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

OBLAST ŘEŠENÍ PROBLÉMU
VYMEZENÍ OBLASTI
V oblasti ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ rozvíjíme schopnosti
žáka rozumět sociálním a environmentálním
problémům od místní po globální úroveň a podílet
se na jejich řešení. Oblast je možné chápat jako
účinnou strategii, která umožňuje žákům
dosáhnout jednání, které je odpovědné vůči
přírodě a lidem. Tuto strategii podporují postoje
a dovednosti spojené s žákovou připraveností
jednat ve prospěch životního prostředí a lidské
společnosti a také schopnosti problémy a jevy
účinně zkoumat (tzv. badatelské dovednosti).
Pojem problém zde chápeme jako ohrožení nějaké hodnoty, a to z environmentálního nebo sociálního
pohledu (např. znečištění místního potoka, nebezpečné místo pro děti po cestě do školy apod.), lokální
i globálního charakteru (na globální úrovni např. klimatická změna, migrace). Problém vždy vyžaduje
diskuzi a případně řešení. Problémy, respektive jejich příčiny a důsledky, bývají navzájem provázané,
je třeba je odhalit, zvážit možné dopady řešení pro různé aktéry problému. Žáci se tak učí vnímat svět
a jeho fungování komplexně, jako složitý systém. Upravené cíle oblasti Řešení problémů najdete
na Kontinuum Řešení problémů.
JAK OBLAST ROZVÍJET
Schopnost řešit problémy účinně rozvíjí projektová výuka. Lze ji realizovat v rámci různých předmětů
a vzdělávacích oblastí, ideálně ve skupinách. Průzkum problému a tvorbu vlastního názoru lze spojit
s modelovými problémy, mnoho možností poskytují různé rolové a simulační hry. Pro celistvý rozvoj
dovednosti řešit problémy je však důležité zařazovat do výuky také skutečné problémy, které souvisí
s životy žáků a žáci je mohou ovlivnit. Tyto metody úzce souvisí s participací žáků a demokratizací školy.

1

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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K rozvoji dovedností řešit problémy naopak příliš nepřispívá vyjmenovávání a stručné vysvětlování
globálních environmentálních problémů (přelidnění, klimatická krize atd.) učitelem.

JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ
Cíle z oblasti ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ zapojovali pedagogové do své praxe velmi zřídka. Důvodů je zřejmě
několik. Velkou roli zde hrál Covid a poměrně dlouhá distanční výuka, pro kterou se rozvíjení těchto
cílů pedagogům nejevilo jako vhodné, a možná ani podstatné (požadavky MŠMT směřovaly ke zcela
jinému vymezení podstatného učiva).
Důvody je však možné hledat i jinde. U části učitelů se v přípravách cíle z této oblasti objevovaly
u problémů, které souvisí spíše s výchovnými otázkami žáků (tedy nepochopení vymezení problémů,
které zde není obecné, ale je vázané na rozvíjenou kompetenci k odpovědnému jednání k přírodě
a lidem). V některých lekcích pak cíle směřovaly spíše k rozvoji badatelských dovedností. Někde
se projevilo i jiné chápání tzv. projektové výuky – lekce popisovaly výuku tematickou,
která neobsahovala žádný skutečný vymezený problém. Svoji roli hrála také časová náročnost a malá
zkušenost pedagogů s těmito formami výuky. Toto se opět snažila vyřešit zážitkově pojatá Letní škola
– ale přesto, že někteří pedagogové zde prošli celodenní projektovou výukou zaměřenou na průzkum
a řešení environmentálního problému, pustilo se jich do realizace jen minimum.
Níže sepsané přípravy proto popisují pouze jeden větší blok výuky, na které pracovali žáci všech ročníků
jedné ze zapojených škol. Přípravy se týkají průzkumů problémů a hledání jejich řešení, a jsou součástí
dlouhodobé rolové hry realizované dle metodiky Global Storylines. Paní učitelky zde velmi průzkum
a řešení environmentálních problémů zařadily nad rámec původního příběhu.

