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

OBLAST SYSTÉMY A DĚJE
VYMEZENÍ OBLASTI
Cíle této oblasti rozvíjejí porozumění komplexním
systémům tvořeným lidmi, dalšími živými
organismy a jejich prostředím, a porozumění
dějům, které se v těchto systémech odehrávají.
Oblast je zaměřena výrazně znalostně
a představuje hlavní obsahovou, vědomostní
náplň kompetence odpovědného jednání.
Toto jednání by totiž nemělo být náhodné,
emotivní, ale informované, vedené snahou
o hluboké porozumění složitým dějům v přírodě
i společnosti. Pohlížíme tedy na přírodu,
společnost a jejich části jako na složité, komplexní
systémy – ekologické, sociální a socioekologické. Systémem může být např. lidské tělo, organizace,
obec, společenstvo rostlin a živočichů, klima, planeta Země atd.
Oblast je postavena na rozvoji systémového myšlení, tedy přemýšlení o věcech a jevech kolem nás
z pohledu společných principů a obecných zákonitostí, tzv. konceptů. Cíle proto směřují k pochopení
toho zásadního, co v systémech přírody a společnosti funguje, nikoli k získávání znalostí o dílčích
přírodních a společenských prvcích a dějích. Upravené cíle oblasti Systémy a děje najdete
na Kontinuum Systémy a děje.

JAK OBLAST ROZVÍJET
Porozumění fungování jednotlivých systémů a dějů je ve škole součástí přírodovědných
a společenských předmětů, obvykle se však nezaměřuje na myšlení v systémech. Tomuto pojetí
by nejvíce vyhovovala tematická výuka zaměřená na jeden z klíčových principů, které vyjadřují
jednotlivé složky či linie (např. změna a vývoj, či úžeji evoluce a adaptabilita). Oblast má znalostní
charakter, to ale neznamená, že má být vyučována frontálně. Doporučujeme v maximální míře
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pracovat metodami aktivního učení, věnovat čas přímému pozorování přírody, bádání a terénní práci.
U sekundárních zdrojů pak využívat metody spojené s rozvojem kritického myšlení. K pochopení
komplexnosti systémů mohou pomoci různé hry, např. simulační, ekohry apod.

JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ
Cíle z oblasti Systémy a děje do své výuky začleňovali zejména učitelé přírodopisu, přírodovědy
a prvouky. To vcelku odpovídá skutečnosti, že oblast je znalostní a je součástí kompetence
odpovědného jednání k lidem a přírodě. Z níže uvedených příprav je ale vidět, že se jednalo vždy pouze
o dílčí cíle, které bylo možné propojit s úžeji vymezenými tématy oboru, o širší zobecnění
se ve vybraném konceptu nikdo z pedagogů nepokusil. Důvodem je zřejmě fakt, že tato struktura
naprosto neodpovídá současnému pojetí výuky přírodních věd na základních školách, kde stále
převažuje maximální důraz na charakteristiku jednotlivých skupin organismů (říší, kmenů atd.).
Současně se ukázalo, že se učitelé pohybovali pouze ve složkách Změna a vývoj a Propojenost
a závislost, které bylo zřejmě snadnější propojit s některými cíli přesahujícími toto pojetí výuky biologie
(např. některé principy evoluční biologie, etologie, ekologie). Naproti tomu Koncepty složek
Rozmanitost a Nepředvídatelnost se s žádným učivem propojit nepodařilo, a je tedy zjevné,
že stávajícímu pojetí biologie ve školách jsou velmi vzdálené.
Vybrané přípravy ukazují, že výuka a přemýšlení v systémech a dějích není a zřejmě ještě dlouho
nebude běžnou součástí našich škol. Zajímavým faktem ale je, že zahrnutí těchto cílů do výuky, byť jen
dílčím způsobem, znamenalo větší aktivizaci žáků. Můžeme se tedy domnívat, že přiblížení českého
kurikula přírodopisu a dalších přírodních i společenských věd těmto tzv. konceptům (někdy také
označovaným jako fenomény či velké myšlenky), by mohlo znamenat žádoucí změnu v dosud
převažující frontální, transmisivní výuce.

