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VÝVOJOVÉ KONTINUUM ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ 
K PŘÍRODĚ A LIDEM1 

doplněno o ukázky výukových lekcí ke vzdělávacím cílům kontinua 

 
 

OBLAST  

BADATELSKÉ DOVEDNOSTI 

VYMEZENÍ OBLASTI 

Cíle oblasti BADATELSKÉ DOVEDNOSTI směřují 

k rozvoji schopnosti žáka klást si otázky, hledat na ně 

vědeckými metodami odpovědi a uvědomovat 

si kriticky jejich platnost. Oblast je v kompetenci 

odpovědného jednání úzce spjata s chápáním 

fungování systémů a dějů, tedy porozuměním světu, 

přírodě i lidské společnosti.  

Rozvíjí strategii, díky níž mohou žáci své okolí sami 

aktivně zkoumat, ale také interpretovat jiné výzkumy, kriticky přemýšlet nad věrohodností informací, 

zdrojů a výzkumných metod a nad platností a omezením zjištěných výsledků a závěrů. Cíle vedou žáky 

k odhalování různých skrytých předpokladů, které ovlivňují interpretaci informací. Žák, který 

se snadněji zorientuje v dostupných faktech, bude mít více jasno i v tom, jaké jednání je vůči přírodě 

a společnosti ohleduplnější a proč. Upravené cíle oblasti Badatelské dovednosti najdete na Kontinuum 

Badatelské dovednosti. 

JAK OBLAST ROZVÍJET 

Rozvoji BADATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ se věnuje tzv. badatelsky orientovaná výuka, někdy také 

nazývaná badatelství, která je ve školní výuce zapojována zejména v přírodních vědách. 

Tyto dovednosti je ale možné rozvíjet ve všech vzdělávacích oblastech a předmětech, kde pracujeme 

s nejrůznějšími zdroji informací. Při práci s texty je vhodné využívat metody rozvíjející kritické myšlení. 

Doporučujeme kombinovat skupinovou a individuální práci, volit metody aktivního učení žáků 

a zjištěná data otevřeně diskutovat.  

                                                           
1 V textu se setkáte také s kratším označením „Vývojové kontinuum“. Vývojové kontinuum naleznete na 
stránkách http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti
http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
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V případě terénní výuky, která je na školách často zařazována blokově, se zaměříme na co největší 

zapojení žáků do zkoumání, abychom nezůstávali u ukázek učitele a potvrzujícího bádání. Badatelství 

můžeme velmi účinně propojit s projektovou výukou (důkladně prozkoumáme problém a poté 

přistoupíme k jeho řešení). 

JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ 

BADATELSKÉ DOVEDNOSTI byly nejčastěji zařazovanou oblastí kompetence odpovědného jednání. 

Učitelé je zapojovali jak na 1., tak i 2. stupni ZŠ, nejčastěji v prvouce / přírodovědě / přírodopisu, 

ale také např. v dějepisu, chemii, matematice. Část učitelů se rozhodla pro práci s vlastním výzkumem 

žáků metodou badatelsky orientované výuky – byli to zejména ti učitelé, kteří se zúčastnili letní 

metodické školy a tuto metodu sami aktivně prožili. Řada z nich se držela potvrzujícího bádání, 

respektive zařazovala ho až poté, co se žáci danou znalost dozvěděli v předchozích hodinách, a bylo 

pro ně překvapivé, že žáci sice danou znalost umí odříkat, ale v praxi její význam aplikovat neumí (např. 

nedokážou v konkrétní situaci formulovat hypotézu). 

Někteří učitelé ve svých hodinách aktivně pracovali také s kladením otázek, výběrem a shrnováním 

informací. Ukázalo se, že tyto dovednosti mohou velmi dobře kombinovat znalostní cíle nejrůznějších 

předmětů – žáci např. shlédnou krátkou videoukázku, poté vybírají podstatné informace a formulují 

k nim otázky, nebo na základě textu vytvoří vlastní zápis formou myšlenkové mapy. U skupin, které 

byly např. v dovednosti kladení otázek pokročilejší, bylo možné přistoupit k pokročilé úrovni tohoto 

cíle a zabývat se významem a kvalitou pokládaných otázek. 

 

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA 

UKÁZKA 1 Otázky k prvokovi 

UKÁZKA 2 Imunita 

UKÁZKA 3 Myšlenková mapa 

UKÁZKA 4 Růst rostlin 

UKÁZKA 5 Voda ve třech skupenstvích 

UKÁZKA 6 Aritmetický průměr 

UKÁZKA 7 Průzkum půdy 

UKÁZKA 8 Bezobratlí živočichové v zahradě 

UKÁZKA 9 Slovní úlohy o pohybu 

UKÁZKA 10 Rychlost chemické reakce
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UKÁZKA 1 Otázky k prvokovi 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA (PŘÍRODOPIS) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI KLÁST OTEVŘENÉ OTÁZKY NA 2. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák klade otázky. 

 linie: TVORBA OTÁZEK 

 cíl: Formuluje otázky vztahující se k hlubšímu porozumění vybraného tématu. 

Vědomě pracuje s různými typy otázek. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Živočichové – prvoci  

Třída:   7. 

Počet žáků:  26 žáků 

Vyučující: Mgr. Jana Vlachová 

Kontext:  Žáci jsou zvyklí k probíraným tématům přírodopisu tvořit otázky.  

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Formuluje otevřené otázky vztahující se k porozumění tématu prvoků v textu. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS 

Vyjádří vlastními slovy informace zjištěné v textu o prvocích – reaguje na položené otázky. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Úvod – motivace fotografií prvoka, tento organismus bude našim dnešním tématem. 

2. Vysvětlení cíle hodiny – budeme se učit formulovat otevřené otázky k textu, který je právě 

o prvokovi, vymezení co je to otevřená otázka (i co je otázka uzavřená) – včetně příkladů. 

3. Rozdání textu o prvocích, zadání úkolu – každý si vybere jeden odstavec (musíme se 

domluvit, aby byly pokryty všechny odstavce). Jeho úkolem je najít v tomto odstavci klíčová 

slova a vytvořit k němu alespoň jednu otevřenou otázku. 

