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VÝVOJOVÉ KONTINUUM ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ 
K PŘÍRODĚ A LIDEM1 

doplněno o ukázky výukových lekcí ke vzdělávacím cílům kontinua 

 
 

OBLAST VZTAH K MÍSTU 

VYMEZENÍ OBLASTI 

Oblast rozvíjí postoje a dovednosti žáka vedoucí 

k hlubšímu porozumění konkrétnímu, blízkému 

místu a komunitě, a k jeho propojení se světem. 

Vychází z předpokladu, že pokud máme místo, 

k němuž cítíme hlubší vztah, pomáhá nám to lépe 

se orientovat ve světě. Skrze toto místo můžeme 

odhalovat významy dalších míst, jejich vzájemnou 

propojenost a závislost. Postupně si tak budujeme 

vztah k celému světu.  

Rozvinutý vztah k místu je předpokladem pro rozvoj 

aktivního přístupu k řešení environmentálních 

a sociálních problémů spojených s místem, k připravenosti jednat v místě ve prospěch komunity 

a životního prostředí. Pojem "místo" není v jednotlivých úrovních specifikován a učitel si tak může 

vybrat, na jaký rozměr dá důraz. Důležité je, že do místa zahrnujeme také komunitu lidí a jejich vztahy. 

Upravené cíle oblasti Vztah k místu najdete na Kontinuum Vztah k místu. 

JAK OBLAST ROZVÍJET 

Vztah k místu podporuje častá a pravidelná přímá zkušenost žáků s ním a její reflexe. Můžeme 

se zaměřit na poznávání různých souvislostí místa (exkurze, projekty spojené s místem), ale i budování 

zážitků (smyslové, zážitkové hry a akce spojené s údržbou místa). Oba přístupy propojují některé 

dlouhodobější metodické přístupy (např. venkovní výuka, rozhovory s pamětníky) nebo promyšlená 

tematická výuka zaměřená na region. Rozvoji Vztahu k místu ve škole se věnuje metoda místně 

zakotveného učení, v ČR realizovaná ve formě programu Škola pro udržitelný život. Samostatnou 

metodou je také Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví využívaná např. v budování 

expozic v muzeích, naučných stezek v chráněných oblastech apod. Její principy lze využít i ve školách 

                                                           
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-vztah-k-mistu
http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
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při tvorbě různých hledaček (questing, geocaching). Šíře způsobů zapojení i témat spojených s místem 

ukazují.  

JAK S OBLASTÍ PRACOVALI UČITELÉ 

V projektu se ukázalo, že pedagogové nemají problém s významem oblasti pro výuku, poměrně snadno 

byli schopni si vybavit témata a formy výuky, které realizují a která směřují k rozvoji vztahu k místu. 

Často využívali výuku venku, v okolí školy i na blízkých přírodně zajímavých místech, navštěvovali 

zajímavé objekty v okolí školy, využívali exkurze pořádané různými organizacemi či naučné stezky. 

Tyto cíle se však v přípravách na výuku objevovaly poměrně zřídka, a také proto byly málokdy cíleně 

ověřovány a hodnoceny. Bylo zřejmé, že vztah k místu je brán jako sice důležitá, ale přitom doplňková 

oblast, která se ú žáků rozvíjí „sama“.  

Nejasnosti nebyly ani s odlišením dvou hlavních složek, kdy první z nich rozvíjí žákovu sounáležitost 

s místem, druhá pak jeho porozumění místu. Cíle obou složek se častěji objevovaly na 1. st. ZŠ, zejména 

v předmětech prvouka, vlastivěda, přírodověda. Na 2. stupni se ukázalo, že oblast má mimo zeměpis 

svůj potenciál i ve výuce cizích jazyků. 

Níže nabízíme ukázku tří příprav, které byly cíleně zaměřené na rozvoj vztahu k místu. V následných 

rozhovorech s pedagogy byly některé aktivity, zejména reflektivní techniky v závěru hodiny, upraveny. 

 

SEZNAM UKÁZEK VYUŽITÍ OBLASTI VÝVOJOVÉHO KONTINUA 

UKÁZKA 1 Význam místa, kde žiji 

UKÁZKA 2 Zlínský kraj 

UKÁZKA 3 Jedinečnost lužního lesa 
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UKÁZKA 1 Význam místa, kde žiji 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE ROZVÍJEJÍCÍHO SOUNÁLEŽITOST ŽÁKŮ S MÍSTEM S VÝUKOU 
ANGLIČTINY NA 2. ST. ZŠ (TZV. CONTENT-BASED LEARNING) 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VZTAH K MÍSTU – Žák rozvíjí sounáležitost s místem.  

 linie: VÝZNAM MÍSTA 

 cíl: Vyjadřuje, čím jsou pro něj nebo druhé místa významná. Všímá si rozdílů 
ve vnímání významu místa (v minulosti a současnosti, mezi lidmi různého věku, 
rasy, vyznání, ale i vlivem vzdálenosti). 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Stupňování přídavných jmen 

Třída:   8. 

