartičky 

na políčka.   

Prostor: třída - na koberci, v lavicích, volně po třídě, (les nebo park v okolí školy – 

vycházka) 

Poznámka:  Žáci si donesou na hodinu bílou starou tatínkovu košili nebo tričko, 2 věci, 

které používají denně doma, a 2 věci, které potkávají na cestě do školy (upozornit na 

vhodnost velikosti věcí, na bezpečnost při přenášení). Další varianta obstarání předmětů 

k projektu je společná vycházka (v rámci TV, ŠD) s pozorováním změn přírody na 

podzim, pojmenování přírodnin, naslouchání zvuků a jejich rozpoznání. Záleží na 

časových a organizačních možnostech.  



Popis činností 

Úvod   Na světě existuje plno záhadných věcí, ale jsou i věci, které se díky vědě 

odhalují, zkoumají, vylepšují, nově vyrábí. Vědci také pozorují, jestli vynálezy světu 

prospívají nebo škodí. My se dnes staneme vědci, zapojíme se do vědeckého výzkumu, 

prozkoumáme, z čeho jsou vyrobeny věci kolem nás a k čemu jsou potřebné. 

 

1. Didaktická hra - Hmota        10 – 15 min 

Prostor: na koberci 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: akceptuje tělesný kontakt, překonává napětí, prožívá společnou zábavu 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel uvede hru podle komentáře. 

Komentář 

Zahrajeme si hru HMOTA. Pod názvem HMOTA se skrývá tichá a nádherná 

životní síla prostupující k nám z kosmického prostoru. Každý by se chtěl této síly 

dotýkat a stát se její součástí. To se může podařit jen v této hře a ve vymezené oblasti.  

Pravidla hry: 

Všichni hráči si zavážou oči a pohybují se v určeném území. Jednoho z nich 

vedoucí hry vybere a stanoví ho jádrem oné mocné síly nazývané HMOTA. Jeho 

úkolem je pomalý pohyb a zachování mlčenlivosti. Ostatní hráči se pohybují, nemluví 

a snaží se tuto sílu dotykem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se: „Hmota?“ Není-li 

to hledaná síla, odpoví dotyčný hráč stejným slovem „Hmota“. Hráč, který představuje 

jádro Hmoty, neodpovídá. Podle toho hráč pozná, že hledanou sílu nalezl, a připojí se 

k ní. Pak se pohybují prostorem ve dvojici. Hra pokračuje dále a skončí, až se všichni 

hráči stanou součástí oné nádherné síly, drží se společně za ruce a pomalu se pohybují. 

Hru ukončí vedoucí. Hra probíhá ve volném tempu. Ozývají se otázky „Hmota?“ 

Možná úskalí: Je nutné zajistit bezpečný povrch a vymezit území pro pohyb dětí. 

              (S. Hermochové in Johnová 2009a, s. 23) 

• V průběhu hry učitel dohlíží na pravidla hry a bezpečnost žáků. 

• Po hře požádá žáky o reflexi prožitků. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci hrají hru HMOTA podle pokynů učitele.  



� Po hře probíhá reflexe prožitků v komunikativním kruhu na koberci. 

Otázky k reflexi: 

Jak ses cítil jako nevidomý? 

Bylo obtížné najít Sílu?  

 

2. Myšlenková mapa – Věci kolem nás                10 – 15 min 

Prostor: v lavicích, u tabule 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje věci, vymyslí další příklad předmětů, třídí věci na přírodniny 

a výrobky 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje věci, vymyslí další příklad předmětů, třídí věci na přírodniny 

a výrobky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel vyzve žáky k přípravě věcí, které si měli donést na hodinu (viz 

poznámka ↑ ). 

• Požádá žáky, aby předměty představili spolužákům a položili je na učitelský 

stůl. 

• Na tabuli napíše nadpis Věci kolem nás a společně s žáky tvoří myšlenkovou 

mapu (viz ukázka myšlenkové mapy ↓ ). 