4. Ve třídě pak proběhne kolečko, kdy každý řekne svoje klíčová slova, vysvětlí, proč jsou klíčová 

a položí otázku někomu dalšímu, ten se pokusí odpovědět. Klíčová slova a otázky píše učitel 

na tabuli. 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Formuluje%20ot%C3%A1zky%20vztahuj%C3%ADc%C3%AD%20se%20k%20hlub%C5%A1%C3%ADmu%20porozum%C4%9Bn%C3%AD%20vybran%C3%A9ho%20t%C3%A9matu.%20V%C4%9Bdom%C4%9B%20pracuje%20s%20r%C5%AFzn%C3%BDmi%20typy%20ot%C3%A1zek.
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5. Kontrola výběru klíčových slov probíhá průběžně (vždy porovnáním s dalšími žáky, kteří 

si vybrali stejný odstavec). Současně žáci kontrolují, zda je položená otázka opravdu 

otevřená.  

6. Reflexe položených otázek – na které bylo těžké odpovědět? Čím to bylo? Které otázky 

se týkaly klíčových slov? Spolu s učitelem vyberou 5 otázek, které vyjadřují nejlépe 

porozumění tématu prvoci.  

7. Žáci si pak odpovědi na tyto otázky zapíšou do sešitu. Učitel nechá zaznít alespoň jednu 

odpověď na každou otázku. 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky:  Žáci hodnotí správnost zodpovězené otázky, otevřenost 

otázek. 

Průběžná zpětná vazba učitele:  K výběru klíčových slov a formulaci otázek během samostatné 

práce. Při prezentaci k výběru klíčových slov a zodpovídání 

otázek. 

Zpětná vazba pro učitele: Kvalita pokládaných otázek, schopnost dodržet otevřenost 

otázek, schopnost je propojit s klíčovými slovy. 
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UKÁZKA 2 Imunita 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA (PŘÍRODOPIS) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT OTÁZKY A VYBÍRAT PODSTATNÉ INFORMACE 
NA 2. ST. ZŠ

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák klade otázky. 

 linie: TVORBA OTÁZEK 

 cíl: Formuluje otázky vztahující se k hlubšímu porozumění vybraného tématu. 

Vědomě pracuje s různými typy otázek. 

 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák pracuje s informacemi. 

 linie: VÝBĚR A KRITICKÉ POSOUZENÍ INFORMACÍ 

 cíl: Vybírá informace, které považuje k danému tématu za podstatné. 

Uvědomuje si, že existují různě věrohodné zdroje informací. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Imunita člověka  

Třída:   8. 

Počet žáků:  19 žáků 

Vyučující: Mgr. Irena Procházková 

Kontext:  Žáci jsou zvyklí v hodinách přírodopisu pracovat s otázkami. Hodina probíhala 

online v době distančního vzdělávání. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Formuluje otázky vztahující se k hlubšímu porozumění vybraného tématu souvisejícího s imunitou.  

Vybere tři informace, které považuje k danému tématu za podstatné. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS 

Vyjádří vlastními slovy, jak souvisí téma imunity s otužováním, vitamíny, zdravou stravou 

a očkováním.  

 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Formuluje%20ot%C3%A1zky%20vztahuj%C3%ADc%C3%AD%20se%20k%20hlub%C5%A1%C3%ADmu%20porozum%C4%9Bn%C3%AD%20vybran%C3%A9ho%20t%C3%A9matu.%20V%C4%9Bdom%C4%9B%20pracuje%20s%20r%C5%AFzn%C3%BDmi%20typy%20ot%C3%A1zek.
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Vyb%C3%ADr%C3%A1%20informace%2C%20kter%C3%A9%20pova%C5%BEuje%20k%20dan%C3%A9mu%20t%C3%A9matu%20za%20podstatn%C3%A9.%20Uv%C4%9Bdomuje%20si%2C%20%C5%BEe%20existuj%C3%AD%20r%C5%AFzn%C3%A9%20v%C4%9Brohodn%C3%A9%20zdroje%20informac%C3%AD.
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POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Vyjasnění cíle a úkolu hodiny: budeme pracovat ve dvojicích s populárně naučnými 

videi, které souvisí s tématem imunita člověka. Vašim úkolem bude vybrat 3 podstatné 

informace, které s tématem imunity souvisejí, a sestavit rozhovor reportéra 

s odborníkem na dané téma, ve kterém tyto podstatné informace zazní. Velkou roli 

v tomto rozhovoru budou hrát správně položené otázky. Učíme se je formulovat, 

a tentokrát nám jde o to, aby směřovaly k hlubšímu porozumění tématu. 

2. Práce ve skupinách: Žáci se rozdělí do dvojic (dle jejich volby), učitel jim nastaví online 

přenos tak, aby zde mohli 20 min samostatně pracovat. Dvojice si vybere jedno 

z nabízených témat (otužování, vitamíny, zdravá strava, očkování), shlédne krátké video. 

Poté vybírá tři podstatné informace, a sestavuje rozhovor (tvoří otázky, odpovědi, 

rozděluje si role).  

3. Vyjasnění souvislosti: Po návratu ze skupin se učitel nejprve ptá namátkově 

na souvislost vybraného tématu s imunitou.  

4. Ukázky rozhovorů: žáci předvedou rozhovory před třídou, vždy jeden k vybranému 

tématu. Učitel se žáků ptá, zda v rozhovoru pro ně zazněly podstatné informace 

a dokázali by nyní vyjádřit, jak toto téma souvisí s imunitou. Zápis udělají do příští 

hodiny. 

5. Následně všechny skupiny zapíší jejich otázky do společného online prostoru. 

6. V další hodině se učitel znovu ptá na vyjádření souvislosti témat s imunitou. Žáci 

se pokouší vyjádřit vlastními slovy, příp. mohou nahlédnout do zápisu v sešitě.  

7. Návrat k otázkám: žáci označují ve společném online prostoru 3 otázky, které podle nich 

nejvíce směřují k hlubšímu pochopení souvislosti tématu s imunitou. Reflexe 

nejvýtěžnějších otázek – Co mají tyto otázky společné? Každý žák si jednu z nich vybere 

a zapíše do sešitu.  

