VÝVOJOVÉ KONTINUUM ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ
K PŘÍRODĚ A LIDEM1
doplněno o ukázky výukových lekcí ke vzdělávacím cílům kontinua

OBLAST
PŘIPRAVENOST JEDNAT
VYMEZENÍ OBLASTI
V oblasti PŘIPRAVENOST JEDNAT najdeme cíle
rozvíjející postoje a dovednosti spojené
s připraveností žáka na aktivity vedoucí
ke zvyšování kvality života a životního prostředí.
Oblast se přímo vztahuje k odpovědnému jednání
k přírodě a lidem. Zmíněné znalosti a dovednosti
zde posunujeme na vyšší stupeň, k aktivnímu
občanství v rámci pravidel demokratické
společnosti. Žák umí efektivně využívat svoje
práva a zvyšuje tak možnosti ovlivnit jednání sebe
i druhých, a to i nepřímo, např. sepsáním dopisu odpovědnému úředníkovi, vytvořením petice apod.
Může tak řešit a ovlivnit více věcí a problémů než jako odpovědně se chovající jednotlivec. K metodám
občanské neposlušnosti žáci vedeni nejsou. Upravené cíle oblasti Připravenost jednat najdete
na Kontinuum Připravenost jednat.

JAK OBLAST ROZVÍJET
Cíle z této oblasti rozvíjíme nejlépe při řešení reálných, sociálních či environmentálních problémů.
Vhodnou formou je proto projektová výuka založená na společném řešení konkrétních problémů, které
se žáků přímo dotýkají, a je možné přispět k jejich vyřešení. Úspěch, byť třeba jen částečný, je zejména
na začátku velmi důležitý. Posilujeme tak žákovo přesvědčení, že může pomocí konkrétních aktivit
kvalitu života či životního prostředí zvyšovat. K rozvoji Připravenosti jednat je také vhodné zapojovat
do výuky participativní metody či různé diskuzní techniky a vést žáky k sebereflexi vlastního jednání
směrem k odpovědnosti.
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V textu se setkáte také s kratším označením „Vývojové kontinuum“. Vývojové kontinuum naleznete na
stránkách http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
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JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ
Dovednosti a postoje z této oblasti jsou součástí tzv. aktivního občanství, které se do našich škol
pomalu, ale jistě dostává. Pedagogové se těmto cílům věnovali málo, svoji roli zde hrál Covid
a distanční výuka, která přinesla mnoho změn do běžných výukových cílů a bylo obtížné pouštět se
do zcela nových, nevyzkoušených vod. Dalším důvodem byla malá osobní zkušenost s projektovou
výukou (jak s ní pracovat, jak na ni připravit sebe i žáky) i nejasné vnímání jejího významu. Případně
i skutečnost, že obecně dovednosti a postoje jsou ve školách jen zřídka cíleně rozvíjeny.
Počet učitelů, kteří se do těchto cílů pustili, ovlivňuje i fakt, že mezi nimi bylo poměrově méně těch,
kteří učí na 2. st., kde je žádoucí se této oblasti více věnovat. Níže jsou proto uvedeny dvě přípravy,
obě se věnují rozvoji odpovědnosti na osobní úrovni. Zajímavých způsobem ji propojují s jazykovými
předměty. Jedna z nich ukazuje, jak u menších dětí rozvíjet důležitý postoj nazývaný Přesvědčení
o vlastním vlivu, druhá cílí na zvědomování Odpovědného rozhodování při nákupech.

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA
UKÁZKA 1 Příběhy o odpadu
UKÁZKA 2 Co je Fair Trade
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UKÁZKA 1 Příběhy o odpadu
UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČESKÝ JAZYK (POROZUMĚNÍ TEXTU
A VLASTNÍ MLUVENÝ PROJEV) S ROZVOJEM PŘESVĚDČENI O VLASTNÍM VLIVU NA 1. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: PŘIPRAVENOST JEDNAT – Žák rozkrývá osobní postoje vedoucí k odpovědnému
jednání.
 linie: PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU
 cíl: Všímá si, jak lidé ovlivňují dění kolem sebe a zvažuje možnosti vlastního
zapojení.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Odpady v přírodě
Třída:
1.
Počet žáků: 25 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Dagmar Bouchalová