• Vysvětlí pojmy Přírodnina a Lidský výtvor, Vědci, Laboratoř podle komentáře. 

Učitel využívá ukázky donesených věcí. 

Komentář 

Hmota neboli materiál, odborně řečeno látka, je základem pro každou věc. 

Některé věci kolem nás využíváme tak, jak je v přírodě najdeme, nějak je neupravujeme, 

neopracováváme. Říkáme jim přírodniny. Neškodí životnímu prostředí, protože příroda 

si je vytvořila sama. Vyberte z myšlenkové mapy přírodniny a zakroužkujte je zeleně. 

K některé věci však musel přijít člověk, který hmotu - látku na výrobu věci odněkud 

získal, opracoval ji a vyrobil z ní předmět, kterému říkáme výrobek. K tomu však už 

potřeboval stroje a různé chemické úpravy, které v některých případech škodí a narušují 

životní prostředí. Takové věci například nemůžeme jen tak vyhodit do popelnice. 



Z nabídky napsaných slov vyberte výrobky. Označte je modře.  Hmoty – látky mají různé 

vlastnosti (barvu, složení, hmotnost, tvrdost, tvar) a jsou také různě využívány. Jak 

říkáme lidem, kteří tyto vlastnosti zkoumají a vymýšlí jejich využití? Ano, vědci. Jak se 

říká místnosti, ve které vědci bádají? Výborně, laboratoř. Pojďme se stát vědci 

a vytvořit si malou laboratoř, abychom mohli zkoumat naše donesené předměty a zjistit 

jejich vlastnosti.  

• Učitel zorganizuje třídu k následné práci. Obleče si bílý plášť. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci po jednom pojmenují jejich předměty a pokládají je na učitelský stůl. 

� Do myšlenkové mapy vymýšlí další příklady věcí, které je obklopují.  

� Vybraný žák barevně kroužkuje myšlenky žáků na tabuli – přírodniny, lidské 

výtvory.  

� Odpovídají na otázky.  

� Společně z lavic sestaví vhodné prostory k bádání (viz Návrh organizace třídy ↓) 

a oblečou si bílé košile – pracovní pláště. 

 

Návrh organizace třídy (z 3 lavic vytvořte ostrůvky a rozmístěte je po obvodu 

třídy, uprostřed vznikne prostor k pohybu, před tabulí 1-2 lavice na společné bádání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učitelský 

stůl 

tabule 



Ukázka myšlenkové mapy 

 

3. Kimova hra – Laboratorní pomůcky                 15 min 

Prostor: u lavice před tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, procvičuje vizuální paměť 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel si připraví krabici s popiskem Laboratorní pomůcky. 

• Seznámí žáky s laboratorními pomůckami podle komentáře. 

Komentář 

Milí kolegové, vědci, abychom mohli začít zkoumat, je potřeba znát pár užitečných 

laboratorních pomůcek. Toto je pinzeta. Používá se na přenášení a obrácení malých 

předmětů. Řekneme si třikrát název této pomůcky. Pinzeta, pinzeta, pinzeta. Tímto 

způsobem představí ostatní pomůcky – lupa, zkumavka, metr, kleště, odměrný válec, 

skleněná miska, magnet. 

• Učitel pokládá pomůcky na lavici do řady.  

• Po té všichni zopakují názvy všech pomůcek a učitel pomůcky přikryje šátkem. 

• Zahájí Kimovu hru.  
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Pravidla hry: 

Učitel požádá žáky, aby se otočili zády. Poté jednu pomůcku odebere. Žáci se 

otočí zpět a hádají, která pomůcka chybí.  Kdo uhádne chybějící pomůcku, přebírá 

vedení hry. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci pojmenovávají laboratorní pomůcky a pracují podle pokynů učitele.  

� Hru hrají minimálně 5x. 