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky:  Představení rozhovorů – zpětná vazba žáků k tomu, zda byly 

předány podstatné informace + sebehodnocení – do jaké 

míry dokážou po rozhovoru vysvětlit, jak dané téma souvisí 

s imunitou. 

Průběžná zpětná vazba učitele:  V průběhu práce dvojic se učitel pohybuje mezi skupinami 

a podporuje proces zpracování rozhovoru.  

Zpětná vazba pro učitele: Sebehodnocení porozumění žáků (viz výše). Vyjádření 

souvislosti témat vlastními slovy, příp. s dopomocí zápisu 

další hodinu. Reflexe výtěžných otázek.  

 



 

 
Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008248. 

CC BY-NC-SA 4.0 

7 

UKÁZKA 3 Myšlenková mapa 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT (PŘÍRODOPIS) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI USPOŘÁDÁVAT INFORMACE NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák pracuje s informacemi. 

 linie: SHRNUTÍ INFORMACÍ 

 cíl: Zjištěné informace uspořádá a shrne. 

 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Poznávání přírodnin – stromy   

Třída:   4. 

Počet žáků:  21 žáků 

Vyučující: Mgr. Petra Oprchalová 

Kontext:  Žáci se v předchozích hodinách zabývali ekosystémem lesa a seznamovali 

se s různými druhy stromů. Na zopakování a propojení informací a jejich 

uspořádání do myšlenkové mapy byly vyčleněny dvě vyučovací hodiny.  

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Zjištěné informace o rozmanitosti stromů a jejich částí uspořádá do myšlenkové mapy. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS 

Žák rozpozná listy, plody a kůru nejběžnějších druhů stromů.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Motivace – učitelka požádá žáky, aby si zavřeli oči, pustí jim záznam zvuků lesa 

a otázkami je vede k tomu, aby si představili, jaké to kolem nich teď je, co vidí, jak 

to kolem nich voní, co dělají apod.  

2. Ukázka myšlenkové mapy – doprostřed tabule zapíše pojem LES a ptá se žáků, co se jim 

vybavilo, když zvuky lesa poslouchali. Zapisuje postupně hlavní kategorie, které žáci 

uvádí (např. zvířata, stromy, vůně,…) a pak se doptává na jejich další konkrétní členění 

(např. Jaká zvířata jste viděli, Jaké vůně máte s lesem spojené apod.).  

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=k%20dan%C3%A9mu%20t%C3%A9matu.-,SHRNUT%C3%8D%20INFORMAC%C3%8D,-Zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9%20informace%20uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1
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3. Vyjasnění pojmu myšlenková mapa – diskuze o tom, zda žáci podobnou strukturu někdy 

viděli, tvořili, co je pro ni typické. 

4. Vyjasnění cíle hodiny – úkolem žáků bude na několika stanovištích přiřazovat k sobě 

listy, plody a kůru našich běžných druhů stromů – ověříme si tedy, jestli tyto druhy 

dokážeme v jednotlivých částech rozpoznat, a ve druhé části hodiny zjištěné informace 

uspořádat do myšlenkové mapy k pojmu „strom“. V první části mohou spolupracovat 

ve dvojicích a správná řešení sami kontrolovat, myšlenkovou mapu bude tvořit každý 

z nich sám. 

5. Práce ve dvojicích na několika stanovištích – žáci obcházejí stanoviště a snaží se vždy 

k sobě přiřadit obrázky stromů, jejich listy, plody a kůru. Součástí stanoviště je i správné 

řešení překryté papírem, kde si žáci svoje znalosti ověří.  

6. Sebehodnocení – nakolik se mi dařilo rozeznávat stromy a jejich části? Žáci ukazují 

na prstech, jak se jim dařilo části stromů propojovat 0–10.  

7. Samostatný úkol – na ukázce na tabuli si žáci připomenou, co je to myšlenková mapa, 

úkolem žáků je nyní vytvořit vlastní myšlenkovou mapu na téma strom. Mapa by měla 

obsahovat alespoň 3 hlavní oblasti, které se budou dále členit, a alespoň dvě konkrétní 

informace o složení stromu, se kterými žáci pracovali v předchozím úkolu. 

8. Vytvořené myšlenkové mapy žáci si žáci představí ve trojicích, jeden vždy ukazuje 

a ostatní pak zhodnotí, zda se mu podařilo splnit zadaná kritéria. 

9. Společné sdílení - Jaká nová souvislost se vám ve vaší myšlenkové mapě objevila? 

 

HODNOCENÍ  

Sebehodnocení:  Stupnice 0–10 na prstech (zpětná vazba pro učitelku). 

o Nakolik se mi dařilo rozeznávat stromy a jejich části?  

 Vrstevnické hodnocení:  Ústní ve trojicích: 

o Má tvoje myšlenková mapa pojmu „STROM“ alespoň 3 hlavní 

větve? 

o Obsahuje alespoň dvě konkrétní nové informace o složení stromu? 
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UKÁZKA 4 Růst rostlin 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT (PRVOUKA) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK VÝZKUMU 
NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: VÝBĚR VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A TVORBA HYPOTÉZ 

 cíl: Vybere z nabídky nebo formuluje výzkumnou otázku, která souvisí 

s tématem. Formuluje předpokládaný výsledek výzkumu, který vychází 

z výzkumné otázky a je vyjádřený oznamovací větou. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Podmínky pěstování rostlin,  

péče o rostliny 

Třída:  1. 

Počet žáků:  24 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Jitka Štukavcová 

Kontext:  Téma prolíná učivo prvouky a pracovních činností. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Formuluje předpokládaný výsledek výzkumu, který je vyjádřený oznamovací větou. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS 

Pozoruje reakce rostlin na změnu vnějších podmínek a na základě toho popíše, jaké podmínky 

k životu rostliny potřebují.   

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. V první hodině učitel žáky seznámí s tím, že budou zkoumat podmínky života rostlin. 

Proto nejprve potřebují rostliny - vysejí si semínka řeřichy do misek. Pracují ve skupinách 

po 4. Musejí misky v průběhu týdne zalévat, aby rostliny vyklíčily a vyrostly. 