Výukový celek propojuje učivo předmětu ČJ – literární výchova a Člověk a jeho
svět. Je tematicky zaměřený na ochranu přírody a negativní vliv lidské činnosti
na přírodu.
Využívá pozorování, naslouchání a vlastní praktické zkušenosti žáků
ke zpracování tématu tvořivým způsobem. Podporuje jejich citlivost
a vnímavost a motivuje k odpovědnému jednání ve vztahu k odpadům.
Výukový celek je časově plánován na 2x 45 min. Výuka může probíhat celá
v interiéru i exteriéru.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Všímá si, jak se lidé zabývají tím, co se děje s jejich odpadem a zvažuje, jak je v tomto směru ovlivnit.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK
V příběhu rozpozná, jaká rizika mohou představovat odhozené odpadky pro živé organismy. Tvoří
krátký mluvený projev, kde tyto rizika popíše v jiné situaci.
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POPIS PROCESU UČENÍ
1. Společná četba příběhu O mlokovi Tondovi. Po přečtení první části žáci hádají, jak asi
bude příběh pokračovat. Může se nějaké jiné zvíře potkat v lese s odpadem? S jakým
druhem?
2. Přečtení druhé části + otázky k porozumění textu: Co se mlokům v příběhu přihodilo?
Bylo tam něco, čemu jste nerozuměli? Proč nám asi mlok Tonda svůj příběh vyprávěl?
3. Samostatná práce – Na tabulku žáci samostatně zapíší 5 zvířat žijících v lese. Sdílení –
Kdo ještě žije v lese a jaké další odpady tam můžete potkat?
4. Hledání kartiček s odpady – v prostoru na školní zahradě jsou rozmístěny kartičky
s odpady, se kterými by se zvířata v lese mohla potkat. Žáci mají za úkol si 1 kartičku
najít a přinést. V kruhu si představí, jaký odpad našli a určí, o jaký druh odpadu se jedná
a do jakého kontejneru ho dáváme (využijeme barevné kontejnery nebo pytle
na odpadky). Na základě vlastní zkušenosti si ve dvojici pojmenují alespoň 5 druhů
odpadu, se kterým se v lese zvířata mohou potkat.
5. Zadání pro vlastní příběh, volba zvířete a odpadu. Kritéria pro příběh: Příběh bude
vyprávěný na základě obrázků. Musí obsahovat tyto části:
o Představení zvířete/rostliny a jeho prostředí (kde žije - např. úkryt apod.).
o Popis (obrázek) odpadu – o jaký odpad jde a jak se s ním zvíře/rostlina setkalo.
o Popis toho, jakým způsobem se změnil život zvířete/rostliny, když se s odpadem
setkalo.
6. Samostatná práce žáků – vymýšlení a kreslení příběhu, průběžná reflexe učitelem.
o Pozn. organizačně je možné na aktivitu navázat až další den s ohledem na čas. Žáci
si mohou obrázek dokončit doma.
7. Sdílení příběhů – představení a reflexe – sebehodnocení ve splnění kritérií, zpětná vazba
od spolužáků a učitele – jaká rizika pro zvířata se v příběhu objevovala.
8. Reflexe: „Má tvůj příběh dobrý nebo špatný konec? Proč si to myslíš? Jak by se špatný konec
dal změnit, ovlivnit? Co můžeš sám/sama udělat pro to, aby se mlok ani jeho kamarádi
nemuseli s odpady setkávat a bát se o svůj domov?“
9. Žáci se mohou radit ve dvojici (ve skupině) a potom o otázkách diskutují.

HODNOCENÍ
Zhodnocení výsledků učení žáky:

Vždy po přednesení příběhu se vrátíme ke kritériím (mohou
být napsaná na tabuli). Žák podle nich zhodnotí, zda se mu je
podařilo splnit. Poté se vyjádří i spolužáci.

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Zpětná vazba po prezentaci – ocenění toho, jak se žákům
podařilo vyjádřit nebezpečí odpadu pro daného živočicha.
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Zhodnocení toho, jak se žákům podařilo ovlivnit špatný konec
vymyšlených příběhů. Závěrečná reflexe – proč jsem si vybral
právě tento odpad, jak se já chovám ve vztahu k odpadům,
které produkuji.
Reflexe procesu výuky:
Žáci v průběhu hodiny pracovali aktivně. Bylo nutné časově prodloužit úsek probíhající venku, kde
se děti zabývaly konkrétními typy odpadů a jejich tříděním. Narazili na potřebu upřesnit, jak třídit
bioodpad a co je vlastně nebezpečný odpad.
Žáky velmi bavila a zaujala část vlastní tvorby příběhů, kde mohli projevit svou kreativitu. I z tohoto
důvodu bylo vhodné dát delší časový prostor žákům pro jejich tvorbu. Při sdílení ve dvojici byli
částečně schopni převyprávět i příběh svého kamaráda. V diskuzi o tom, jaké druhy odpadu si
pro svůj příběh vybrali, se ukázalo, že hlavně ty, kterých si sami v lese v minulosti všimli, vycházeli
tedy ze své zkušeností.
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UKÁZKA 2 Co je to Fair Trade
UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE ROZVÍJEJÍCÍHO ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ S VÝUKOU
ANGLIČTINY NA 2. ST. ZŠ (TZV. CONTENT-BASED LEARNING)
KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: PŘIPRAVENOST JEDNAT – Žák rozkrývá osobní postoje vedoucí k odpovědnému
jednání.
 linie: ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ
 cíl: Oceňuje rozhodnutí, která přispívají k odpovědnému řešení problémů.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Obchodní řetězec – slovní
zásoba
Třída:
9.
Počet žáků: 18 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Ivana Buchtová