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA
UKÁZKA 1 Hlemýžď zahradní
UKÁZKA 2 Chování a potřeby domácích zvířat
UKÁZKA 3 Bakterie a kefír
UKÁZKA 4 Rybí pásma
UKÁZKA 5 Rodina Kamenných
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UKÁZKA 1 Hlemýžď zahradní
UKÁZKA TEMATICKÉ VÝUKY VEDENÉ ZÁJMEM ŽÁKŮ O VYBRANÝ DRUH ŽIVOČICHA
NA 1. ST. ZŠ, PROPOJENÍ S ROZVOJEM BADATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: SYSTÉMY A DĚJE – Žák rozumí vzájemné propojenosti a závislosti.
 linie: JEDINEC A PROSTŘEDÍ
 cíl: Prozkoumá a na základě toho popíše jednoduché příklady závislosti
jednotlivých organismů, včetně člověka, na prostředí. Na základě vlastní
zkušenosti z péče o živý organismus nebo jeho dlouhodobého pozorování
popíše jeho potřeby.
➔ oblast BADATELSKÉ DOVEDNOSTI – Žák klade otázky.
 linie: TVORBA OTÁZEK
 cíl: Formuluje jednoduché otázky vztahující se k vybranému tématu.

3

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Živé organismy v našem okolí
Třída:
1.
Počet žáků: 13 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Bronislava Pechánková
Video: https://youtu.be/U_dueCj3Bs4

Téma nebylo zařazeno plánovaně, ale vyplynulo z nadšení dětí, které v okolí
školy po dešti nacházeli opakovaně velké množství šneků (hlemýžďů
zahradních).
Učitelka tohoto zájmu využila a kromě toho, že děti šneky dlouhodobě
pozorovali a zkoumali, tak je zapojila i do výuky matematiky, psaní, pracovních
činností atd. Nadšení dětí to nijak nesnížilo, spíše naopak.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Na základě opakovaného pozorování jedince – hlemýždě zahradního – popíše jeho základní životní
potřeby a způsob života.
Formuluje jednoduché otázky týkající se hlemýždě zahradního.
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POPIS PROCESU UČENÍ
1. Vyjasnění znalostí – poté, co žáci opakovaně nadšeně vyprávěli o tom, jak během odpolední
družiny viděli v zahradě velké množství šneků, zařadí učitelka jednoduchou aktivitu směřující
k vyjasnění toho, co o šnecích žáci ví – ptá se žáků a zapisuje na papír v kroužku všechny
informace, na kterých se skupina shodla, že pro šneky platí.
2. Kladení otázek – učitelka se pak ptá, co o šnecích žáci neví, nebo si tím nejsou jistí, a zajímalo
by je to. Děti formulují otázky a učitel je zapisuje.
3. Moje otázka – kdo má mezi otázkami takovou, která ho opravdu zajímá? Žáci v kroužku
formulují každý tu otázku, která je „jejich“ nejdůležitější, nejvíc je zajímá.
4. Jak dál? - učitelka neměla jasný plán, jak bude dál s otázkami nakládat, tak děti jen upozorní,
že se budou v dalších hodinách snažit hledat odpovědi, a že pravděpodobně na všechny
odpovědět nedokážou.
5. Pozorování – žáci se mohli pozorování věnovat zejména v družině, během výuky pak učitelka
zařadí několik krátkých videí z Youtube, ve kterých děti zjistí mnoho odpovědí na svoje otázky
6. Shrnutí – učitelka se vrátí k úvodnímu papíru, nejprve s dětmi projde stranu, kde psaly,
co o šnekovi vědí. Ukázalo se, že některé informace nebyly správné nebo úplné, což děti
dokázaly nyní odhalit (např. informace, že hlemýžď nemá mozek). Poté se zabývají otázkami,
snaží se k nim na základě zjištěných skutečností formulovat odpovědi.
Ověření – zápis – děti si do sešitů zapíší 3 věty, které zjistily o hlemýždi.
Ověření – pracovní list – do něj děti domalují a dopíší odpovědi na základní informace o potřebách
a způsobu života hlemýždě.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Formulace otázek žáků v kroužku – každé dítě má svoji důležitou
otázku, dovede ji minimálně zopakovat. V průběhu času vznikají další
otázky.
Zápisy v sešitě – 3 věty o šnekovi + správně vyplněný pracovní list.
V průběhu odpovědi na některé otázky, schopnost odpovědět na tyto
otázky během závěrečného shrnutí.