2. V další hodině, kdy jsou už rostliny zelené, zahájí druhou část pokusu. Co se asi stane, 

když rostlinkám změníme podmínky pro jejich růst? Část misek umístí do krabičky s malým 

otvorem nahoře a část na šikmou plochu. Učitel nechá žáky diskutovat o tom, jak tento pokus 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Vybere%20z%20nab%C3%ADdky%20nebo%20formuluje%20v%C3%BDzkumnou%20ot%C3%A1zku%2C%20kter%C3%A1%20souvis%C3%AD%20s%20t%C3%A9matem.%20Formuluje%20p%C5%99edpokl%C3%A1d%C3%A1n%C3%BD%20v%C3%BDsledek%20v%C3%BDzkumu%2C%20kter%C3%BD%20vych%C3%A1z%C3%AD%20z%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zky%20a%20je%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%BD%20oznamovac%C3%AD%20v%C4%9Btou
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asi dopadne, co se s rostlinami stane. Každý žák si pak předpokládány výsledek pokusu zapíše 

do pracovního listu.  

3. V další hodině žáci pokus vyhodnotí. Zjistí, že rostlinky se při nedostatku světla vytahovaly 

vzhůru a zbělely, rostlinky na šikmé ploše se vyrovnaly směrem vzhůru.  

4. Tyto výsledky pak žáci porovnají se svými zapsanými větami. Učitel zdůrazní, že není chybou, 

když si žáci mysleli původně něco jiného. Takto pracují i vědci – nejprve si řeknou, jak asi 

pokus dopadne (zjistí si, co už o tom kdo jiný napsal) a když dopadne jinak, než předpokládali, 

může z toho být i velký objev. Musí si ale dobře promyslet, jaký výsledek předpokládají – 

ve vědě tomu říkáme hypotéza, a musí si ji dobře zformulovat. Základem je, že to má být 

oznamovací věta – je to odpověď na otázku. Žáci si tedy zapíší oznamovací větou, jak 

výsledek dopadl.  

5. Diskuze o tom, co potřebují rostliny k životu. Zápis do sešitu. Jaké další pokusy bychom 

k těmto zjištění mohli udělat? 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Zpětná vazba k formulovaným předpokládaným výsledkům 

výzkumu – zda je vyjádřena oznamovací větou, příp. 

zda se vztahuje k pokusu. 

Zpětná vazba pro učitele: Formulované věty – předpokládané výsledky výzkumu.  

Zájem žáků o pokus a průběžné pozorování rostlinek.  

Vyvození podmínek pro rostliny. 

 

UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 

Fotografie rostlin v jednotlivých fázích pokusu, pracovní list s hypotézami. 
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UKÁZKA 5 Voda ve třech skupenstvích  

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT (PŘÍRODOVĚDA) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT VÝZKUMNÉ OTÁZKY NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: VÝBĚR VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A TVORBA HYPOTÉZ 

 cíl: Formuluje výzkumnou otázku, která souvisí s tématem. Formuluje 
předpokládaný výsledek výzkumu, který vychází z výzkumné otázky 
a je vyjádřený oznamovací větou.  

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Změny látek a skupenství  

Třída:  5. 

Počet žáků:  14 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Jitka Šidláková 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Formuluje výzkumnou otázku, která souvisí s rozpouštěním a vypařováním vody při zahřívání. 

Odhaduje, za jakých podmínek (teplota, čas) k těmto změnám dochází. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS 

Popíše změny skupenství vody v závislosti na teplotě. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Motivace – v kruhu na koberci si připomínáme, která skupenství látek známe.  

Je nějaká látka, která se v přírodě vyskytuje ve všech třech skupenstvích? Ano, je to voda. 

Dnes si všechna skupenství této látky postupně ukážeme. 

2. Vysvětlení průběhu pokusu – vezme připravený led z mrazáku, vložíme ho do hrnce, 

zapneme vařič a také stopky. Budeme pozorovat nejen proměnu skupenství, ale i to, 

jak to trvá dlouho. Konec měření nastane ve chvíli, kdy budeme mít zase prázdný hrnec 

jako na začátku. 

3. Upozornění na dodržování bezpečnosti práce – budeme pracovat s horkým vařičem, 

horkou vodou a párou. 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Formuluje%20p%C5%99edpokl%C3%A1dan%C3%BD%20v%C3%BDsledek%20v%C3%BDzkumu%2C%20kter%C3%BD%20vych%C3%A1z%C3%AD%20z%C2%A0v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zky%20a%20je%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%BD%20oznamovac%C3%AD%20v%C4%9Btou.
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4. Seznámení s Protokolem výzkumníka a stanovení výzkumné otázky (děti mají 

v protokolu návodné začátky otázek), zaznamenání odhadů přeměn. 

5. Pokus - příprava stopek (na mobilech), zahájení pokusu – děti pozorují a chodí 

si zapisovat zjištěné skutečnosti. 

6. Samostatná práce v lavicích – zpracování protokolu, vyhledávání doplňujících informací 

ve dvojicích na noteboocích. 

7. Prezentace protokolů, odhadů a závěrů. Podařilo se nám během pokusu odpovědět 

na vytvořené výzkumné otázky?  

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Během prezentace žáci zhodnotí, jak se jim podařilo 

při provádění pokusu zodpovědět výzkumné otázky. 

Okomentují svůj odhad teploty a času pro změnu skupenství.  

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Zpětná vazba do Protokolu výzkumníka – k formulovaným 

výzkumným otázkám a závěrečným odpovědím. 

Reflexe procesu výuky: Většina dětí byla pokusem velmi zaujatá. I když z vlastní 

zkušenosti samozřejmě znají všechny tři skupenství vody, 

vidět jejich přeměnu v přímém přenosu pro ně bylo zajímavé. 

Nejvíc je zaujaly časové odhady, směřovala k nim i většina 

formulovaných otázek. Jen jednou se objevila otázka Jaký vliv 

má změna teploty na skupenství vody? V průběhu pokusu 

se většina žáků snažila formulovat, jak je to s proměnou 

skupenství v závislosti na teplotě a také jak se to projevuje 

během ročních období.  
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 

Pracovní list  
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UKÁZKA 6 Aritmetický průměr 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI MATEMATIKA S ROZVOJEM DOVEDNOSTÍ 
SPOJENÝCH S VLASTNÍM VÝZKUMEM NA 1. ST. ZŠ, V DISTANČNÍ PODOBĚ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 
 

 linie: SHRNUTÍ INFORMACÍ 

 cíl: Zjištěné informace uspořádá a shrne. 
 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Aritmetický průměr 

Třída:  5. 

