
 
Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce 
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Když jste realizovali projekt ŠUŽ, začleňovali jste aktivity do výuky? V jaké míře? 
Pracovali jste se žáky i mimo vyučování – v jejich a vašem volném čase? 
 
Projekt byl realizován formou zástupců z jednotlivých tříd, ekologického kroužku, 
suplovaných hodin i v rámci volného času studentů /odpoledne po vyučování/ 
 
Pracovali jste v souvislosti s projektem se ŠVP? Zamýšleli jste se, jaké výstupy 
naplňujete?  
 
Ano, viz tabulku na následujících stranách. 
 
V čem vidíte přínos realizace ŠUŽ projektů pro výuku? 
 
Fyzická práce (Byli i tací, kteří v ruce zahradní nástroje ještě nedrželi!), psychický odpočinek, 
odreagování, relaxace, výukový přínos, účast na plánování, získávání zkušeností, řešení 
problémů, nový prostor k práci (To, na čem jsem se podílel, vím, co to obnáší, k tomu 
přistupuji jinak!), rozvoj smyslu pro povinnost 
 
Máte zcela konkrétní příklady, co se žáci při práci s projektem naučili?  
 
Používat zahradní nářadí, pracovat kvalitně, neodbývat práci, příroda/biologie v praxi, 
kooperace práce, nové poznatky o rostlinách, přenášení poznatků/povinností/ na ostatní 
studenty,0 
 
Naučili se žáci při projektech něco, co patří k povinným výstupům stanoveným v RVP? 
 
Klasifikace a systém rostlin, systém krytosemenných a nahosemenných rostlin, půdy, 
ekologie daného druhu, využívání informačních zdrojů, smysluplné formulace názorů, tvorba 
hypotéz, geometrické propočty, tvorba grafů a dotazníků, navrhování řešení, chápe 
současná přírodní rizika, provádí rozbor půdních vzorků, psychohygiena, relaxace,0 
 
Byl projekt začleněn nejen do vašich vlastních hodin, ale i do výuky jiných kolegů? 
Jak jste to zajistili? (Např. naplánovali jste projekt s ostatními kolegy nebo jste 
příležitostně kolegu požádali, aby s dětmi něco udělal, apod.) 
 
Samozřejmě projekt byl začleněn do spousty hodin, v jednom předmětu by nebylo možné 
projekt zvládnout, nejvíce se využívalo suplovaných hodin, ekologického kroužku, volného 
času studentů, biologie, výchov,0 

 

 

 

 

 

 



ZAHRADA POZNÁNÍ A RELAXACE 

a jeho závislost na výstupech RVP a promítnutí do ŠVP Duhová škola Gymnázium Bystřice 

nad Pernštejnem 

Vzdělávací oblast, předmět Výstupy z RVP ZV a RVP  Školní výstupy v rámci projektu 

Jazyk a jazyková komunikace 

při tvorbě vlastního textu 

mluveného i psaného využívá 

základní principy rétoriky 

napíše úvahy o využití pozemku za školou 

naplánuje propagaci projektu 

vytvoří novinový článek 

realizuje rozhovory pro TV nebo rozhlas 

realizuje přednášku 

zapojí se do diskuze 

efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet), 

tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

vytvoří webový odkaz 

připravuje materiály pro web 

vytvoří propagaci projektu, přednášky 

využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie 

a média, vyhledá a shromáždí 

informace z různých textů na méně 

běžné, konkrétní téma a pracuje se 

získanými informacemi 

vytvoří audioprůvodce v několika cizích jazycích 

vytvoří informační štítky a tabule v několika 

jazycích 

samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

realizuje divadelní představení v prostoru zahrady 

prezentuje text ostatním v rámci programu: 

„Gymnázium čte dětem“ v prostoru zahrady 

 

formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule, přednese souvislý projev na 

zadané téma, vyjádří a obhájí své 

myšlenky, názory a stanoviska 

vhodnou písemnou i ústní formou  

realizuje přednášku 

zapojí se do diskuze 

 

 

 

rozliší správný a nesprávný úsudek, 

vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 

pravdivost a nepravdivost, vyvrací 

nesprávná tvrzení, zdůvodňuje svůj 

provede propočty nákladů 

vypočítá rozlohu, obsah pozemku 



 

 

 

 