Reflexe výuky:

Děti hlemýždi tak zajímali, že si o nich zjišťovali další a další informace
v knížkách či na Internetu. Ukázalo se, že děti sice dokázaly na více
otázek odpovídat, ale vznikaly otázky stále nové, stále je tedy
na společný papír dopisovaly.
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ
Pracovní list
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UKÁZKA 2 Chování a potřeby domácích zvířat
UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE Z OBLASTI ETOLOGIE S CÍLEM ZDŮRAZŇUJÍCÍMI POTŘEBY
CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT NA 2. ST. ZŠ, V DISTANČNÍ PODOBĚ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: SYSTÉMY A DĚJE – Žák rozumí vzájemné propojenosti a závislosti.
 linie: JEDINEC A PROSTŘEDÍ
 cíl: Prozkoumá a na základě toho popíše jednoduché příklady závislosti
jednotlivých organismů, včetně člověka, na prostředí. Na základě vlastní
zkušenosti z péče o živý organismus nebo jeho dlouhodobého pozorování
popíše jeho potřeby.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Základy etologie
Třída:
8.
Počet žáků: 22 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Jana Mikešová

Popsaná lekce zahrnuje dvě online vyučovací hodiny a samostatnou práci
žáků. Propojuje teoretické a praktické dovednosti žáků a motivuje je
k pozorování a chování domácích mazlíčků a k pozorování a ochraně volně
žijící zvěře. V předchozí hodině si žáci vyjasňovali, co je to etologie, a poté
shlédli film Táta Kačer o jednom ze zakladatelů, Konrádu Lorenzovi.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Na základě vlastní zkušenosti z péče o živý organismus a jeho dlouhodobého pozorování popíše
jeho potřeby.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS
Na příkladu určitého živočicha (na obrázku, videu, či živého) popíše rozdíl mezi vrozeným
a naučeným chováním. Vyjádří význam etologie pro člověka.
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POPIS PROCESU UČENÍ
1. Připomenutí předchozí hodiny, vybavujete si, o čem byl film? Připomenutí toho, jak
se v minulosti lidé různě dívali na zvířata, někteří mysleli, že jsou jako stroje, že jednají jen
na základě instinktů. Základy etologie položil známý pozorovatel zvířat Konrád Lorenz.
2. Diskuze – K čemu jsou lidstvu znalosti etologie? Ve skupinách, sdílení názorů za skupiny.
3. Prezentace k vyjasnění rozdílů mezi vrozeným a naučeným chováním, příklady různých
živočišných druhů.
4. Obrázkový kvíz, ve kterém žáci jednotlivě odhadují, o jaký druh chování se jedná a co
vyjadřuje.
5. Společné zhodnocení kvízu, hledání příčin chyb.
6. Anonymní hodnocení žáků na online tabuli – „Nakolik se mi dařilo rozpoznávat různé druhy
chování na obrázcích? Jak vnímám význam etologie já?“.
7. Zadání dobrovolného úkolu – do příští hodiny natočte krátké video, na kterém bude vaše
zvíře a jeho vrozené a naučené chování. K videu si ještě promyslete, jaké potřeby vaše zvíře
má a jak se je snažíte naplňovat.
8. V další hodině žáci ukazovali svoje videa, učitelka dávala zpětnou vazbu k ukázkám chování.
Do diskuze se zapojovali i další žáci.
9. Na závěr proběhla diskuze na téma: Jaké potřeby mají zvířata chovaná v domácnosti? Jak je
můžeme jako chovatelé naplňovat? Co je to welfare zvířat?
Potřeby chovaných zvířat si pak žáci zapsali do sešitu.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Sdílení skupin k významu etologie, závěrečné anonymní vyjádření
žáků na online tabuli. Výsledky kvízu, diskuze o příčinách. Počet
splněných dobrovolných úkolů (videí), výstupy ze závěrečné diskuze.