Počet žáků:  24 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Jaromíra Gregárková 

Kontext:  Výuka probíhala v době uzavřených škol distanční formou. Navazovala 

na vysvětlení pojmu aritmetický průměr a seznámení s postupem jeho 

výpočtu. Žáci už také věděli, jak se počítá obsah čtverce a obdélníku. 

V předchozí hodině se žáci učili pracovat s tabulkami v Excelu a z ukázky 

učitelky viděli, jak je možné z tabulky jednoduše vytvořit graf.  

Žáci do té doby nebyli zvyklí v online podobě na řešení úloh spolupracovat.  

Propojení s tématy a cíli dalších předmětů/kompetencí: Spolupracuje na splnění zadaného 

úkolu – komunikuje s ostatními členy skupiny, zapojí se do sběru dat a jejich zpracování. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Postupuje podle plánovaného popisu v pracovním listu.  

Zjištěné informace uspořádá a písemně odpoví na souhrnné otázky.  

 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=pro%20v%C3%BDzkum%20vhodn%C3%A9.-,Postupuje%20podle%20pl%C3%A1novan%C3%A9%20metodiky%20v%C3%BDzkumu.,-Napl%C3%A1nuje%20metodick%C3%BD%20postup
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=k%20dan%C3%A9mu%20t%C3%A9matu.-,SHRNUT%C3%8D%20INFORMAC%C3%8D,-Zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9%20informace%20uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1
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CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 

Aplikuje osvojený postup výpočtu aritmetického průměru na úlohu s reálně nasbíranými daty od sebe 

a spolužáků.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Na začátku hodiny si připomeneme konkrétní životní situace, ve kterých se setkáváme 

s aritmetickým průměrem (sport – např. průměrná délka skoku, meteorologie – např. 

průměrná teplota, hodnocení – průměrná známka).  

2. Společně zopakujeme matematické postupy potřebné k řešení úlohy – výpočet obsahu 

čtverce a obdélníka, výpočet aritmetického průměru.  

3. Seznámíme se s kritérii skupinové práce: 

o vyřešit zadanou slovní úlohu (dodržet zadaný postup, vymyslet, jak informace 

v závěru shrnout), 

o vymyslet vlastní úlohu na výpočet aritmetického průměru, 

o spolupracovat na vyřešení úkolu (komunikovat s ostatními členy skupiny, zapojit 

se do sběru dat a zpracování).  

4. Skupinová práce ve sdílených dokumentech, učitelka prochází skupinami jako podpora 

při řešení.  

5. Návrat ze skupin, reflexe – zhodnocení podle zadaných kritérií. 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky:  V rámci skupiny si žáci vzájemně kontrolovali správnost 

výpočtů. Zodpovídali písemně jednoduché reflektivní otázky 

k hodnocení skupinové práce. 

Zhodnocení výsledků učení učitelem:  Výsledky výpočtů paní učitelka průběžně kontrolovala 

ve sdílených dokumentech, když byl problém, tak do skupiny 

vstoupila. 

Až skupina odevzdala to, co sama považovala za finální práci, 

tak je ohodnotila slovně i známkou – jak proces (dodržení 

postupu, posun ve spolupráci skupiny), tak výsledek 

(správnost a shrnutí informací). Ocenila splnění úkolů navíc. 

Komunikace a spolupráce ve skupinách fungovala výrazně 

lépe i v dalších hodinách. 

Reflexe procesu výuky: 

● Během práce ve skupinách došlo ke zdržení – některé děti nepochopily zadání, nevěděly, 

jak měřit, nedokázaly vypočítat obsah obdélníka, nekomunikovaly spolu... Na konci hodiny 
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tedy reflexe proběhla jen zkráceně, se zaměřením na podporu skupin v tom, aby dokázaly 

úkol splnit, proběhla domluva na prodloužení času pro splnění úkolu do další hodiny. 

● Děti si měly samy domluvit, jak práci dokončí. V některých skupinách ale došlo k problémům 

v komunikaci, proto jim paní učitelka umožnila návrat do skupin přímo v hodině, aby svou 

práci dokončily, případně opravily chyby. Před tímto návratem do skupin znovu skupinovou 

práci reflektovali a zopakovali kritéria.  

● Úkol zvládly nakonec splnit všechny skupiny, většina z nich úlohu vyřešila správně. U jedné 

skupiny, ve které žákyně do té doby vůbec nekomunikovaly a odevzdávaly vždy každá práci 

sama za sebe, došlo k výraznému posunu a splnění všech kritérií (včetně spolupráce).  

 

UKÁZKA  

ARITMETICKÝ PRŮMĚR – ÚLOHY ZE ŽIVOTA 

1. Průměrná velikost desky stolu  
b. Změř a načrtni s rozměry desku svého psacího stolu. - sešit 
c. Vypočítej jeho obsah. - sešit 
d. Zapište rozměry i obsahy vašich stolů. - Word nebo tabule Whiteboard -  S=4 664 

cm²,  S=6050 cm², S= 2820 cm², S=7475 cm², S= 3840 cm² 

           Mája: d 106cm, š 44cm,  S=106*44 ,   S = 4664 cm² 

           Kája: d 60cm,š 47cm   S=a.b  S=2820 cm2 

           Markétka: d 80cm š 48cm,  S =3840 cm2 

           Terka: d 115cm, š 65cm S = 7475 cm2 

           Bára: d 110cm  š 55cm S=6050 cm2 

Stoly- délka a šířka v cm, obsah v cm2 

Jméno délka šířka obsah 

Mája 106 44 4664 

Kája 60 47 2820 

Markétka 80 48 3840 

Terka 115 65 7475 

Bára 110 55 6050 

Průměrná velikost stolů      4969,8 
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Největší stůl má Terka a nejmenší stůl má Kája. 
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UKÁZKA 7 Průzkum půdy 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT (PRVOUKA) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK VÝZKUMU 
NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Spolupracuje na vymýšlení metodického postupu zvoleného výzkumu. 