 

Matematika a její aplikace 

postup a ověřuje správnost řešení 

problému, odhaduje výsledky 

numerických výpočtů a efektivně je 

provádí, účelně využívá kalkulátor 

vytvoří rozpočet projektu  

provede propočty v rámci inovací 

volí a užívá vhodné statistické 

metody k analýze a zpracování dat 

(využívá výpočetní techniku), 

reprezentuje graficky soubory dat, 

čte a interpretuje tabulky, diagramy 

a grafy 

tvoří a interpretuje grafy v závislosti na 

dotaznících 

 

nalézá vlastnosti rovinných útvarů, 

na jejich základě je třídí, využívá při 

řešení úloh náčrt a geometrickou 

symboliku, využívá náčrt při řešení 

rovinného nebo prostorového 

problému, v úlohách početní 

geometrie řeší planimetrické a 

stereometrické problémy 

motivované praxí 

zapojí se do realizace v prostoru pozemku /členění 

záhonů, jejich obsah,…/ 

 

navrhuje řešení nedostatku 

finančních prostředků 

realizuje se v hledání partnerů, sponzorů v rámci 

projektu 

hledá možné cesty úspor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda 

zhodnotí rostliny jako primární 

producenty biomasy a možnosti 

využití rostlin v různých odvětvích 

lidské činnosti  

 

vyhledává, třídí informace z různých zdrojů 

zúčastní se exkurze do místní výtopny na biomasu 

realizuje projekty zaměřené na rychle rostoucí 

dřeviny použitelné pro výtopnu na biomasu 

 

 

pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné rostlinné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

 

poznává flóru na naučné stezce zahradou 

vytvoří poznávací soutěže pro spolužáky 

realizuje komentovanou prohlídku pro své 

spolužáky v terénu 

 

 

zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany, posoudí vliv životních 

podmínek na stavbu a funkci 

rostlinného těla, zařadí běžné 

rostlinné druhy do systému/  

povrchové vody – jejich rozložení na 

zemi a chemické složení, pH, 

provádí měření za pomoci laboratorních přístrojů 

provede rozbor povrchové vody v zahradě 

 



hydrogeologický cyklus, geologické 

působení vody orientuje se v krajině 

pomocí mapy, popíše a rozpozná vliv 

rozdělení živé, propustnost 

hornin,hydrogeologické systémy, 

chemické složení podzemních vod, 

ochrana podzemních vod,přírody a 

jednotlivých krajin na charakter půd 

včetně vlivu člověka 

chápe současná přírodní rizika a 

s tím, spojenou nutnost ochrany 

přírody a životního prostředí, 

charakterizuje význam a postavení 

místního regionu v rámci ČR, 

charakterizuje a uvede na 

příkladech, jak ovlivňují rostliny a 

živočichy – světlo, teplo, vzduch, 

voda, půda, dá do souvislostí daný 

abiotický faktor a příslušný globální 

ekologický problém (skleníkový 

efekt, globální oteplování, emise, 

znečištění vody) 

 

účastní se a spolupodílí se na realizaci přednášek 

s významnými osobnostmi 

účastní se a řeší projekty k významným 

ekologickým dnům 

shlédne videopořadu k problematice ekologie a 

diskutuje   

uvědomuje si a zaujme stanovisko k aktuálním 

problémů životního prostředí na úrovni místní i 

globální 

uvědomí si svůj podíl na znečištění životního 

prostředí (vlastní ekologická stopa) 