Zpětná vazba učitele žákům:

Vyjádření zvířecích potřeb v natočených videoukázkách či v diskuzi.

Zhodnocení cíle žáky:

Samostatné vyhodnocení kurzu, diskuze o příčinách.
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UKÁZKA 3 Bakterie a kefír
UKÁZKA PROPOJENÍ POZNÁVÁNÍ ORGANISMŮ S PRAKTICKÝM OBJEVOVÁNÍM
ZÁKLADNÍCH VAZEB MEZI ORGANISMY NA 1. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: SYSTÉMY A DĚJE – Žák rozumí vzájemné propojenosti a závislosti.
 linie: SOUŽITÍ ORGANISMŮ – SPOLEČENSTVA
 cíl: Na základě vlastního zkoumání či pozorování objevuje a vysvětlí příklady
soužití a vazeb mezi organismy navzájem, dále i s neživými složkami prostředí
(konkrétní vzájemně prospěšné či jednostranně výhodné vazby, potravní
řetězce a sítě mezi konkrétními organismy).
ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Druhy živých organismů
bakterie
Třída:
5.
Počet žáků: 14 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Jitka Šidláková

Hodina navazuje na předchozí lekci, kde děti získaly teoretický základ
o bakteriích a vyvodily informaci, že nejsou jen bakterie způsobující nemoci,
ale i ty zdraví prospěšné.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Na základě praktické výroby kefíru objeví a vysvětlí vazbu mezi živým organismem (bakterie)
a neživými složkami prostředí (teplo).

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS
Stručně charakterizuje neviditelné živé organismy – bakterie.

POPIS PROCESU UČENÍ
1. Opakování – co už víme o bakteriích (návaznost na minulou hodinu – obecné informace
o bakteriích, některé bakterie jsou zdraví prospěšné).
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2. Běhací znalostní hra – děti sbírají lístečky s větami o bakteriích – třídíme je na ty, které
už znají z minulé hodiny a na nové informace (jsou i bakterie prospívající zdraví člověka,
bakterie se množí v závislosti na vnějších podmínkách – teplo, vzduch, aj. různé druhy
bakterií potřebují různé podmínky). Zápis nových informací do sešitů.
3. Ukázka kefíru – Víte, co je kefír a k čemu se využívá? Děti odhadují odpovědi, učitelka
propojuje do souvislostí: Součástí kefíru jsou bakterie, budou pro ně tedy platit informace,
které jsme si před chvílí zapsali. Jsou to právě ty bakterie, které zdraví člověka prospívají.
Jak myslíte, že se dá kefír vyrobit?
4. Výroba kefíru – Samotná výroba kefíru podle návodu do sklenice s uzavřeným víčkem,
umístění ve třídě na parapetu nad topením. Vyhotovíme také dva kontrolní vzorky – jeden
s přidanými bakteriemi umístíme do chladu, druhý vzorek s mlékem, ale bez přidaných
bakterií kefíru umístíme rovněž na parapet.
5. Záznam postupu výroby do sešitu.
6. Charakteristika bakterií – druhý den nejdřív děti ve skupinách vymýšlí, jak by v pěti větách
charakterizovaly, co to jsou bakterie. Skupiny své výsledky sdílí.
7. Vyhodnocení – jdeme se podívat, zda v našich vzorcích vznikl přes noc kefír. Kdo chce, může
ochutnat (dodržujeme zásady hygieny). Díky kontrolním vzorkům ověříme, zda se kefír
vytváří i bez bakterií či bez přítomnosti tepla. Žáci si do sešitu formulují výsledek pokusu:
Jak se výroba kefíru podařila? Jaké podmínky jsou pro množení bakterií důležité?
8. Ověření cíle – žáci si do sešitu zformulují odpovědi na otázky:
o V čem pomáhá bakteriím teplo?
o V čem pomáhají bakterie člověku?

