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VÝVOJOVÉ KONTINUUM ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ 
K PŘÍRODĚ A LIDEM1 

doplněno o ukázky výukových lekcí ke vzdělávacím cílům kontinua 

 
 

OBLAST VNÍMAVOST  

VYMEZENÍ OBLASTI 

V oblasti VNÍMAVOST rozvíjíme citlivý 

a ohleduplný vztah k přírodě a lidem. Tato oblast 

je pro rozvoj odpovědného jednání základem. 

Je předpokladem pro žákův zájem o svět (přírodu, 

lidi a společnost) a pro schopnost citlivě 

se k němu vztahovat. Ovlivňuje naše postoje 

a hodnoty i jednání. Rozvíjením oblasti žáky 

směřujeme k vnímání toho, že příroda 

je základem našeho života a my jsme její součástí. 

Současně usilujeme o rozvoj vnímavosti žáků vůči 

sobě samým, vůči lidskému společenství, 

v kterém žijí, a vůči vztahům, které tvoří. Stavíme 

na předpokladu, že lidé všude na světě mají podobné potřeby a že kultivace vztahů by měla být 

základem fungování každé společnosti. Upravené cíle oblasti Vnímavost najdete na Kontinuum 

Vnímavost. 

JAK OBLAST ROZVÍJET 

VNÍMAVOST rozvíjíme především zprostředkováním přímého kontaktu s přírodou a lidmi a citlivým 

vedením reflexe prožitků. Ve škole můžeme využít různé metody učení venku, smyslové aktivity, 

zážitkové hry, diskuze s lidmi mimo školu, kteří nesou nějaký osobní příběh apod. K rozvoji vnímavosti 

přispívá i zapojení badatelské práce, týmové práce a rozvoj sociálních dovedností a komunikačních 

technik. Pokud pracujeme metodami aktivního učení, můžeme rozvoj vnímavosti zahrnout do všech 

vzdělávacích oblastí a předmětů. 

JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ 

Cílené zapojení Vnímavosti do praxe učitelů podpořila speciální týdenní akce nazvaná Letní škola. Velká 

část pedagogů, kteří se jí zúčastnili, sice i předtím chodila s dětmi pravidelně ven, do přírody, zabývala 

                                                           
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-vnimavost
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost
http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
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se vztahy mezi žáky a empatií a citlivostí k přírodě, po vlastních zážitcích a jejich cíleném reflektování 

však začali více vnímat jejich význam, častěji je do výuky zařazovali a nebáli se jim věnovat delší čas. 

Určitou roli v ochotě zabývat se rozvojem Vnímavosti hrála také distanční výuka, během nich začali 

žáci, ale i sami pedagogové pociťovat nedostatek přímých kontaktů a pobytu v přírodě. V přípravách 

je patrné, že se jim dařilo rozvíjet vztahy k druhým a přírodě i v distanční podobě – byť samozřejmě 

s velkými omezeními. 

Po přímé zkušenosti s rozvojem vlastní vnímavosti na Letní škole pedagogové do příprav častěji vkládali 

reflexi, zejména u aktivit, které na Letní škole v této podobě prožili. V některých přípravách byly 

nicméně reflexe mírně upraveny, tak aby lépe odpovídaly cílům. 

Cílený rozvoj Vnímavosti na 2. st. přípravy učitelů neukazovaly. V ukázkách se proto objevují jen 

příklady z 1. st. ZŠ, a cíle pouze z počáteční úrovně kontinua. Výrazně převažuje zaměření na rozvoj 

vnímavosti k přírodě. Rozvoj vnímavosti k lidem se objevoval spíše dílčím způsobem a většina příprav 

proto nebyla do výběru zahrnuta. Důvodem pro převahu zaměření na přírodu je zřejmě fakt, 

že v projektu bylo zapojeno více environmentálně orientovaných učitelů, kteří také často učí venku 

a vztah k přírodě považují za klíčový. 

 

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA 

UKÁZKA 1 Pozorování na louce 

UKÁZKA 2 Marťánek 

UKÁZKA 3 Stromy 

UKÁZKA 4 Barvy lesa 

UKÁZKA 5 Objevování jarní přírody 
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UKÁZKA 1 Pozorování na louce 

UKÁZKA CÍLENÉHO ROZVOJE ZÁJMU O PŘÍRODU, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODPORA 

PRO VÝUKU PRVOUKY NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VNÍMAVOST – Žák projevuje zájem dozvědět se více o přírodě a lidech. 

 linie: ZÁJEM O PŘÍRODU 

 cíl: Pozoruje a všímá si různých rostlin, zvířat a jevů přímo v přírodě 

nebo zprostředkovaně (např. skrze příběhy, obrazy). Díky získaným informacím 

nebo zkušenosti prohlubuje zájem o přírodu ve svém nejbližším i vzdálenějším 

okolí. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Ekosystém lesa 

Třída:   1. 