Počet žáků:  14 žáků 

Vyučující: Mgr. Ivana Buchtová 

Kontext:  Žáci této třídy jsou obvykle aktivní a motivovaní, navzájem se dokážou 

povzbudit k lepší práci a úspěchy si navzájem oceňují potleskem přímo 

ve třídě. Nebojí se mluvit anglicky, i když dělají chyby. Proto bylo možné 

nechat jim prostor pro hlubší úvahy k významu života v naší obci. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Vyjádří a porovná význam dvou blízkých míst (místa, kde žije a blízkého města) pro svůj život. Všímá 

si rozdílů ve vnímání významu míst mezi spolužáky. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK 

Využije přídavná jména v základním tvaru nebo komparativu ve větách k porovnání významu dvou 

míst v mluveném i psaném projevu. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Krátká společná diskuze na počátku hodiny, motivační otázky: „Where do you live? Is your 

village big or small? Do you like living there? Why do you like it? Do you think living in the city 

can be better, and why?“ 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vztah-k-mistu#:~:text=Vyjad%C5%99uje%2C%20%C4%8D%C3%ADm%20jsou%20pro%20n%C4%9Bj%20nebo%20pro%20druh%C3%A9%20m%C3%ADsta%20v%C3%BDznamn%C3%A1.%C2%A0V%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%20rozd%C3%ADl%C5%AF%20ve%20vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD%20v%C3%BDznamu%20m%C3%ADsta%20(v%20minulosti%20a%20sou%C4%8Dastnosti%2C%20mezi%20lidmi%20r%C5%AFzn%C3%A9ho%20v%C4%9Bku%2C%20pohlav%C3%AD%2C%20rasy%2C%20vyzn%C3%A1n%C3%AD%2C%20ale%20i%20vlivem%20vzd%C3%A1lenosti).
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2. Vysvětlení programu a cílů hodiny, rozdělení do skupin. 

3. Brainstorming – moje vesnice, moje město – jaká přídavná jména nás v souvislosti s těmito 

místy napadají? Učitel nápady zapisuje na tabuli. 

4. Ukázka vět se stupňováním přídavných jmen – učitel zapíše na tabuli 3 věty se zvolenými 

přídavnými jmény v komparativu. 

5. Skupinová práce – žáci vybírají přídavná jména, mohou využít slovníky, jež jsou v učebně 

cizích jazyků k dispozici. Na velký formát papíru zapisují slova do dvou sloupců označených 

IN MY VILLAGE a IN THE CITY. Pak formulují věty, v nichž se snaží sepsaná přídavná jména 

využít. Učitel obchází skupiny a dává žákům průběžnou zpětnou vazbu k využitým přídavným 

jménům a jejich stupňům, motivuje je k zapojení složitějších výrazů, v závěru skupiny sdílí, 

jaká přídavná jména zapojili a kolik jich bylo. 

6. Samostatná práce – každý žák vybere 2–3 věty, které nejvíce vyjadřují, čím je jedno 

nebo druhé místo pro něj významné, a zapíše si je do sešitu.  

7. Sdílení - každý žák si z těchto vět vybere jednu, kterou sdílí s ostatními během náhodného 

pohybu po místnosti.  

8. Reflexe (probíhá v češtině) – učitel se žáků zeptá, nakolik se jim podařilo vyjádřit význam 

jejich místa pro ně samotné. A následně, zda si všimli nějakých rozdílů mezi tím, jak to 

vnímají oni a jak jejich spolužáci. Čím to může být ovlivněno? 