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Průběžně – diskuze u běhací hry – jaké znalosti o bakteriích už děti
mají. Výsledky skupinové práce – charakteristika bakterií.
Průběžně – diskuze u zakládání výroby kefíru – nakolik si žáci
uvědomují vnější vlivy, rozumí kontrolním vzorkům.
Výsledné formulace v sešitech – schopnost vysvětlit vzájemnou
prospěšnost.
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UKÁZKA 4 Rybí pásma
UKÁZKA ZDŮRAZNĚNÍ CÍLŮ ROZVÍJEJÍCÍCH KONCEPT EVOLUCE A ADAPTABILITY
VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA NA 2. ST. ZŠ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: SYSTÉMY A DĚJE – Žák rozumí změnám a vývoji
 linie: EVOLUCE A ADAPTABILITA
 cíl: Na konkrétních příkladech popíše, jak se organismy přizpůsobují svému
životnímu prostředí, aby v něm dokázali co nejlépe přežít.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Rybí pásma
Třída:
7.
Počet žáků: 24 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Jana Vlachová

Lekce je součástí výuky přírodopisu v rámci systému, kdy se prochází
jednotlivé skupiny obratlovců a jejich typické životní prostředí.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Na příkladech jednotlivých druhů ryb popíše, jak se svým tvarem těla přizpůsobily prostředí,
aby v něm dokázaly co nejlépe přežít.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS
Vyjmenuje a charakterizuje rybí pásma na našich řekách, přiřadí k nim zde žijící druhy ryb.

POPIS PROCESU UČENÍ
1. Proměny vodního toku – učitel promítne na dataprojektoru čtyři obrázky z toku, postupně
jedno za druhým, žáci ve čtveřicích diskutují o tom, čím se v takové řece mění prostředí
pro zde žijící organismy? Svoje odhady sdílejí ve třídě, učitel případně připojí další, zejména –
hloubka, rychlost toku, okysličení, čistota vody.
2. Rozdíly v morfologii ryb – učitel promítne 4 druhy ryb (pstruh, lipan, parma, cejn), stručně
na obrázku rybu popisuje. Čím se tyto druhy liší? Žáci opět ve skupinách odhadují, v diskuzi
se vyjasňuje, že je to velikost a tvar těla, ryby jsou směrem dolů v toku postupně větší, vyšší
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

a užší.
Charakteristika jednotlivých pásem – učitel ukáže obrázek, který propojuje jednotlivá
prostředí na toku s těmito druhy ryb.
Žáci si poté udělají zápis do sešitu, v němž uvedou všechny 4 pásma a charakterizují jejich
prostředí (rychlost toku, hloubka, čistota vody, okysličenost) a typický tvar rybích obyvatel.
Kontrola zápisů ve čtveřicích, v případě potřeby učitel pomůže.
Skupinová práce – každá skupina bude řešit jedno rybí pásmo. Všechny skupiny obdrží sadu
fotografií ryb a jejich úkolem je vybrat ty druhy, které by v jejich prostředí mohly žít.
Sdílení skupin – skupiny vysvětlují, jak se ryby, které vybrali, tvarem těla přizpůsobily jejich
prostředí. Ostatní se mohou doptávat.
Závěrečné opakování – co jsme se dnes naučili o vztahu mezi tvarem ryby a prostředím,
ve kterém žije – žáci si navzájem dávají otázky, kdo odpoví, může položit další otázku.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Zápisy s charakteristikou jednotlivých pásem, výsledky práce
skupin – přiřazování.
Vysvětlení toho, jak se daný druh přizpůsobil prostředí –
sdílení po skupinové práci.
11
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UKÁZKA 5 Rodina Kamenných
UKÁZKA ZDŮRAZNĚNÍ CÍLŮ ROZVÍJEJÍCÍCH KONCEPT VÝVOJE GLOBÁLNÍHO SPOLEČENSTVÍ
VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOSTI NA 2. ST. ZŠ, V DISTANČNÍ PODOBĚ