Počet žáků:  12 žáků 

Vyučující: Mgr. Bronislava Pechánková 

Kontext:  Několikahodinový výukový blok, který začíná ve třídě, pak probíhá venku  

na louce a v závěru se žáci opět přesunou do třídy. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Žák rozvíjí schopnost pozorovat a všímat si různých rostlin přímo v přírodě. Zaznamená detailně, 

co viděl. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

VE TŘÍDĚ: 

1. Děti ve skupinách zapisují na papír A4, co mohou vidět na louce. Skupiny prezentují své 

návrhy. 

2. Učitelka seznamuje děti s cíli venkovní hodiny. Cíle zapisuje na tabuli, děti ji doplňují.    

Společně tvoří pravidla pro výpravu na louku. 

NA LOUCE: 

1. Aktivita Fotograf – ve dvojicích je jeden fotograf, druhý fotoaparát. Fotograf přivede 

„fotoaparát“ k zajímavému místu na louce, nasměruje na toto místo oči „fotoaparátu“ 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=Z%C3%81JEM%20O%20P%C5%98%C3%8DRODU-,Pozoruje%20a%20v%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20rostlin%2C%20zv%C3%AD%C5%99at%20a%20jev%C5%AF%20p%C5%99%C3%ADmo%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20nebo%20zprost%C5%99edkovan%C4%9B%20(nap%C5%99.%20skrze%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy%2C%20obrazy).%20D%C3%ADky%20z%C3%ADskan%C3%BDm%20informac%C3%ADm%20nebo%20zku%C5%A1enosti%20prohlubuje%20z%C3%A1jem%20o%20p%C5%99%C3%ADrodu%20ve%20sv%C3%A9m%20nejbli%C5%BE%C5%A1%C3%ADm%20i%20vzd%C3%A1len%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm%20okol%C3%AD.,-Vn%C3%ADm%C3%A1%20a%20oce%C5%88uje
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a místo si „vyfotí“. Dítě „fotoaparát“ se snaží zapamatovat, co nafotilo. Toto zopakují ještě 

jednou a pak se vymění. 

2. Dětí tvoří „fotografii“ – malují na kartičku to, co vyfotily jako fotoaparát. Mohou malovat 

pastelkami, nebo přírodninami, které mají kolem sebe. Prezentují své objevy při malování 

přírodními barvami.  

3. Pracovní list “Najdi si mě” – děti hledají na louce rostlinu, která se jim líbí, je pro ně něčím 

zajímavá a několik minut ji pozorují. Pak ji malují a popisují do pracovního listu. Pokud chtějí, 

mohou její název najít v atlase, ale také ji mohou sami jméno vytvořit. 

VE TŘÍDĚ: 

1. Krátká reflexe – Jak mi šlo pozorování a zaznamenávání? 

2. Stručné představení doplněných pracovních listů, žáci přečtou popis a pak ukážou obrázek. 

Ostatní přemýšlí, jestli tuto rostlinu na louce viděli. Pokud ne, čím to může být? Učitel vede 

žáky k hledání různých odpovědí – rostlina byla jen na některém místě, nebo jsme si jí 

nevšimli, autor ji popsal specifickým způsobem apod. 

3. Žáci píší do sešitu odpověď na otázku: Co jsem viděl/a na louce? 

 

HODNOCENÍ  

Zpětná vazba pro učitele:  Krátká reflexe v závěru: Jak mi šlo pozorování a zaznamenávání?  

Průběžná ZV žákům:   Podpora učitele při plnění pracovního listu. 

Zpětná vazba od spolužáků: Poznali spolužáci na základě mého popisu a obrázku, zda tuto rostlinu 

viděli? (je třeba ošetřit další možnosti, např. že se jednalo o málo 

se zde vyskytující rostlinu apod.). 
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 
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UKÁZKA 2 Marťánek 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
S ROZVÍJENÍM ZÁJMU O LIDI NA 1. ST. ZŠ, V DISTANČNÍ PODOBĚ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VNÍMAVOST – Žák projevuje zájem dozvědět se více o přírodě a lidech. 

 linie: ZÁJEM O LIDI 

 cíl: Pozoruje a všímá si různých lidí, registruje, že lidé jsou zároveň podobní 

a zároveň různí. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Popis osoby 

Třída:   5. 