 

4. Třídění věcí dle materiálu                  15 min 

Prostor: v lavicích, u tabule 

Činnost pro ročník: 1. – práce ve skupinách (skupiny heterogenní – věk) 

Cíl: pojmenuje věci, odhaduje materiál věcí 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – práce ve skupinách (skupiny heterogenní – věk) 

Cíl: třídí přírodniny a výrobky do skupin podle druhu suroviny 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele:  

• Učitel představí 5 druhů materiálu (PLAST, KOV, PAPÍR, DŘEVO, SKLO) 

a přiřadí k nim na ukázku jeden předmět. 

• Na ostrůvky z lavic položí krabice se štítky (PLAST, KOV, PAPÍR, DŘEVO, 

SKLO).  

• Do každé krabice společně s žáky položí jeden předmět, který je vyroben 

z daného materiálu, suroviny.  

• Žáky rozdělí do skupin po 4 (prvňáci musí být rozděleni do skupin, nemohou 

tvořit jednu skupinu).  

• Učitel požádá skupiny o roztřídění zbylých předmětů do krabic podle materiálu. 

Upozorní na vzájemnou spolupráci.   

• Kontroluje průběh činnosti, případně skupinám pomáhá a koriguje je. 

• Společně s žáky kontroluje roztříděné předměty.  

Pokyny pro žáky: 

� Žáci spolupracují s učitelem, sledují třídění předmětů a všímají si znaků, podle 

kterých budou předměty rozlišovat. 



�  Žáci v týmech diskutují o předmětu, konfrontují názory, do které krabice 

předmět patří. 

� Prvňáci pojmenovávají předměty a zkouší zařadit věc do krabice.  

� Druháci, třeťáci pomáhají prvňákům a mezi sebou kooperují.  

� Výsledky společně kontrolují.  

 

5. Křížovka – smyslová hra                   15 min 

Prostor: v lavicích 

Činnost pro ročník: 1. – samostatná individuální práce ročníku 

Cíl: napíše známá písmena, hláskuje písmena a nakreslí předměty od 

zadaných písmen 

Činnost pro ročník: 2. – 3. – společná práce 2. a 3. ročníku s učitelem 

Cíl: hmatem nebo sluchem pozná předmět, zařadí předmět do skupiny dle 

suroviny a materiál zapíše do křížovky 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel posadí žáky tak, že každý ostrůvek bude obsazen jedním ročníkem. 

• Učitel vysvětlí práci prvňákům dle komentáře, zbytek žáků si rozdá pracovní 

listy (příloha č. 6) a doplní jméno a chybějící hlásky v nadpisu.  

Komentář 

Prvňáci, vědci, na čistý papír (A4) napište pod sebe do sloupce velkým tiskacím 

písmem tyto hlásky (M, L, P, S, D, … pouze ty, které žáci znají a dají se k nim vymyslet 

názvy předmětů). Ke každému písmenu vymyslete 2 předměty, které začínají danou 

hláskou a nakreslete je. Obrázky kreslete velké a barevné.  

• Učitel předvede ukázku na tabuli. M – míč, mašle 

• Přejde k vyšším ročníkům a zeptá se na výsledný nadpis a nechá jej přečíst. 

• Vysvětlí společnou činnost na PL – křížovka dle komentáře. 

Komentář 

Je tu další úkol, milí vědci. Máte rozeznat svými smysly (hmatem nebo sluchem) 

některé předměty a přijít na to, z jakého materiálu - suroviny jsou vyrobeny. Názvy látek 

doplníte do křížovky, kde se dozvíte, jaká činnost nás čeká dál. Do skupiny předám 

předmět, vy ho za zády ohmatáte a předáte dalšímu spolužákovi. Pokud budete poznávat 



předmět podle zvuku, poprosím vás, abyste pozorně poslouchali se zavřenýma očima a 

pak opět zapíšete materiál předmětu do křížovky. Nikomu nenapovídáme, pracujeme 

každý sám. Můžeme začít? 