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ
➔ oblast: SYSTÉMY A DĚJE – Žák rozumí změnám a vývoji
 linie: VÝVOJ GLOBÁLNÍHO SPOLEČENSTVÍ
 cíl: Uvede příklady historických událostí, které výrazně ovlivnily vývoj
společenství napříč různými částmi světa (př. stěhování národů, přechod
na zemědělství, zámořské objevy, kolonialismus, průmyslová revoluce, digitální
revoluce). Vysvětlí, jaké změny přinesly uvedené události do vývoje globálního
společenství.

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE
Téma výuky: Zemědělství v době kamenné
Třída:
6.
Počet žáků: 22 žáků
Kontext:

Vyučující: Mgr. Juraj Švec

V několika předchozích hodinách se žáci zabývali odlišnou kulturou doby
kamenné – lovci a sběrači, téma je hodně oslovilo, většina z nich dokázala
charakterizovat tuto dobu, jak lidé žili, co dělali, jaké způsoby lovu používali,
čím dalším se živili.
Hodiny probíhaly v době distanční výuky, část tedy na online setkáním
s učitelem a část vypracovávali žáci jako samostatné úkoly doma.

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU
Popíše změny, které přinesl přechod k zemědělství do vývoje lidské společnosti a vysvětlí jejich
význam, zejména význam usedlého způsob života.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS
Popíše běžný život pravěkých zemědělců v týdenním harmonogramu. Zohlední mužskou
a ženskou roli v té době.
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POPIS PROCESU UČENÍ
1. Na začátku online hodiny otevřenými otázkami zopakujeme život lidí v pozdní době
kamenné, společně pojmenujeme nejdůležitější změny – přechod z lovu a sběru na usedlý
způsob život a práce v zemědělství.
2. Učitel vysvětlí pojem „harmonogram“, krátce diskutujeme, jaký harmonogram mají
samotní žáci a k čemu nám harmonogram slouží, čím je užitečný.
3. Společné vytvoření osy týdenního harmonogramu (ukázka) + zadání úkolu – výstupu, diskuze
vedoucí k porozumění kritériím výstupu: Harmonogram musí:
o 1. být týdenní (tedy včetně víkendu),
o 2. musí obsahovat všechny členy rodiny Kamenných (otec, matka, alespoň dvě děti),
o 3. musí se v něm odrážet zemědělství,
o 4. musí se v něm objevit alespoň jeden nový pojem vztahující se k proměně doby
(jejich význam si žáci dohledávají).
4. Žáci do příští online hodiny vytvoří základ tohoto výstupu - osnovu, ve kterém již mají
vyjasněné členy rodiny Kamenných a naznačené jejich týdenní činnosti.
5. V další online hodině probíhá průběžná kontrola jednotlivých osnov, sdílení a vzájemná
inspirace. Učitel vede diskuse nad problémy a vede žáky k přemýšlení o možnostech aktivit
rodiny v daném období, s ohledem na muže a ženy, žáci diskutují o náročnosti jednotlivých
prací.
6. Dopracování výstupů žáky a jejich odeslání učiteli.
7. Ve třetí online hodině probíhá stručné představení harmonogramů, každý žák zhodnotí, zda
jeho výstup odpovídá kritériím.
8. Zobecnění: v diskuzi se učitel žáků ptá, jaké změny se objevili s nástupem zemědělství
v životě pravěkých lidé, co s sebou přinesl usedlý způsob života a v čem spatřují jeho výhody
i nevýhody.
9. Každý žák si zapíše do sešitu 3 věty, ve kterých popíše hlavní změny a jejich význam pro život
pravěkých lidí.