Počet žáků:  24 žáků 

Vyučující: Mgr. Jaromíra Gregárková 

Kontext:  Výuka probíhala v době uzavření škol distančně. Žáci se v předchozích 

hodinách učili, jak psát popis pracovního postupu a popis věci. Námět 

k aktivitě pochází z Metodického portálu www.rvp.cz.  

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Všímá si podobnosti a rozdílnosti ve vyjádření stejného popisu různými osobami. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK 

Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení: 

- Popíše osobu na obrázku podle daných kritérií.  

- Nakreslí obrázek podle popisu.  

- Zhodnotí práci spolužáků podle daných kritérií – poskytne zpětnou vazbu 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. V úvodní hodině učitel připomene kritéria pro popis postupu a věci a odvodí společně s žáky 

kritéria pro popis osoby (byla stanovena tato kritéria: stručnost, uspořádání informací 

(postupujeme shora dolů, od obecnějších k jednotlivým), výstižnost pojmenování).  

2. Žáci dostanou zadání: jejich úkolem je: 

o namalovat Marťánka (obyvatele jiné planety, dle vlastní fantazie), 

http://www.rvp.cz/
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=Z%C3%81JEM%20O%20LIDI-,Pozoruje%20a%20v%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20lid%C3%AD%2C%20registruje%2C%20%C5%BEe%20lid%C3%A9%20jsou%20si%20z%C3%A1rove%C5%88%20podobn%C3%AD%20a%20z%C3%A1rove%C5%88%20r%C5%AFzn%C3%AD.,-Prohlubuje%20z%C3%A1jem%20o
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o sepsat s dodržením kritérií jeho popis. K dodržení kritérií jim pomohou otázky, 

na které mohou přímo odpovídat.  

3. Po dokončení žáci pošlou popis svého Marťánka spolužákovi, který je v abecedě za nimi (bez 

obrázku). Úkolem spolužáka pak bude namalovat na základě popisu vlastní obrázek a poslal 

ho zpět autorovi.  

4. V další hodině učitel nejprve připomene kritéria a vysvětlí, že jejich naplnění nám zaručí 

podobnost obrázků. Společně pak procházejí popisy a oba namalované obrázky (vždy 

společně na sdílené obrazovce). Autor nejprve přečte svůj popis, a ostatní žáci sledují, zda mu 

obrázek autora a spolužáka odpovídá. Poté učitel vede žáky k vyjádření zpětné vazby 

autorovi podle kritérií a podobnosti obrázků.  

5. Závěrečná reflexe - Jak moc se kresby lišily? Mohlo by se stát, že by byly úplně stejné? Co je 

příčinou odlišností? 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky:  Autor popisu a postupně i další žáci během prezentace uvádí, 

v čem se kresby shodují a v čem se liší, na závěr společné 

pojmenování příčin odlišností – např. nepřesnost popisu, 

nejasné kresby, špatně přečtené slovo, ale i vlastní vyjádření 

a vnímání každého člověka.  

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Oběma žákům učitel hned po představení poskytuje zpětnou 

vazbu – splnění kritérií popisu a  ocenění výstižnosti obou 

kreseb.  

Reflexe procesu výuky: Práce děti bavila, všichni ji vypracovali a odevzdali v daném 

termínu. Při hodnocení bylo zajímavé vidět, jak snadno se dá 

při nepozorném čtení zaměnit barva (opakovaně 

černá/červená).  
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 
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UKÁZKA 3 Stromy 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA 1. ST. S CÍLEM 
SMĚŘUJÍCÍM K ČASTĚJŠÍMU KONTAKTU ŽÁKŮ S PŘÍRODOU 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VNÍMAVOST – Žák je v kontaktu s přírodou a lidmi 

 linie: KONTAKT S PŘÍRODOU 

 cíl: Pojmenovává své zkušenosti z kontaktu s přírodou (i s jednotlivými 

organismy), včetně pozitivních i negativních pocitů. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Stromy v lese 

Třída:   1. 