• Učitel provádí smyslové hádanky v tomto pořadí: 1. Učitel trhá a mačká papír. 

(sluch) 2. Učitel podá žákům skleněnou kuličku. (hmat) 3. Učitel zacinká 

na rolničky nebo triangl. (sluch) 4. Učitel nechá kolovat gumovou hračku. 

(hmat) 5. Učitel zaťuká s kostičkami z lega. (sluch) Pokud žáci předmět neodhalí 

sluchem, nechá je kostky ohmatat.  

• Společně přečtou tajenku. 

• Učitel vede hlasité čtení žáků, kteří se seznámí se zásadami bezpečnosti (viz 

příloha č. 6 – Zásady bezpečnosti při pokusech). 

• Hromadné čtení postupu práce (viz příloha č. 6 – Postup práce). 

• Předání potřeb k pokusům. 

• V každém ročníku učitel nechá žáky vytvořit dvojice, popř. trojice. Každý 

ročník vytvoří 3 skupinky. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci si sednou po ročnících do lavic (k ostrůvkům) a připraví si penály.  

� Pracují podle pokynů učitele – doplní nadpis.  

� Prvňáci kreslí podle zadání obrázky na papír A4, po ukončení práce si uklidí 

pracovní plochu.  

� Druháci a třeťáci vyplní tajenku - POKUS.  

� Druháci a třeťáci přečtou zásady bezpečnosti (hlasité čtení jednotlivců) a postup 

práce při pokusu (hromadné čtení). 

� Druháci a třeťáci si vyberou dvojici, trojici a posadí se vedle ní.  

� Druháci a třeťáci si vyzvednou potřeby k pokusům u učitele. 

 

6. Laboratorní práce - pokusy                 35-40 min 

Prostor: na koberci a v lavicích (1. r.), v lavicích (2. a 3. r.)  

Činnost pro ročník: 1. – samostatná práce a práce s učitelem 

Cíl: určí společné a rozdílné vlastnosti látek, určí předměty svými smysly 

Činnost pro ročník: 2. – samostatná práce ve dvojicích, trojicích 

Cíl: dbá na pořádek a bezpečnost při práci, pracuje podle pracovního postupu, 

používá laboratorní pomůcky, zapisuje výsledky pozorování 



Činnost pro ročník: 3. – samostatná práce ve dvojicích 

Cíl: dbá na pořádek a bezpečnost při práci, pracuje podle pracovního postupu, 

využívá laboratorní pomůcky, zaznamenává výsledky pokusu  

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí práci 2. a 3. ročníku - komentář. Prvňáci zatím vyberou 

3 předměty z krabic, do kterých třídili věci, položí je na koberec a posadí se do 

kruhu. 

Komentář 

Vědci, máte před sebou náročný výzkum neboli pokus, u kterého je důležité 

dodržovat zásady bezpečnosti, pečlivě si číst postup práce a domlouvat se tichým 

hlasem, abychom se navzájem nerušili. Pokud nebudete něčemu rozumět, máte vedle 

sebe kolegy, kteří vám poradí. Za mnou choďte v tom případě, že nikdo z vás nebude 

vědět, jak pokračovat. Ve dvojicích či trojicích pracujete proto, abyste si pomáhali 

při manipulaci s předměty, ale jinak pracujete a radíte si jako tým – celý ročník. Pokusy 

najdete na druhé straně PL. Každá skupinka se postaví před jeden pokus, po 10 

minutách přejdete k dalšímu pokusu. Učitel spustí odpočítávání. Opakovaně nastavuje 

10 minutové intervaly. 

• Na koberci učitel společně s prvňáky určuje vlastnosti dětmi vybraných 

předmětů (barva, velikost, tvar, váha, povrch, tvrdost) a porovnává předměty (co 

je větší, menší, nejmenší, největší, stejné atd.).  

• Vybere pár předmětů a vysvětlí pravidla smyslové hry stejně jako žákům vyšších 

ročníků (vybere jiné předměty, než používal u křížovky).  