 

HODNOCENÍ  

Zhodnocení výsledků učení žáky: Závěr skupinové práce, kdy žáci sdílí, jaká přídavná jména 

zapojili a kolik jich bylo. Závěr hodiny, kdy se učitel žáků ptá, 

nakolik se jim podařilo vyjádřit význam jejich místa pro ně 

samotné a jejich život – žáci ukazují na prstech. Reflexe, 

odpověď na otázky učitele – „Všimli jste si, že se liší vaše 

vnímání významu od spolužáků? Čím to může být 

způsobeno?“ 

Zhodnocení výsledků učení učitelem: Průběžná zpětná vazba během práce skupin k vytvořeným 

větám s komparativem.  
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UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ 
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UKÁZKA 2 Zlínský kraj 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA 1. ST. VZTAHUJÍCÍ 
SE K POZNÁVÁNÍ REGIONŮ S ROZVOJEM POROZUMĚNÍ MÍSTŮM 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VZTAH K MÍSTU – Žák rozvíjí porozumění místu 

 linie: POZNÁVÁNÍ MÍSTA 

 cíl: Objevuje, poznává a zkoumá přírodní a společenské znaky místa. 
Uvědomuje si vliv charakteru místa na život lidí. 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Regiony ČR – Zlínský kraj 

Třída:   4. 

Počet žáků:  13 žáků 

Vyučující: Mgr. Marta Kuchaříková 

Kontext:  Výuka je součástí postupného seznamování žáků s regiony ČR, jedná 

se o dvouhodinový blok. Žáci jsou zvyklí vyjasňovat si cíle a kritéria pro jejich 

naplnění. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Objevuje, poznává a zkoumá přírodní a společenské znaky regionu. Má zájem některá z míst navštívit 
a uvede proč. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 

Orientuje se na mapě ČR a z mapy a dalších informačních zdrojů získá důležité informace 

o Zlínském kraji. 

POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Taška s poklady – děti sedí v kroužku, paní učitelka připomene, že se budou věnovat 

jednomu z krajů ČR. Dá jim k dispozici tašku s poklady, děti je vyndávají a spontánně 

diskutují – který kraj to asi bude? Př. pokladů - boty Baťa, plastová zvířátka (ZOO Zlín), 

Vincentka.  

2. Fotografie – název neprozradíme, ale přidáme další nápovědu – fotografie známých 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vztah-k-mistu
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a pro kraj významných míst. Karet je dostatek, pro každého žáka jedna, žáci si je vybírají 

a představují ostatním, co vidí (např. poutní místo Velehrad, lázně Luhačovice, řeka 

Morava, podnikatel Baťa, Baťovy domky, skanzen Rožnov pod Radhoštěm, krajina Bílých 

Karpat…) Pokud místo žáci poznají, tak jeho název řeknou, pokud ne, popisují obecně: 

velká řeka, dřevěná chalupa, kopcovitá krajina, ad. Společně určíme, že jde o Zlínský 

kraj.    

3. Co je cíl? – Učitel řídí rozhovor se třídou. Žáci na základě předchozích zkušenosti s jinými 

kraji navrhují, co bude cílem hodiny, co se mají naučit.  Např. zapamatovat si informace 

o Zlínském kraji, zapsat informace do sešitu, vyčíst informace z mapy. Při následné 

diskusi, kdy učitel položí otázku „Jak se pozná, že cíle dosáhli?“ vyplyne, že je potřeba 

stanovit minimální počet informací. 

4. Práce s mapou – žáci dostanou do dvojice mapu a zkoumají, co se z ní dá o Zlínském 

kraji vyčíst. Jaký má povrch, co tu teče za řeky, kde bude asi úrodná půda. Pokouší 

se vysvětlit, co mohou být některé fotografie. Nápady stručně sdílíme.  

5. Video České pexeso – zhlédneme dvakrát video https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-

pexeso. Společné shrneme a zapíšeme na tabuli hlavní informace, zdůrazňujeme opět 

spojení s fotkami (osobnosti: Cyril a Metoděj, Baťa, Komenský, místa – zahrady 

v Kroměříži – zahrada, Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, valaška, krajský znak aj.).                                                                                                                                                                 

6. Práce s textem v učebnici (Vlastivěda 5, Nová škola, str. 32–33) – samostatně nebo 

ve dvojicích žáci čtou text o Zlínském kraji v učebnici, opět propojují s mapou a fotkami 

(stále rozložené na koberci).   

7. Objasnění všech fotografií + společné doplnění informací na tabuli. 

8. Zápis do sešitu – Žáci si mohou zvolit mezi doplněním pracovního listu nebo tvorbou 

vlastní myšlenkové mapy (strukturu žáci již znají). Kritériem pro splnění je: žáci uvedou 

alespoň 6 smysluplných informací.                                                                                                                

Společná kontrola pracovního listu nebo ukázka myšlenkových map a ochutnávka 

Vincentky. Návrat k tašce s poklady, plus hledáme odpověď na otázku, jak jsou spojeny 

s krajem. Každý z žáků v kruhu řekne jednu novou informaci, kterou si zapamatoval.       