Počet žáků:  20 žáků 

Vyučující: Mgr. Jitka Štukavcová 

Kontext:  Blok tří vyučovacích hodiny (prvouka a výtvarná výchova), celý se odehrával 

venku. Žáci jsou na pobyt venku zvyklí, chodí tam pravidelně. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Pojmenovává své zkušenosti z kontaktu s přírodou, včetně pozitivních i negativních pocitů.  

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU: PRVOUKA 

Rozpozná základní druhy jehličnatých a listnatých stromů.  

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Seznámení s cíli a průběhem dne – vydáme se dnes do lesa, zaměříme se na stromy, budeme 

si všímat jejich rozmanitosti a naučíme se rozeznat několik základních druhů jehličnatých 

a listnatých stromů.  

2. Různé hry a aktivity na poznávání stromů (hledání stromů po hmatu; frotáž kůry; plody 

a další přírodniny spojené se stromy – poznávání podle hmatu) a poté jejich názvy (skládání 

názvu stromu z písmen na kartičkách, které si skupinka posbírá, běhání ke stromům, jejichž 

název řekne paní učitelka apod.) 

3. Nakolik se mi daří rozeznávat alespoň 4 druhy stromů? Žáci vyjádří polohou rukou. 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=Pojmenov%C3%A1v%C3%A1%20sv%C3%A9%20zku%C5%A1enosti%20z%20kontaktu%20s%20p%C5%99%C3%ADrodou%20(i%20S%20jednotliv%C3%BDmi%20organismy)%2C%20v%C4%8Detn%C4%9B%20pozitivn%C3%ADch%20i%20negativn%C3%ADch%20pocit%C5%AF.
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4. Zveřejnění dalšího cíle – budeme se učit pojmenovávat svoje pocity při pobytu venku 

v přírodě. Zkuste teď říct spolužákovi vedle, jaké to pro vás dneska venku bylo? Chodíte rádi 

ven do přírody? Kdy ano, a kdy ne? Jak se tady cítíte? Ve dvojici se vystřídáte. 

5. Společné pojmenování toho, kdy je nám venku dobře a kdy ne. Co by nám pomohlo, 

abychom se v těchto situacích cítili líp? 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků žáky:  Vyjádří, nakolik jsou si jistí rozpoznáním 4 základních druhů stromů, 

které se opakovaly v aktivitách.  

Reflexe a ZV pro učitele: Naslouchání diskuzím dvojic. Vedení reflexe - klíčová je citlivost 

k pocitům žáků a podpora pro přesnější vyjádření, např. popisem 

konkrétních situací. 
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UKÁZKA 4 Barvy lesa 

UKÁZKA CÍLENÉHO ROZVOJE CITLIVOSTI K PŘÍRODĚ, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODPORA 
PRO VÝUKU PRVOUKY NA 1. ST. ZŠ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VNÍMAVOST – Žák rozvíjí citlivost k přírodě a empatii k lidem 

 linie: CITLIVOST K PŘÍRODĚ 

 cíl: Vnímá přírodu všemi smysly. Uvědomuje si pocity, které v přírodě zažívá. 

 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Ekosystém lesa 

Třída:   1. 

Počet žáků:  12 žáků 

Vyučující: Mgr. Bronislava Pechánková 

Kontext:  Jedná se o několikahodinový blok, převážná část byla realizovaná venku v lese. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Žák zaznamená barvy, zvuky, vůně a obrazy lesa, hmatem rozliší strukturu povrchu jednotlivých 

stromů. Vyjádří pocity, které v lese zažívá. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Děti se stručně seznámí s cílem hodiny a důvodem, proč půjdou ven. 

2. Na cestu do lesa dostanou pracovní listy a pomocí nalezených přírodnin vyjádří do paletky 

barvy svého oblečení.  

3. V určitém úseku lesa bez mluvení zaznamenávají zvuky. 

4. Děti reflektují obě aktivity – Jak probíhaly, jaké to pro vás bylo soustředit se jen na jeden 

smysl – zrak nebo sluch? 

5. Hra: Najdi svůj strom – dvojice – jedno dítě má zavázané oči, druhé ho zavede k libovolnému 

stromu, které si dítě se zavázanýma očima osahá, očichá, obejme apod. Pak je odvedeno 

na výchozí stanoviště, sundá si šátek a vydá se hledat svůj strom. Děti ve dvojici se vymění.  