• 5 minut před koncem činnosti upozorní 2. a 3. ročník na úklid místa a kontrolu 

výsledků ve skupinkách. 

• S prvňáky zopakuje druhy materiálů, podle kterých předměty třídili.  

• Společně s prvňáky uklidí pracoviště a umyjí si ruce.  

• Učitel zkontroluje úklid po 2. a 3. ročníku a zeptá se, zda se výsledky pokusů 

ve skupinkách shodují.  

Pokyny pro žáky: 

� Žáci si vytvoří dvojice, trojice se spolužáky ze svého ročníku.  

� Žáci 1. ročníku pracují podle pokynů, nejdříve sami, pak s učitelem.  



� Žáci 2. a 3. ročníku pracují ve dvojicích, ale zároveň i v týmech svého ročníku 

u jednoho ostrůvku a plní úkoly podle pracovního listu.  

� Žáci 2. a 3. ročníku spolupracují, radí si, pomáhají si.  

� Po oznámení vypršení určeného času si po sobě uklidí pracovní plochu. 

Výsledky pokusu si ve skupinkách porovnají. Práce vystaví na nástěnku. 

 

7. Pohybová hra – Přírodnina, surovina, výrobek             5 – 10 min 

Prostor: uprostřed třídy 

Činnost pro ročník: 1. – 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pohybově se uvolní, třídí slova do skupin (přírodnina – surovina – 

výrobek) 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí rozdíly mezi pojmy (přírodnina – surovina – lidský výrobek) 

a ukáže příklady.  

• Vysvětlí pravidla hry a zahájí hru dle komentáře. 

Komentář 

Milí vědci, máte za sebou úspěšný výzkum, tudíž si zasloužíte oddechovou chvilku. 

Zahrajeme si hru Mucholapka, která už podle názvu napovídá, že se budeme k něčemu 

lepit. K obrázku slepice se budou lepit pouze přírodniny, k obrázku vajíčka se budou 

lepit pouze suroviny a k obrázku s omeletou se lepí jen výrobky. K tomu vám pustím 

hudbu, na kterou budete tančit. Jakmile hudba přestane hrát, zastavte se a dávejte 

pozor, jakou věc řeknu. Úkolem je doběhnout ke správnému obrázku.  

• Učitel řídí hru a říká slova: prkno, židle, strom, kráva, jogurt, mléko, písek, 

beton, dům.  

Poznámka ke hře: 

Cílem hry je se uvolnit, proto nehodnotíme záporně chyby, jen je opravíme 

a vysvětlíme, proč tomu tak je. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se volně pohybují po vyhrazeném prostoru a reagují podle pravidel hry. 



8. Procvičování (1. - 2. r.), Živá x Neživá přírodnina (3. r.)   15 - 20 min 

Prostor: v lavicích 

Činnost pro ročník: 1. – individuální samostatná práce 

Cíl: třídí obrázky do skupin dle materiálu, tvoří dvojice surovina - výrobek 

Činnost pro ročník: 2.  - individuální samostatná práce 

Cíl: tvoří dvojice (surovina – výrobek) 

Činnost pro ročník: 3. – společná práce s učitelem 

Cíl: třídí pojmy do pojmové mapy, uvede příklady k pojmům 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel vysvětlí činnost 1. a 2. ročníku – viz komentář. Žáci 3. ročníku si zatím do 

sešitů zapíšou datum a nadpis z tabule.  

Komentář 

Prvňáci, připravte si svůj papír s výrobky a ukažte mi, jak rozpoznáte, z čeho jsou 

vaše nakreslené věci vyrobeny. Pokud máte věc z plastu, zakroužkujte ji modrou 

pastelkou. Pokud je předmět ze dřeva, zakroužkujte ji hnědou. Pokud je ze železa, 

zakroužkujte ji žlutou. Učitel nakreslí příklad na tabuli. Až budete mít hotovo, zahrajete 

si domino (viz příloha č. 7), kde spojujete dvojice - surovina a výrobek. Druháci, vy si 

zahrajete domino teď a potom si vezmete papír a nakreslíte 5 výrobků. Pod ně napíšete, 

z jakého materiálu jsou vyrobeny. Učitel zkontroluje zapsaný nadpis a datum u třeťáků. 