HODNOCENÍ
Zpětná vazba pro učitele:

Průběžná kontrola osnov, učitel si všímá, zda žáci dokáží
konkretizovat aktivity v harmonogramu, současně se drží alespoň
do určité míry usedlého způsobu života. Kontrola odeslaných
harmonogramů s ohledem na zadaná kritéria. Následná kontrola
zápisů v sešitě – vyjádření změn s ohledem na usedlý způsob života.

Zhodnocení cíle žáky:

Dodržení kritérií pro výstup během představení.

Reflexe výstupů:

Ve výstupech se objevoval široké množství činností, žáci zohledňovali
různou roční dobu, objevovalo se dělání zásob na zimu, nemoci,

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

13

dokonce úmrtí starších lidí. Část výstupu mohla být zpracována
formou obrázku.

UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ
Pondělí
Maminka rozdělávala oheň a chystala jídlo na celý den. Děti pomáhaly mamince připravovat jídlo.
Po jídle se šlo na dříví, někdy děti s dědečkem jindy zase s babičkou. Maminka vyráběla proutěné
košíky a tatínek s dalšími muži pracoval na poli, někdy až do večera. Jídla bylo dostatek, takže
po večerním jídlu a také po těžkém dnu se šlo brzy spát.
Úterý
Po ranním jídle šla maminka s dívkami a babičkou vyrábět motyčky a srpy pro kosení trávy. Tatínek
šel lovit zvěř, ze které potom ženy připravily chutný oběd. Děti si šly hrát, někdy i s pejskem. Dny byly
každé jiné, jednou se šlo pro dříví, jednou pracovat na pole. Stále se něco vyrábělo a zlepšovalo.
Tento den se vyrábělo nové oradlo.
Středa
Děti se od rána staraly o zvířata, pomáhaly tak svým rodičům, aby byly zvířátka zdravá a aby jim mohli
pomáhat například na poli. Maminka s tatínkem vyráběli z hlíny různé nádoby. Všichni bydleli
v dlouhém domě, kde bylo více místností. Skladovali se zde potraviny. Byly zde i dílny a stáje
pro dobytek. Muži i ženy často stavěli podobné příbytky. Byly z dřevěných kůlů a střecha byla ze
slámy. Všichni pomáhali a měli práci rozdělenou. Těžké věci dělali především muži, ale často i ženy.
I děti to neměly vůbec jednoduché.
Čtvrtek
Maminka od rána prala oblečení, aby na sluníčku pěkně uschlo. Po snídani, kterou připravovala
většinou máma, se šlo pracovat. Jídla bylo většinou dostatek a také se skladovalo na horší časy. Vařilo
se ulovené maso, luštěniny, zelí a další pochutiny. Každý den jsme pili vodu i mléko. Často děti
pomáhaly na polích a při výrobě jídla. Ten den všichni muži vyráběli nástroje. Těmito nástroji
se obdělávala půda. K tomu sloužilo například dřevěné oradlo.
Pátek
Když bylo potřeba, sbírali se různé rostliny. Nejen pro obživu, ale i pro výrobu vláken. Tyto vlákna
se natahovala na tkalcovský stav a vyráběla se tak látka. Když přišli muži z lovu, těšili se na dobré
teplé jídlo. Ze zvířete se spotřebovalo nejen maso, ale i kůže. Děti pomáhaly rodičům a prarodičům
celý den.
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Sobota
Od rána děti i ženy vyráběly keramické sošky. Po celý den se vyráběla mouka z obilí. Bylo to obtížné,
pomocí kamenů. Po zbytek dne se pracovalo na poli a děti si spolu ten den zase vůbec nehráli. Celý
den stavěli nový povoz, vůz s dřevěnými koly. Ten byl tažen dobytkem, například krávami.
Neděle
Vlna ze zvířat se zpracovávala, aby se z ní vyráběla látka, tak jako u vláken z rostlin. Děti šly posbírat
cibuli a česnek, dnes maminka chystala oblíbené jídlo. Děti si celý den hráli v budově, která se dnes
nazývá rondela, byla to kruhová stavba.
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