6. Krátká reflexe ve dvojicích – Jaké to pro mě bylo? Bylo něco, co mě překvapilo? 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=situace%20pro%C5%BE%C3%ADvat%20jinak.-,CITLIVOST%20K%20P%C5%98%C3%8DROD%C4%9A,si%20prom%C4%9Bn%20p%C5%99%C3%ADrody.%20Uv%C4%9Bdomuje%20si%20pocity%2C%20kter%C3%A9%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20za%C5%BE%C3%ADv%C3%A1.,-V%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%2C%20%C5%BEe
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7. Hra: Co je pod šátkem – děti se snaží zapamatovat přírodniny, které jsou připraveny 

ve středu kruhu. Po určité době se přírodniny zadělají a děti se snaží vyjmenovat vše, 

co si zapamatovaly. 

8. Co se děje v korunách stromů – děti dostanou do skupiny zrcadlo a pohledem do zrcadla 

pozorují koruny stromů. 

9. Společná reflexe – Vybavíte si, jak vám bylo, když jste do lesa dnes přicházeli? Jak se cítíte 

teď? 

10. Na závěr vůně lesa – každé dítě dostane papírový kelímek, do kterého nasbírá vůni 

lesa, tu si pak odnesou do třídy.  

11. Ve třídě učitel přenese děti zpátky do lesa. Shrne, že v něm děti vnímaly přírodu postupně 

jednotlivými smysly. Nechá děti, aby si vybavily, jaké aktivity a jaké smysly to byly. Učitel 

shrne, že cílem bylo zaznamenat si do paměti zvuky, obrazy, vůně a barvy a také povrchy kůry 

stromů. Jak se vám to podařilo? Jsou některé smysly, které využíváme opravdu málo? 

Uvědomujete si zapojení vašich smyslů, když jdete někam ven, do přírody? Krátká diskuze 

v kroužku. 

12. Poté přenese učitel diskuzi do chvíle, kdy si měly děti uvědomit své pocity. Vzpomenete si, 

jaká slova padala? Krátce sdílíme. Zkuste nyní každý tyto pocity vyjádřit v pracovním listu, 

popište svůj zážitek z lesa. Děti pak svoji práci prezentují ostatním v kroužku.  

 

HODNOCENÍ  

Průběžná reflexe:  Paní učitelka postupně do aktivit vkládá reflektivní otázky. Ptá se na průběh 

aktivit, nekomentuje a neporovnává, kolik zvuků či barev žáci našli, ale snaží 

se význam směřovat do procesu a dále pocitů. S jejich uvědoměním by děti 

měly z lesa odcházet. 

Závěrečná reflexe: Společná reflexe po návratu – zopakování toho, co se v lese dělo a zdůraznění 

role smyslu a poté vyjádření pocitů každého žáka písemně na papír. 
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 

 

  



 

 
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 

14 

UKÁZKA 5 Objevování jarní přírody 

UKÁZKA CÍLENÉHO ROZVOJE VNÍMAVOSTI (ZÁJMU O PŘÍRODU A KONTAKTU 
S PŘÍRODOU), KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODPORA PRO VÝUKU PRVOUKY NA 1. ST. ZŠ, 
V DISTANČNÍ PODOBĚ

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VNÍMAVOST – Žák projevuje zájem dozvědět se více o přírodě a lidech. 

 linie: ZÁJEM O PŘÍRODU 

 cíl: Pozoruje a všímá si přírodních jevů a zvířat přímo v přírodě 

nebo zprostředkovaně (např. skrze příběhy, obrazy). Díky získaným informacím 

nebo zkušenosti prohlubuje zájem o přírodu ve svém nejbližším i vzdálenějším 

okolí. 

 
➔ oblast VNÍMAVOST – Žák je v kontaktu s přírodou a lidmi. 

 linie: KONTAKT S PŘÍRODOU 
 cíl: Pojmenovává své zkušenosti z kontaktu s přírodou (i s jednotlivými 

organismy), včetně pozitivních i negativních pocitů. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Příroda na jaře 

Třída:   1.  

Počet žáků:  25 žáků 

Vyučující: Mgr. Dagmar Bouchalová 

Kontext:  Výukový celek popisuje dlouhodobou badatelskou výzvu zaměřenou 

na pozorování projevů jarní přírody a objevování přírodnin dle určitých, 

předem daných znaků (žáci např. hledali něco hnědého, zeleného, barevného, 

suchého, krásného aj.). 