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA
UKÁZKA 1 Voda ve vesnici
UKÁZKA 2 Znečištění ovzduší
UKÁZKA 3 Návrhy řešení
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UKÁZKA 1 Voda ve vesnici
UKÁZKA CÍLŮ VEDOUCÍCH K PRŮZKUMU PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE ZÍSKÁVÁNÍM,
SPOTŘEBOU A ČIŠTĚNÍM VODY, SOUČÁST METODY GLOBAL STORYLINES NA 1. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Žák prozkoumává problém.
 linie: ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU
 cíl: Seznamuje se s konkrétním místním environmentálním nebo sociálním
problémem. Prozkoumává ho a shromažďuje základní informace o něm.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Problémy životního prostředí
Třída:
1. až 5. ročník
Počet žáků: 15 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Bronislava Pechánková

Výuka byla součástí celodenní akce, nazvané Ekokonference. Ta byla součástí
dlouhodobého příběhu realizovaného v rámci metody Global Storylines,
příběh Obr od Bodláčí hory. Příběhem procházeli žáci všech ročníků, každá
třída měla v příběhu svoji vlastní vesnici, rozdělené role v ní, řešila otázky
spojené s příběhem.
Ekokonference byla speciální aktivitou, která není nabízenou součástí příběhu,
ale učitelé se pro ni rozhodli, protože chtěli žáky rozvíjet v otázkách problémů
životního prostředí. Napadlo je, že v rámci svých rolí budou žáci motivování
odhalovat problémy ŽP, které skutečně trápí obyvatele vesnic. A také budou
ve svých rolích dále uvažovat o jejich řešení.
Žáci se v rámci této jednodenní akce meziročníkově promíchali. Tedy jednotliví
obyvatelé vesnice se rozdělili do 6ti skupin podle své role ve vesnici a zájmu
o nabídnutá témata (Odpady, Voda, Ovzduší, Krajina a zemědělství, Zeleň
v obci, Energie). Rozdělení předcházela diskuze o tom, co se nám líbí v naší
vesnici, nelíbí, co můžeme změnit, co nás ohrožuje.
Tento výukový blok dále popisuje práci skupiny v tématu Voda.
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KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Seznamuje se s problematikou dodávek pitné vody do vesnice a jejím návratem zpět do řek, včetně
procesu čištění.
Ve skupině prozkoumává problémy spojené se spotřebou vody a jejím čistěním, a shromažďuje o nich
základní informace.

POPIS PROCESU UČENÍ
1. Evokace: Děti v rámci skupiny ve dvojicích sdílejí odpovědi na otázky:
o Jak se ve vaší vesnici voda využívá – kde a kdo ji potřebuje nejvíc?
o Co se děje s odpadní vodou, která odtéká z vašeho kuchyňského dřezu, umyvadla
nebo pračky?
o Mohou mít i vaše vesnice problém s vodou? Jaké?
2. Po krátkém úvodu jim učitel řekne, že se budou zabývat nejprve druhou otázkou –
znečištěnou odpadní vodou. Co se tedy s touto vodou děje ve vaší vesnici? Společně
docházejí k tomu, že tuto vodu je třeba vrátit do vodního cyklu, tedy zpět do řeky. Znečištěná
voda ale není dobrá pro organismy zde žijící, proto je potřeba vodu před vypuštěním do řeky
vyčistit.
3. Následně děti provádějí pokusy s vyčištěním špinavé vody, kterou si sami připraví z bláta.
Využívají přitom různé druhy filtrů (ponožka, kuchyňská papírová utěrka, utěrka v kombinaci
s pískem apod.).
4. Učitel vysvětlí princip čistírny odpadní vody, různé typy mechanických filtrů i princip
chemického čištění.
5. Nyní se žáci přenesou ke zdroji vody a jejímu využití v domácnosti. Opět stručně sdílíme,
na co všechno se ve vesnicích využívá voda.
6. Žáci si poté stoupají k odpovědi ANO nebo NE, podle toho, jestli souhlasí s výrokem, který čte
paní učitelka. Výroky se týkají právě spotřeby a zdrojů vody, např.:
o průměrný Čech spotřebuje pro svoji běžnou potřebu méně než 50 litrů vody denně (NE
90-100l),
o více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody (ANO),
o na výrobu jednoho hamburgeru je potřeba 2400 litrů vody (ANO),
o na vyprodukování 1litru balené vody se spotřebují 1litr vody (NE: 2 až 3l vody),
o záchody v českých domácnostech jsou splachovány pitnou vodou (ANO).
7. Zhlédnutí krátkého filmu k rozdělení vody ve světě a jeho spotřebě, tvorba myšlenkové
mapy, doplnění čísel učitelem.
8. Opět diskuze ve dvojicích jako na úvodu – Jaké problémy s vodou vás nyní ve vašich vesnicích
napadají? Jak by se daly řešit? Učitel zapisuje souhrnně na flipchart.
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HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Učitel sleduje zapojení dětí do aktivit. Během pokusu ověřuje
porozumění. Závěrečné vyhodnocení vlastních problémů žáků
ve vesnici, zápisy problémů a první návrhy na jejich řešení.