Vybírá si prostředky (pomůcky, zdroje informací), které jsou pro výzkum 

vhodné. Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Vznik a význam půdy 

Třída:  5. 

Počet žáků:  15 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Jitka Šidláková 

Kontext:  Výuka probíhala v době uzavření škol distanční formou. Paní učitelka viděla, 

že zapojení některých žáků v online hodinách není velké, žáci rychle ztrácí 

pozornost, Proto se rozhodla zařadit lekci, která by je do tématu více 

motivovala a podpořila jejich samostatnost.  

Žáci se již ve škole seznamovali s procesem vzniku půdy a jejich složením. Měli 

tedy motivaci ověřit, jestli tam najdou to, o čem se ve škole učili.  

Bylo důležité domluvit se na průběhu samostatné práce s rodiči. Klíčové bylo, 

aby žáky podpořili, pomohli jim vybrat vhodné místo, ale nedělali výzkum 

za ně. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Vymýšlí postup výzkumu, vybírá si pomůcky, které jsou pro výzkum vhodné, a postupuje podle plánu.  

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA 

Na základě vlastní zkušenosti popíše složení půdy. 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Spolupracuje%20na%20vym%C3%BD%C5%A1len%C3%AD%20metodick%C3%A9ho%20postupu%20zvolen%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu.%20Vyb%C3%ADr%C3%A1%20si%20prost%C5%99edky%20(pom%C5%AFcky%2C%20zdroje%20informac%C3%AD)%2C%20kter%C3%A9%20jsou%20pro%20v%C3%BDzkum%20vhodn%C3%A9.%20Postupuje%20podle%20pl%C3%A1novan%C3%A9%20metodiky%20v%C3%BDzkumu.
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POPIS PROCESU UČENÍ 

1. V úvodu online hodiny připomenutí toho, co je to půda a jak vzniká. 

2. Zadání úkolu: Průzkum půdy poblíž vašeho domu, případně někde v okolí. Výzkumná otázka 

je: Co všechno je v půdě? Na celý výzkum, tedy jeho provedení i zpracování budete mít 

týden. 

3. Jak postupovat? Místo odběru vzorku zkonzultujte s rodiči. Vzorek byste měli odebírat z celé 

vrstvy půdy asi do hloubky 20 cm. Odebraný vzorek pak prozkoumáte, a jednotlivé viditelné 

části popíšete a zakreslíte do pracovního listu. Pokud máte doma mikroskop, můžete 

ho použít. Tyto podmínky jsou součástí pracovního listu. 

4. Zdůraznění, že úkolem žáků je tedy vymyslet, jak přesně budou postupovat, vybrat si vhodné 

pomůcky a pak výzkum zrealizovat.  

5. Vyplněný pracovní list s nákresy objevených součástí půdy a sepsaným postupem žáci 

odesílali učiteli přes online prostředí. 

6. V další online hodině žáci výsledky s využitím pracovního listu prezentovali. Popisovali, z čeho 

se půda skládala. Paní učitelka se doptávala na to, jak si výzkum naplánovali, a jak pak 

skutečně probíhal (zda se nevyskytly nějaké nečekané problémy). Paní učitelka dávala 

stručně zpětnou vazbu k tomu, jak dokázali plánovat a plán dodržovat či upravovat. 

7. Závěrečné zhodnocení – Kdo dokázal výzkum vymyslet a zrealizovat z větší míry sám? 

Kdo se dozvěděl o půdě něco nového? 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Sebehodnocení v závěru – samostatnost a nové poznatky. 

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Po prezentacích žáků, ocenění, zhodnocení plánování 

a realizace. 
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 
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UKÁZKA 8 Bezobratlí živočichové v přírodě 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA (PŘÍRODOPIS) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK VÝZKUMU 
A PLÁNOVAT A REALIZOVAT VÝZKUM NA 2. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: VÝBĚR VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A TVORBA HYPOTÉZ 

 cíl: Vybere z nabídky nebo formuluje výzkumnou otázku, která souvisí 

s tématem. Formuluje předpokládaný výsledek výzkumu, který vychází 

z výzkumné otázky a je vyjádřený oznamovací větou. 

 linie: METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Spolupracuje na vymýšlení metodického postupu zvoleného výzkumu. 

Vybírá si prostředky (pomůcky, zdroje informací), které jsou pro výzkum 

vhodné. Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Skupiny bezobratlých 

živočichů 

Třída:  6. 

Počet žáků:  23 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Jana Mikešová 

Kontext:  Žáci podobnou hodinu již absolvovali, ale s plným zadáním postupu ze strany 

učitele a bez formulace hypotézy – pracovali přitom v jiných biotopech 

než v této hodině.  

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Formuluje předpokládaný výsledek výzkumu, který vyjadřuje jeho představy o životě bezobratlých 

živočichů ve vybraném prostředí zahrady (biotopu).  

Spolupracuje na vymýšlení metodického postupu zvoleného výzkumu. Vybírá si pomůcky, které jsou 

pro výzkum vhodné. Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 

 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Spolupracuje%20na%20vym%C3%BD%C5%A1len%C3%AD%20metodick%C3%A9ho%20postupu%20zvolen%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu.%20Vyb%C3%ADr%C3%A1%20si%20prost%C5%99edky%20(pom%C5%AFcky%2C%20zdroje%20informac%C3%AD)%2C%20kter%C3%A9%20jsou%20pro%20v%C3%BDzkum%20vhodn%C3%A9.%20Postupuje%20podle%20pl%C3%A1novan%C3%A9%20metodiky%20v%C3%BDzkumu.
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=Vybere%20z%20nab%C3%ADdky%20nebo%20formuluje%20v%C3%BDzkumnou%20ot%C3%A1zku%2C%20kter%C3%A1%20souvis%C3%AD%20s%20t%C3%A9matem.%20Formuluje%20p%C5%99edpokl%C3%A1d%C3%A1n%C3%BD%20v%C3%BDsledek%20v%C3%BDzkumu%2C%20kter%C3%BD%20vych%C3%A1z%C3%AD%20z%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zky%20a%20je%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%BD%20oznamovac%C3%AD%20v%C4%9Btou
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CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU  

Získá přímou zkušenost s vizuální podobou a chováním některých skupin bezobratlých živočichů 

z běžného prostředí zahrady.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Žáci se rozdělí do 3 týmů stejně jako v předchozích výzkumných hodinách. Skupiny 

se ale budou věnovat jinému biotopu zahrady – vodníci zahradnímu jezírku, zemníci 

půdě a kompostu, vzdušníci rostlinám, keřům a stromům. 