Společně vytvoří na tabuli a do sešitů pojmovou mapu. 

Komentář 

Naším dnešním posledním úkolem je, milí vědci, roztřídit naše znalosti a vytvořit 

přehled toho, co jsme se při bádání a zkoumání naučili. Začneme nadpisem. Věci kolem 

nás mohou být přírodniny nebo lidské výrobky - výtvory. Zapíšeme si. Řekněme si 

příklady. Přírodniny mohou být neživého nebo živého původu. Neživé přírodniny jsou 

ty, které nerostou, nehýbou se, nerozmnožují se. Vymyslete příklad. Kov, voda, vzduch, 

sůl kamenná - říkáme jim nerosty a kámen, hlína, štěrk, pískovec, uhlí jsou horniny. 

Zapíšeme si pod neživou přírodninu. A živá přírodnina pochází z živých organismů, 

schopných se pohybovat, dýchat a rozmnožovat. Jaké dvě skupiny sem patří? Rostliny 

a Živočichové. Uveďte příklady. A kam zařadíme člověka? Ano, do živých přírodnin do 

skupiny živočichové. Tu tedy rozdělíme ještě na Zvířata a Člověk.   

 



 

   Věci kolem nás 

 

     Přírodniny 

 

    Lidské výtvory 

 

   Neživé přírodniny 

 

   Živé přírodniny 

 

    Živočichové 

 

      Rostliny 

 

Nerosty 

 

Horniny 

 

Člověk 

 

Zvířata 

Příklad pojmové mapy podle L. Podroužka (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci 1. a 2. ročníku pracují samostatně podle pokynů učitele. 

� Žáci 3. ročníku zapisují pojmovou mapu do sešitů, vymýšlí příklady k daným 

pojmům. 

 

9. Kvíz – opakování a závěr       10 – 15 min 

Prostor: před magnetickou tabulí 

Činnost pro ročník: 1. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, uvede rozdíly mezi předměty 

Činnost pro ročník: 2. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje výrobek a surovinu, pojmenuje laboratorní pomůcky, uvede 

příklad využití suroviny 

Činnost pro ročník: 3. – všichni pracují společně 

Cíl: pojmenuje laboratorní pomůcky, rozliší přírodninu – surovinu – lidský 

výtvor, vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodninou 

 

Průběh činnosti 

Pokyny pro učitele: 

• Učitel pokládá žákům kvízové otázky na zopakování učiva. Pokud žák odpoví 

správně, učitel odkryje vybranou část pole (řekne souřadnici), kde je ukrytý 

portrét Alberta Einsteina – nejznámějšího vědce. Portrét lze stáhnout z internetu.  

• Učitel prozradí jméno vědce a stručně sdělí, čím se ve vědě proslavil.  



• Na závěr pochválí žáky za jejich výkony, práci a nechá žáky, aby zhodnotili 

projekt. 

Pokyny pro žáky: 

� Žáci se střídají v odpovědích a přemýšlí, kdo je na obrázku. Vyslechnou 

závěrečné slovo učitele a v kruhu zhodnotí projekt, co si zapamatovali a co se 

jim líbilo. 

Zmenšený příklad hracího pole 

 A E I O U 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Příklady kvízových otázek: 

Jak se jmenuje tato laboratorní pomůcka? (ukázky) 

Jak říkáme obecně látce, která je součástí každého předmětu a věci. HMOTA 

Místnosti, ve které pracují vědci, říkáme? LABORATOŘ 

Můžeme odhodit ohryzek do trávy? ANO, je to přírodnina, ta se v přírodě rozloží. 