diskutuje o nápravách a možnostech řešení 

navrhne alternativní zdroje energie, biopotraviny, 

ekosystémy,  

provede sběr odpadu 

udržuje okolí a účastní se čistění okolí, čištění řek, 

otvírání studánek 

navštíví místní firmy, zajímavé  přírodní oblasti 

provede meteorologická měření prováděná v 

meteorologické budce v areálu školy  

pozoruje a poznává oblačnost  

provede rozbor některých ekosystémů - rybník, 

řeka, les, louka, pole, zahrada,  

poznává rostliny, stromů, hub a ostatní flóry 

v zahradě  či v terénu 

Člověk a příroda využívá vybrané metody identifikace 

minerálů 

poznává a pojmenovává minerály v naučné stezce 

posoudí význam i ekologickou 

únosnost těžby a zpracovatelských 

technologií v daném regionu, 

posoudí význam i ekologickou 

únosnost těžby a zpracovatelských 

technologií v daném regionu 

účastní se exkurze do místních uranových dolů 

/firma Diamo/ 

zpracuje prezentaci 



vyhodnotí bezpečnost ukládání 

odpadů a efektivitu využívání 

druhotných surovin v daném regionu 

 určí základní vlastnosti vzorku 

půdního profilu a navrhne 

využitelnost a způsob efektivního 

hospodaření s půdou v daném 

regionu 

provádí rozbory půdních vzorků 

Člověk a zdraví uvádí příklady způsobů relaxace, 

které dokáže uplatnit v osobním 

životě, popřípadě poradit druhým – 

psychohygiena 

odpočívá a realizuje relaxační cvičení 

využívá zahradu během i mimo výuku, dále při 

relaxaci ve volných hodinách, po vyučovacím 

procesu, k relaxaci a kulturním akcím  

 

Člověk a společnost vyjmenuje metody výzkumu, které 

používá sociologie, vybírá nejčastější 

používané metody, a ty dokáže 

popsat, vyhledá jejich klady a 

zápory, sestavuje dotazník – jako 

nejčastější metodu výzkumu 

vypracuje dotazník, graf a využívá různých metod 

sociologického výzkumu 

 

rozlišuje různé zdroje historických 

informací, způsob jejich získávání a 

úskalí jejich interpretace, 

charakterizuje smysl historického 

poznání, popíše různé druhy 

historických informací 

pracuje s historickými údaji /tvorba historické 

dokumentace k pozemku pro informační tabuli, 

web/ 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura 

využívá svůj individuální pěvecký 

potenciál při zpěvu, při mluvním 

projevu vede svůj hlas zněle a 

přirozeně, přiměřeně svým 

hudebním schopnostem a 

dovednostem používá hudební 

nástroje jako prostředek sdělování 

hudebních i nehudebních myšlenek 

a představ, realizuje na základě 

svých individuálních hudebních 

schopností různé skladby 

realizuje drobné koncerty v areálu zahrady u 

příležitosti projektových dnů 

 

reaguje na hudbu pohybem, 

ztvárňuje ji úměrně svým hudebním 

schopnostem a pohybovým 

dispozicím; pohyb ve spojení s 

hudbou využívá k vyjádření vlastních 

představ a pocitů 

realizuje krátká taneční představení v areálu 

zahrady u příležitosti projektových dnů 

při vlastní tvorbě uplatňuje také 

umělecké vyjadřovací prostředky 

realizuje malbu v terénu, malby přírodnin, rostlin, 

minerálů,… 



současného výtvarného umění, 

vědomě uplatňuje tvořivost při 

vlastních aktivitách, pokouší se o 

souznění s přírodou a zanechání 

stop v krajině, promýšlí vztah slova s 

jeho výtvarnou podobou a využití 

kontrastu velikostí písma, 

dekorativně řeší plochu za pomoci 

prvku stylizovaného tvaru, aplikuje 

promyšlenou konstrukční koncepci a 

cit pro prostorový tvar 

 

 

 

 

 

 

Informatika a informační a 

komunikační technologie 

ovládá, propojuje a aplikuje 

dostupné prostředky ICT 

zpracovává různé dokumenty 

posuzuje tvůrčím způsobem 

aktuálnost, relevanci a věrohodnost 

informačních zdrojů a informací,  

zpracovává a prezentuje výsledky 

své práce s využitím pokročilých 

funkcí aplikačního softwaru, 

multimediálních technologií a 

internetu 

vyhledává, získává, zpracovává různé údaje 

(statistické,...) 

 

zhodnotí výhody a nevýhody 

jednotlivých technologií z hlediska 

kvality a nákladů 

realizuje propagace projektu 

přípravy, tisku letáků, pozvánek na připravované 

akce,… 

 

vytvoří jednoduchou www stránku 

pomocí návrháře vytvoří graf a 

upraví jeho vzhled dle parametrů, 

(typ grafu, formát grafu – pozadí, 

písmo) formátuje text, vloží obrázek 

vytvoří, spravuje, aktualizuje webové stránky 

projektu   

 

 

 

 

 

Projekt Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich 
partnerů, CZ.1.07/1.1.00/08.0064 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
 