2. Učitel připomene, že tématem jsou stále bezobratlí živočichové žijící v těchto třech 

prostředích, snažíme se je najít, ulovit, prohlédnout si je, abychom věděli, jak vypadají, 

jak se chovají apod.   

3. Cílem hodiny dnes bude posunout se v badatelských dovednostech. Žáci si zkusí nejprve 

sepsat, jaké mohou být výsledky jejich výzkumů, sami si zvolí vhodný postup a vyberou 

si pomůcky. V případě potřeby samozřejmě mohou učitele požádat o pomoc, cílem 

ale je, aby co největší část výzkumu již zvládali sami. Po provedení výzkumu dojdou 

skupiny za učitelem a zkonzultují s ním výsledky a jejich prezentaci ostatním skupinám. 

4. Žáci dostanou do týmu badatelský list, podle kterého postupují. Nejprve si zapisují 

své odhady, jací živočichové, kolik kusů, druhů, jakých skupin apod. v kterém biotopu 

najdou. 

5. Poté promýšlí průběh bádání a rozebírají si lovící a měřící pomůcky, určovací klíče, 

rozdělují si práci v týmu. 

6. Učitel se snaží do průběhu procesu zasahovat co nejméně.  

7. Hodnocení každého týmu proběhne individuálně se skupinou, učitel se doptává 

na formulaci hypotézy, zvolený postup, vybrané pomůcky a průběh.  

8. Následně jim ukáže výsledky výzkumu předchozích skupin (z předchozích hodin), stručně 

diskutují rozdíly a na závěr se domluví, co stručně představí ostatním skupinám.  

9. Závěr – uzavření výzkumu vybranými ukázkami skupin.  

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Hodnocení se skupinou – vede učitel jako skupinovou reflexi 

s cílem:  

o Zvědomit žákům, jak zvládli formulovat předpokládaný 

výsledek výzkumu a jak jim tento krok pomohl v dalším 

bádání. 

o Pojmenovat, jak fungovala spolupráce na tvorbě postupu, 

při výběru a práci s pomůckami a samotném výzkumu. 

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Vyjádření žáků v reflexi skupin.
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UKÁZKA 9 Slovní úlohy o pohybu 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA (PŘÍRODOPIS) 
S ROZVOJEM DOVEDNOSTI FORMULOVAT PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK VÝZKUMU 
A PLÁNOVAT A REALIZOVAT VÝZKUM NA 2. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Objasní, proč jsou zjištěná data a výsledky právě takové. 

2.  

 linie: METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 

-  

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Pohyb – výpočty rychlosti, 

dráhy a času 

Třída:  9. 

Počet žáků:  20 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Eva Kafková 

Kontext:  Žáci předem slovní úlohy o pohybu probírali a teoreticky řešili, mnozí z nich 

ale stále nechápali princip řešení. Tato lekce měla zlepšit jejich porozumění 

tím, že si daný matematický postup ověří v praxi. Tj. budou prakticky pracovat 

s danými fyzikálními jednotkami a na vlastní oči uvidí situace, kdy se 

vzdálenosti pohybujících se objektů rovnají.  

V blízkosti budovy školy se nachází vhodné prostředí k simulaci rovnoměrného 

pohybu po přímce a kružnici – vydlážděná plocha u kostela a kolem něj.  

Venkovní aktivita, při které žáci ve skupinách postupovali podle předem 

známého plánu, zabrala i s přesunem cca 30 min.  

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Žáci ve skupinách postupují podle plánovaných a předem představených kroků výzkumu (potvrzující 

bádání). 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=pro%20v%C3%BDzkum%20vhodn%C3%A9.-,Postupuje%20podle%20pl%C3%A1novan%C3%A9%20metodiky%20v%C3%BDzkumu.,-Napl%C3%A1nuje%20metodick%C3%BD%20postup
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=prezentuje.%20V%C3%BDsledky%20vzt%C3%A1hne%20k%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zce%20a%20hypot%C3%A9ze.-,Objasn%C3%AD%2C%20pro%C4%8D%20jsou%20zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1%20data%20a%20v%C3%BDsledky%20pr%C3%A1v%C4%9B%20takov%C3%A9.,-Posoud%C3%AD%20v%C3%BDznam%20sv%C3%A9ho%20zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20sebe%20a%20ostatn%C3%AD
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Žáci objasní, proč se naměřená a vypočítaná data liší. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 

Žáci aplikují známé matematické vztahy na výpočet výsledku simulované situace. Výsledek porovnají 

s přímou skutečností.  

PROPOJENÍ S TÉMATY A CÍLI DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ 

Fyzika: Žáci na základě změřených hodnot (čas, úsek) vypočítají rychlost pohybu spolužáka.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Zadání  úlohy a vysvětlení postupu práce proběhne ve třídě (z důvodu dosti chladného 

počasí a také potřeby větší soustředěnosti žáků při vysvětlení postupu na tabuli).  

2. Rozdělení do čtyřčlenných skupin proběhne také ve třídě. Rozdělení není úplně 

náhodné. V každé skupině bude alespoň jeden žák, který dokáže samostatně vyřešit 

slovní úlohy o pohybu – ostatní žáky ve skupině by měl podpořit a řešení úlohy jim 

vysvětlit. Rozdání pracovních listů. 

3. Odchod ze školy, seznámení s prostorem pro práci – start a cíl na měřených drahách byl 

vyznačený v terénu předem  

4. Samostatná skupinová práce. Na vyznačeném úseku 50 m budou počítat rychlost 

pohybu dvou spolužáků (jeden jde rychleji, druhý pomalu – oba se snaží počítáním 

udržovat stále stejnou rychlost).  