Pes je živou nebo neživou přírodninou? (otázka pro 3. ročník) ŽIVOU 

Ze které suroviny je vyroben tento předmět? (ukázky) 

Jíme a ochutnáváme látky v laboratoři? NE 

Jak říkáme bílému oblečení, které používají vědci? PLÁŠŤ 

Co vždy uděláme, když dokončíme pokus a uklidíme si pracoviště? UMYJEME SI 

RUCE. 

Z jaké přírodniny získáváme surovinu dřevo? STROM 

Který předmět plave? (otázka pro 2. a 3. ročník) ŠPUNT – DŘEVĚNÁ VĚC 

Můžeme igelitový sáček vyhodit v lese? NE, protože je vyroben z plastu. 

atd. 



Závěrečné hodnocení        5 min 

Hodnocení proběhne kresbou vlastních pocitů z projektu dle komentáře. 

Komentář 

Na papír nakresli střední ovál jako hlavu. Nakresli tak velké oči, jak hodně jsi 

toho dnes nového viděl. Nakresli tak velké uši, jak hodně zajímavého si se dnes doslechl. 

Nakresli ústa tak, aby vyjádřili pocit, jak jsi se dnes při hodině cítil a bavil. Na hlavu 

nakresli tolik vlasů, kolik si toho ze dneška pamatuješ. Málo vlasů, málo si toho 

pamatuji. A jako nos napiš číslo, které vyjádří známku, jakou by ses dnes hodnotil za 

svou práci a svoje výsledky. Podepiš se a obrázek mi odevzdej.   

 



 



Příloha D: Polostrukturovaný rozhovor 

 

POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

Pohlaví:       Věk:  

1. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a? 

SOŠ bez maturity SOŠ s maturitou Gymnázium    VOŠ  VŠ 

2. Jaké je vaše pracovní zařazení? 

učitel/ka  vychovatel/ka  asistent/ka  jiné: 

3. Kolik let pracujete ve školství?   

4. Kolik let pracujete na malotřídní škole?  

5. Podílel/a jste se na tvorbě vašeho školního vzdělávacího programu?      

Ano   x   Ne 

6. Jaká časová dotace byla přidělena výuce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

v 1. období?     1. ročník:            h/týdně  

2. ročník:             h/týdně 

3. ročník:            h/týdně 

7. Která témata ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučujete nebo jste 

vyučoval/a současně ve třídě se spojenými ročníky? Ve kterých konkrétně? 

 

 

8. Které výukové metody a formy využíváte při výuce? 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Vím, kam zavolám       Pracovní list pro 2. ročník 

1. Doplň chybějící údaje, čísla tísňového volání nebo názvu záchranné služby. Do kruhů 
 nakresli příklad mimořádné události k odpovídající záchranné službě. 
 
 
 
         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

2. Doplň důležité otázky a ve dvojicích podle osnovy nacvičte telefonní rozhovor na tísňovou  

linku. Jeden z vás bude operátor a druhý volající. Kam a proč budete volat, si vymyslete sami. 
 

__________  se stalo? Popiš druh události, počet zraněných, závažnost události, aby 

operátor vyhodnotil, kolik záchranných jednotek má vyslat.  
 

___________ se to stalo ? Sděl adresu nebo popiš konkrétní místo události, pokud možno, 

co nejpřesněji, aby tě záchranáři včas našli. Jde tu o minuty! 
  

__________  a _________ volá ? Sděl svoje jméno a telefonní číslo, ze kterého voláš. 

 

HASIČI 

158 

 

 

 

INTEGROVANÁ 
 ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA 

 

ZÁCHRANKA 

 

 



Pracovní list pro 3. ročník 
Pracujte ve dvojicích. Podle obrázku mimořádné události vyhodnoťte situaci a v bodech 
 popište, co v dané situaci provedete až do vytočení čísla tísňové linky.  
 