5
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UKÁZKA 2 Znečištění ovzduší
UKÁZKA CÍLŮ VEDOUCÍCH K PRŮZKUMU PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S LOKÁLNÍM
ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ, SOUČÁST METODY GLOBAL STORYLINES NA 1. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Žák prozkoumává problém.
 linie: ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU
 cíl: Seznamuje se s konkrétním místním environmentálním nebo sociálním
problémem. Prozkoumává ho a shromažďuje základní informace o něm.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Problémy životního prostředí
Třída:
1. až 5. ročník
Počet žáků: 15 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Jitka Šidláková

Výuka byla součástí celodenní akce, nazvané Ekokonference. Ta byla součástí
dlouhodobého příběhu realizovaného v rámci metody Global Storylines,
příběh Obr od Bodláčí hory. Příběhem procházeli žáci všech ročníků, každá
třída měla v příběhu svoji vlastní vesnici, rozdělené role v ní, řešila otázky
spojené s příběhem.
Ekokonference byla speciální aktivitou, která není nabízenou součástí příběhu,
ale učitelé se pro ni rozhodli, protože chtěli žáky rozvíjet v otázkách problémů
životního prostředí. Napadlo je, že v rámci svých rolí budou žáci motivování
odhalovat problémy ŽP, které skutečně trápí obyvatele vesnic. A také budou
ve svých rolích dále uvažovat o jejich řešení.
Žáci se v rámci této jednodenní akce meziročníkově promíchali. Tedy jednotliví
obyvatelé vesnice se rozdělili do 6ti skupin podle své role ve vesnici a zájmu
o nabídnutá témata (Odpady, Voda, Ovzduší, Krajina a zemědělství, Zeleň
v obci, Energie). Rozdělení předcházela diskuze o tom, co se nám líbí v naší
vesnici, nelíbí, co můžeme změnit, co nás ohrožuje.
Tento výukový blok dále popisuje práci skupiny v tématu Voda.
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KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Seznamuje se s problematikou znečištění ovzduší z vytápění a dopravy.
Ve skupině prozkoumává problémy spojené s výskytem znečišťujících látek v ovzduší a shromažďuje
o nich základní informace.