Výše uvedený cíl odpovědného jednání byl zapojen do výuky anglického
jazyka. Žáci už ovládali potřebné gramatické jevy a byli schopni v základních
tématech komunikovat. Neměli ale dostatečnou slovní zásobu z této oblasti,
proto byla předchozí hodina věnovaná tzv. preteachingu – seznámení
s potřebnými slovíčky.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Žák vyjádří názor na formu podpory producentů certifikovanými značkami, ve svém názoru ocení,
že se snaží o řešení problému nerovnoměrného podílu na zisku.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK
Komunikovat o tématu obchodování a udržitelné spotřeby s využitím vybrané slovní zásoby:
-

přiřadit anglické věty popisující osoby spojené s produkcí banánů do schématu, přeložit je
s dopomocí do češtiny,
zapojit se do diskuze k probíranému tématu v angličtině.
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POPIS PROCESU UČENÍ
1. Seznámení s cílem hodiny (komunikace tématu v angličtině), tématem a důvody, proč
se mu budeme věnovat (blížící se vánoce a nákupy).
2. Evokace – Co víme o tématu – Odkud se dováží banány? Kdo se na jejich produkci asi podílí?
Kdo z nich má nějaký zisk?
3. Práce ve skupinách – kritériem pro práci je mluvení pouze v angličtině, žáci si mohou
vzájemně pomáhat. Dostanou k dispozici diagram, tzv. „BANANA CHAIN“ (jeho části žáci
znají z preteachingu) a kartičky s popisem osob, které se podílejí na produkci banánů – žáci
čtou, kdo vykonává jakou činnost, a přiřazují ji k diagramu.
4. Společná kontrola toho, jak rozumíme rolím osob v obchodním řetězci, co znamenají tyto
role česky? Po tomto vyjasnění se učitel ptá, zda nyní chtějí nějakou roli v řetězci změnit.

Poté prozradí řešení – podíl jednotlivých osob na zisku z prodeje banánů.
5. Doptávání učitele na vztahy v řetězci (Kdo má nejméně peněz?, Kdo nejvíce?,
Kdo se banánům věnuje nejdéle?).
6. Představení značky Fair Trade a podmínek, za kterých ji může producent využít
7. Učitel klade otázky (v případě potřeby pomůže s překladem – Setkali jste se s touto
značkou? Pokud ano, u jakých výrobků? Znáte nějaké jiné značky, které dokládají
omezení v obchodním řetězci?).
8. Diskuze v menších skupinách – Pokuste se vymyslet a napsat alespoň 3 výhody
a 3 nevýhody certifikovaných značek.
9. Zpětná vazba pro učitele (v češtině) – napište na lísteček vlastní názor na formu podpory
producentů (anonymně): Myslíte si, že je dobré producenty (pěstitele) takto podporovat
a pokud ano, tak proč? Učitel si lístečky vybere.
10. Jak se vám dařilo zapojit se do komunikace k tomuto tématu v angličtině – rychlá zpětná
vazba (na prstech 0 až 10).

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Anglická komunikace:
o průběžná kontrola práce skupin, vyjasňování chápání rolí
v obchodním řetězci a jejich překlad do češtiny,
o sebehodnocení žáků, jak se jim dařilo zapojovat
se do komunikace ve skupině.
o Vyjádření názoru na certifikované značky – lístečky.

Reflexe průběhu:
Žáci se na téma ptali i v další hodině, i když česky. Zjišťovali si v mezičase příklady značek udržitelné
módy a někteří hledali, které řetězce nabízí certifikovanou kávu. V diskuzi se vyjadřovali v tom
smyslu, že to pro ně může být jeden z faktorů, kterým se budou při nákupech jako dospělí řídit – teď
ještě moc sami nenakupují. Jeden z žáků se zeptal, proč se o takových tématech neučí také v jiných
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předmětech.

8

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