Ilustrační foto: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/polsti-automobiliste-zabiji-nejvice-cyklistu-v-evrope_154373.html 



Pracovní list pro 3. ročník  
Pracujte ve dvojicích. Podle obrázku mimořádné události vyhodnoťte situaci a v bodech 
 popište, co v dané situaci provedete až do vytočení čísla tísňové linky.  
  

Ilustrační foto: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=736699#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP 



Pracovní list pro 3. ročník  
Pracujte ve dvojicích. Podle obrázku mimořádné události vyhodnoťte situaci a v bodech 
 popište, co v dané situaci provedete až do vytočení čísla tísňové linky.  

              
Ilustrační foto: http://slovacky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zlodej-vykradl-v-buchlovskych-horach-dve-auta.html 

 
 



Příloha č. 6             Pracovní list pro 2 a 3. ročník 
Jméno: __________________ 

PO__ORU__EM__      __ĚCI      K__LE__      N__S 
Křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajenka: _______________________ 
 

 

Zásady bezpečnosti při pokusech 

� Jsem vybaven ochranným pracovním pláštěm. 

� Dodržuji správné používání laboratorních pomůcek. 

� Pohybuji se klidně a opatrně ve vymezeném prostoru – na pracovišti.  

� Při pokusech nejím ani nepiji. 

� Chráním si své zdraví i zdraví ostatních. 

� Zkoumám pouze známé látky. 

� Po ukončení pokusu uklidím své pracoviště a umyji si ruce mýdlem. 

� Odpadky třídím do kontejnerů. 

 
 

Postup práce:   
1. Přečti si zásady bezpečnosti práce a dodržuj je. 
2. Připrav si na pracoviště potřebné pomůcky. 
3. Přečti si postup práce pokusů. 
4. Domluv se s kolegou na plánu práce - kdo a co bude dělat, kdy bude potřeba spolupráce. 
5. Pozoruj a zapisuj výsledky pokusů. 

1. 
     

2. 
     

3. 
   

4. 
    

5. 
      

 



Pokus: Která loďka plave?    Odpověď: _________________________________________ 
Pomůcky: lavor s vodou, hedvábný papír, špunt, mince, skleněná kulička, kostička lega, 
 kleště, pinzeta, hadr, miska na předměty 
Postup:  

• Slož z novin papírovou loďku. 

• Polož papírovou loďku na hladinu vody a pozoruj, zda plave, nebo se potápí. Výsledek 
zapiš do tabulky. 

• Stejným způsobem pokládej ostatní předměty na hladinu vody. Pozoruj, zda plavou. 
Výsledky zapiš do tabulky. 

• Předměty, které se potopily, vylov kleštěmi a osuš je hadrem. Dej je do suché misky. 

• Předměty, které zůstaly na hladině vody, vylov pinzetou, osuš hadrem a dej je do 
misky.  Papírovou loďku vyždímej a vyhoď do správného koše. 

 
Pokus: Který materiál přitahuje magnet?  Odpověď: ___________________ 
Pomůcky: magnet, pastelka, karta ze hry prší, hřebík, víčko od fixy, malá sklenička 
Postup:  

• Na lavici polož magnet a postupně přibližuj předměty k magnetu.  

• Pozoruj, který předmět se sám k magnetu přitahuje. 
• Výsledky pozorování zapiš do tabulky.  

 
Pokus: Který materiál je průhledný?    Odpověď: ___________________ 
Pomůcky: lupa, plechovka, dřevěná kostka, kelímek od jogurtu, skleněná váza, list z notýsku 
Postup:  

• Prohlédni si lupou předměty a zjisti, přes které předměty prochází světlo.  

• Výsledky zapiš do tabulky. 

 

Látka Plave? 
Přitahuje látku 

magnet? 
Je průhledná? 

DŘEVO 
   

PLAST 
   

KOV 
   

SKLO 
   

PAPÍR 
   



Příloha č. 7 
 
 