POPIS PROCESU UČENÍ
1. Motivace – Co je to vzduch? Jak víme, že je kolem nás, když není vidět? Můžeme
ho nějak dokázat? (Učitel může ukázat nafukování balónku, chycení vzduch v igelitové
nebo papírové tašce apod.). Proč člověka je důležité, aby byl vzduch čistý, jak
to ale poznáme?
2. Děti se vypraví na zahradu, dostanou samolepky a hledají důkazy toho, že ve vzduchu
je znečištění. Pravděpodobně objeví prach a špínu na parapetech, listech stromů, v zimě
na sněhu apod. Znečištění mohou zkusit zachytit otisknout na samolepky.
3. Práce s textem. Žáci čtou ve dvojicích (mladší se staršími) stručný text vysvětlující hlavní
příčiny a důsledky znečištění ovzduší. Podtrhávají červeně příčiny a modře důsledky.
Poté každá skupina jednoduchou dramatizací předvede jednu příčinu a důsledek.
4. Ověření znečištění auty. Žáci přivážou na výfuk jednoho z aut bílou ponožku. Někdo
z dospělých nastartuje auto a nechá několik minut běžet motor. Žáky musíme držet
ve větší vzdálenosti. Po vychladnutí sundáme ponožku a pozorujeme, zda je znečištěná.
Mezitím můžeme nechat žáky odhadovat, zda by podobný pokus šel udělat i u dalších
zdrojů znečištění – v případě komínů to vlastně není nutné, protože kouř je dobře
viditelný.
5. Skupina se rozdělí do menších skupinek podle svých obcí (tedy ročníků). Jaké problémy
vás v souvislosti se znečištěním ovzduší napadají ve vaší obci? Podívejte se do mapy vaší
obce – dokážete odhadnout, kde bude problém se znečištěním ovzduší největší? Co by
se s tím dalo dělat? Problematická místa označte a návrhy zapište.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Učitel sleduje zapojení dětí do aktivit. V dramatizaci textu se případně
doptává na pochopení příčin a následků.
Závěrečné vyhodnocení vlastních problémů žáků ve vesnici, zápisy
problémů a jejich vyznačení v mapě obce (žáci s nimi odchází
do svých vesnic).
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UKÁZKA 3 Znečištění ovzduší
UKÁZKA CÍLŮ SMĚŘUJÍCÍHO K NAVRHOVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VE VESNICI, SOUČÁST METODY GLOBAL STORYLINES NA 1. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Žák hledá řešení problému.
 linie: NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU
 cíl: Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě
a lidem. Porovná různé návrhy na řešení problému a seznámí se s jejich dopady
na lidi a životní prostředí.
ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Problémy životního prostředí
Třída:
5.
Počet žáků: 13 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Jitka Šidláková

Lekce navazuje na předchozí Ekokonferenci.
Žáci z jednotlivých expertních skupin se sešli ve své třídě s pojmenovanými
problémy z šestti oblasti životního prostředí (Odpady, Voda, Ovzduší, Krajina
a zemědělství, Zeleň v obci, Energie). Stále vystupovali v rolích obyvatel své
vesnice (třídy).

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Na základě zkoumání problému navrhuje řešení vybraných problémů vesnice, které pomáhá přírodě
a lidem.

POPIS PROCESU UČENÍ
1. Představení problémů – zástupci jednotlivých expertních skupin, kteří se v předchozím
dni seznamovali s problémem a dovídali se o něm různé souvislosti, popíšou, co se
dozvěděli, a co může být v jejich oblasti ve vztahu k fungování vesnice problémem
(např. naše vesnice vypouští odpadní vodu do rybníka v okolí, všichni lidé v naší vesnici
mají svoje auta a znečišťují tak naše ovzduší, netřídíme odpad apod.).
2. Diskuze nad návrhy – žáci společně navrhují, jak by mohli dané problémy řešit či zmírnit,
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např. mohli bychom zavést ve vesnici místo, kde by byli kontejnery na tříděný odpad,
u rybníka by mohla být čistírna odpadních vod, na kopci za vesnicí bychom mohli
postavit větrnou elektrárnu, topili bychom už jen dřevem apod. Žáci vystupují v rolích
obyvatel vesnice, návrhy sbírá starosta (učitel), který také usměrňuje diskuzi.
3. Posouzení návrhů – starosta vyzve vesničany k posouzení jednotlivých návrhů s ohledem
na pomoc přírodě a místním lidem.
4. Hlasování vesničanů pro nejlepší návrhy.
5. Uvedení návrhů řešení „do praxe“ života vesnice – zviditelnění formou mapy –
zakreslení nových staveb, infrastruktury, příp. popis fungování.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Zapojení všech expertů do představení návrhů. Posouzení návrhů
v souladu se zájmy přírody a lidí ve vesnici

Reflexe lekce:

Bylo až překvapivé, s jakou vážností a srozumitelnými argumenty žáci
ve svých rolích diskutovali. Žák vystupující v roli dřevorubce navrhoval
přejít na vytápění dřevem, a nabízel, že tuto službu plně zajistí.
Vesničané se však shodli, že mají obavu o zničení všech lesů v okolí.
Nakonec pro zlepšení životního prostředí zavedli v obci místo
s kontejnery na tříděný odpad, zřídili čistírnu odpadních vod a zavedli
do vesnice hromadnou dopravu, která odvážela děti do školy
(předtím je každý z občanů vozil vlastním autem).
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