Jedná se o třídní projekt na měsíc březen, který probíhal v době distanční 

výuky, a jehož vedlejším cílem bylo zvednout žáky od monitorů počítačů 

a dostat je do probouzející se přírody, a vzbudit jejich zájem o její pozorování. 

S velkou chutí se do výzvy zapojili nejen žáci, ale i jejich rodiče.  

 

  

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=Z%C3%81JEM%20O%20P%C5%98%C3%8DRODU-,Pozoruje%20a%20v%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20rostlin%2C%20zv%C3%AD%C5%99at%20a%20jev%C5%AF%20p%C5%99%C3%ADmo%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20nebo%20zprost%C5%99edkovan%C4%9B%20(nap%C5%99.%20skrze%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy%2C%20obrazy).%20D%C3%ADky%20z%C3%ADskan%C3%BDm%20informac%C3%ADm%20nebo%20zku%C5%A1enosti%20prohlubuje%20z%C3%A1jem%20o%20p%C5%99%C3%ADrodu%20ve%20sv%C3%A9m%20nejbli%C5%BE%C5%A1%C3%ADm%20i%20vzd%C3%A1len%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm%20okol%C3%AD.,-Vn%C3%ADm%C3%A1%20a%20oce%C5%88uje
http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vnimavost#:~:text=Pojmenov%C3%A1v%C3%A1%20sv%C3%A9%20zku%C5%A1enosti%20z%20kontaktu%20s%20p%C5%99%C3%ADrodou%20(i%20S%20jednotliv%C3%BDmi%20organismy)%2C%20v%C4%8Detn%C4%9B%20pozitivn%C3%ADch%20i%20negativn%C3%ADch%20pocit%C5%AF.
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KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Pozoruje a všímá si přírodních jevů a zvířat přímo v přírodě.  

Pojmenovává své pocity z kontaktu s jarní přírodou.  

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU: PRVOUKA 

Nalezne přírodniny podle zadaných znaků. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

Výukový celek byl rozdělen organizačně do 3 částí (úvod, průběžné mapování, reflexe). 

1. Úvodní část probíhá rámci distanční výuky online. Je důležité motivovat žáky 

do samostatné práce a vyjasnit možné podoby výstupu, který vzhledem ke stanoveným 

cílům vyžaduje velkou samostatnou a přímé pozorování různých přírodních míst. 

V diskuzi se vyjasní také zadání jednotlivých kritérií pro nacházené objekty. 

2. Průběžné mapování: V průběhu následujícího měsíce jsou žáci průběžně motivováni 

ke splnění dotazy učitele, jak se jim plnění daří a také již hotovými úkoly, které děti 

postupně přinášejí do školy a představují ostatním. Současně popisují, jaké pro ně 

plnění úkolu v jarní přírodě bylo.  

3. Reflektivní část: Závěrečné vyhodnocení. Učitel s žáky postupně prochází jednotlivé 

formy zpracování (deník, video, plakát, konkrétní předměty), žáci své výstupy stručně 

představují. Na základě předem daných kritérií se žáci pokusí o sebehodnocení své 

práce. V závěrečném kruhu popisují, jakých věcí si v jarní přírodě všimli a co pro ně bylo 

překvapivé. 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Sebehodnocení žáků bylo součástí prezentace výstupu, žáci 

hodnotili, nakolik se jim podařilo nalézt přírodniny podle 

zadaných znaků, na kolik splnili požadavek na samostatnost 

a přímé pozorování přírody.  

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Zpětná vazba žákům k procesu a výstupu – ocenění 

samostatného přístupu a rozmanitosti dokladovaných 

přírodnin. 
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Reflexe procesu výuky: 

Žáci se do projektu zapojili velmi aktivně a nalézali v přírodě zajímavé a netradiční přírodniny. Všem 

se podařilo naplnit předem daná kritéria na zpracování úkolu. Zajímavé a přínosné bylo, že žáci si 

sami mohli zvolit způsob zpracování a představení důkazů o svém učení. Přínosem byla nejen 

různorodost výstupů, ale samotná volba vedla žáky ke kreativnímu uchopení tématu. Velmi ochotně 

se do plnění úkolů zapojili také rodiče, pro které to byla velmi vítaná možnost vyjít s dětmi do přírody 

v době uzavření škol s konkrétním úkolem a směřováním. Dle zpětné vazby od dětí a rodičů je úkol 

zaujal a podpořil také spolupráci školy a rodiny. 

 

UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 

Video 
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Plakát        Mapa 

 