5. Na základě naměřených hodnot spočítají, za jak dlouho a kde od startu dožene rychlejší 

pomalejšího, jestliže vycházejí ze stejného místa s časovým rozdílem 10 s. Vypočítaný 

údaj pak ověří prakticky. Vše zapisují do pracovního listu. 

6. Druhou úlohou ověří, za jak dlouho a na jakém místě od startu se stejní žáci potkají, 

vyjdou-li současně proti sobě kolem kostela, dráhu cca 260m. 

7. Učitel vybere od skupin pracovní listy, do příští hodiny k nim napíše zpětnou vazbu – 

správnost teoretického výsledku. 

8. Reflexe práce (proběhne opět ve třídě). Skupiny zhodnotí: 

o Jak se nám dařilo vypočítat příklad teoreticky? Zvládli jsme vypočítat rychlost pohybu 

spolužáka? 

o Jak se nám dařilo pracovat ve skupině, postupovat podle zadání? Co fungovalo 

a co ne? Co bychom příště měli udělat jinak? 

9. Vyhodnocení prací (příští vyučovací hodina) – v diskuzi odpovíme na otázku: 

Čím si vysvětlujete rozdíly mezi naměřenými a vypočítanými výsledky obou situací? Jak 

by šlo tyto chyby a nepřesnosti snížit?  

 

HODNOCENÍ  

Zpětná vazba pro učitele: Reflexe práce ve třídě: Pedagog zadá diskuzi ve skupinách, 
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naslouchá. Otázky viz bod 5. postupu.  

Vyhodnocení prací: pedagog vede diskuzi k vysvětlení rozdílů. 

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Písemná zpětná vazba ke správnosti teoretického výpočtu.  

Reflexe procesu výuky: Některé skupiny pracovaly bezproblémově, rozdělily 

si pracovní role a spolupráce fungovala. Jednu skupinu bylo 

potřeba často podporovat v organizaci práce i při samotném 

výpočtu. 

Pomohla by teoretická příprava v předchozích hodinách – 

zopakovat si převody jednotek, výpočet rychlosti, ale také 

praktická hodina fyziky na uvědomění si významu hlavních 

veličin. Příště bude lepší zadat jen jednu úlohu. Vysvětlování 

to výrazně zjednoduší a urychlí. 

 

  



 

 
Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008248. 

CC BY-NC-SA 4.0 

27 

UKÁZKA 10 Rychlost chemické reakce 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA (CHEMIE) S ROZVOJEM 
DOVEDNOSTI REALIZOVAT VLASTNÍ VÝZKUM NA 2. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák realizuje vlastní výzkum. 

 linie: VÝBĚR VZKUMNÉ OTÁZKY 

 cíl: Formuluje předpokládaný výsledek výzkumu, který je vyjádřený oznamovací 

větou. 

 linie: METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. 

 

 linie: VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

 cíl: Výsledky výzkumu prezentuje. 

 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Rychlost chemické reakce 

Třída:  9. 

Počet žáků:  12 žáků 

 

 

Vyučující: Mgr. Eva Kafková 

Kontext:  Žáci v předchozích hodinách probírali, jak fungují chemické reakce a co je 

ovlivňuje. Tato lekce pracuje s menší skupinou v prostorách chemické 

laboratoře, což umožňuje ověřit teoretické poznatky v praxi.  

Trvá 2 vyučovací hodiny. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Žáci ve dvojicích formulují předpokládaný výsledek výzkumu.  

Postupují podle naplánované metodiky výzkumu a výsledky prezentují. 

 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=pro%20v%C3%BDzkum%20vhodn%C3%A9.-,Postupuje%20podle%20pl%C3%A1novan%C3%A9%20metodiky%20v%C3%BDzkumu.,-Napl%C3%A1nuje%20metodick%C3%BD%20postup
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=souvis%C3%AD%20s%20t%C3%A9matem.-,Formuluje%20p%C5%99edpokl%C3%A1d%C3%A1n%C3%BD%20v%C3%BDsledek%20v%C3%BDzkumu%2C%20kter%C3%BD%20vych%C3%A1z%C3%AD%20z%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zky%20a%20je%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%BD%20oznamovac%C3%AD%20v%C4%9Btou,-P%C5%99i%20v%C3%BDb%C4%9Bru/formulaci
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-badatelske-dovednosti#:~:text=v%C3%BDzkumn%C3%A9%20ot%C3%A1zce%20a%20hypot%C3%A9ze.-,V%C3%BDsledky%20v%C3%BDzkumu%20prezentuje.,-Zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1%20data%20uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1%2C%20shrne
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CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 

V prezentaci vysvětlí vliv daného faktoru na rychlost chemické reakce. 

PROPOJENÍ S TÉMATY A CÍLI DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ 

Fyzika: Žáci na základě změřených hodnot (čas, úsek) vypočítají rychlost pohybu spolužáka.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Seznámení žáků s cíli hodiny a tím, že půjde o potvrzující bádání. 

2. Rozdělení do skupin, přidělení pracovních pomůcek a laboratorních plášťů, rozdělení 

úkolů.  

3. Prostor pro čtení postupu, ověření porozumění. 

4. Skupiny si čtou otázky a stanovují hypotézu. 

5. Monitoring práce žáků a případná pomoc a podpora, doptávání se na hypotézy. 

6. Prezentace skupiny (dvojic): Co jsme ověřovali, jaký výsledek jsme předpokládali, jak 

jsme postupovali, co jsme zjistili.  

 

HODNOCENÍ  

Zpětná vazba pro učitele: Během závěrečné prezentace ve dvojicích žáci uváděli, 

jak předpokládali, že pokus dopadne, a pokoušeli se vysvětlit, 

proč si to myslí. Bylo ale třeba se je na jejich důvody 

doptávat.  

Stručně hodnotili, jak se jim podařilo postupovat podle 

metodiky výzkumu a co by příště udělali jinak (v jednom 

případě udělali žáci chybu a museli pokus opakovat, protože 

si špatně přečetli postup). Neměli problém zhodnotit, 

zda výsledek jejich pokusu znamenal potvrzení či vyvrácení 

hypotézy.  

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Stručné slovní hodnocení (zpětná vazba, doporučení pro příští 

práci) postupu práce a ověřování hypotézy. 

 

 