9. Reflexe – vyjádření na prstech „Nakolik pro vás bylo dnešní zkoumání místa skrze různé 

informační zdroje užitečné? Nakolik byste měli chuť některé místo ve Zlínském kraji 

navštívit?“ Ve dvojicích si řekněte, které místo by to bylo a proč. 

10. Hodnocení cíle ve dvojicích. 

 

HODNOCENÍ  

Zpětná vazba pro učitele: Při reflexi se učitel dozví, zda žáci vnímají postupné získávání 

informací o Zlínském kraji jako smysluplné a zda díky této lekci mají 

zájem Zlínský kraj navštívit.  

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
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Nasloucháním diskuzím ve dvojicích se částečně dozví, která místa 

Zlínského kraje žáky nejvíce zaujala a proč.  

Zhodnocení cíle žáky:   V diskuzi s dětmi byla vyjasněna tato kritéria: 

o ukážu Zlínský kraj na mapě a z mapy o něm vyčtu několik 

základních informací, 

o sdělím 6 dalších informací o Zlínském kraji. 

Žáci si na závěr ověřili, jak se jim dařilo naplnit cíl. Ve dvojici 

si střídavě říkali informace, které četli z mapy. Do sešitu zezadu každý 

napsal heslovitě 6 informací, které si o Zlínském kraji zapamatoval. 

Sdíleli ve dvojicích. 
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UKÁZKA 3 Jedinečnost lužního lesa 

UKÁZKA PROPOJENÍ CÍLŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA 1. ST. S PŘÍMÝM 
OBJEVOVÁNÍM V PŘÍRODĚ A CÍLENÍM NA JEDINEČNOST MÍSTA, V DISTANČNÍ PODOBĚ 

 

KONTINUUM – ZAŘAZENÍ 

➔ oblast: VZTAH K MÍSTU – Žák rozvíjí porozumění místu.  

 linie: JEDINEČNOST MÍSTA 

 cíl: Všímá si, čím je místo jiné než ostatní místa. 
 

 

ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKOVÉ LEKCE 

Téma výuky:  Lužní les a jeho obyvatelé 

Třída:   1. až 5. třída (malotřídní ZŠ) 

Počet žáků:  25 žáků 

Vyučující: Mgr. Jana Blažková 

Kontext:  Výukový celek škola zařazuje do výuky pravidelně, a vždy je spojen s venkovní 

výukou – zkoumáním živých organismů – přímo v místě. V daném období 

ale byly školy uzavřeny. Učitelka se proto rozhodla poslat žáky do tohoto 

prostředí samostatně, a podpořit setkání s jeho obyvateli pomocí zvukové 

stezky s QR kódy, na které žáci poznají zde žijící druhy ptáků.  Důvodem 

pro zařazení tématu je skutečnost, že lužní les je specifickým biotopem ležícím 

blízko školy, a jeho jedinečnost ve vztahu k okolí chtěla učitelka zdůraznit. 

Pro bezpečnost žáků vedla vytyčená stezka přímo po vyznačené cyklotrase, 

s tím, že jednotlivé kódy byly vždy pokud možno na místech, na kterém by 

se daný druh mohl vyskytovat. 

 

KONKRÉTNÍ CÍLE A PLÁN 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY UČENÍ KE VZTAHU KE KONTINUU 

Všímá si, čím je prostředí lužního lesa jiné než ostatní místa v okolí. 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU: PRVOUKA/PŘÍRODOVĚDA 

Vyjmenuje alespoň tři obyvatele lužního lesa. Na základě vlastní zkušenosti popíše, jak vypadá lužní 
les. 

http://www.odpovednejednani.cz/oblast-vztah-k-mistu#:~:text=m%C3%ADsty%20v%20okol%C3%AD.-,JEDINE%C4%8CNOST%20M%C3%8DSTA,-V%C5%A1%C3%ADm%C3%A1%20si%2C%20%C4%8D%C3%ADm
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POPIS PROCESU UČENÍ 

1. Na online výuce zadá učitel žákům úkol, ve dvou nejbližších dnech prozkoumat nedaleký les, 

kterému se říká „lužní“. Jejich úkolem je tento les projít po vytyčené stezce a cestou 

si všímat, jak to tu vypadá, co se zde nachází a kdo tu možná žije. Žáci se také dozví, 

že na vytyčené stezce objeví QR kódy s nahranými zvuky několika druhů ptáků, a to těch 

druhů, kteří v lužním lese žijí. Jejich úkolem bude zapsat jejich jména do jednoduchého 

pracovního listu (zpracováno formou křížovky) a v několika větách popsat, jak vypadá lužní 

les. 

2. Žáci úkol plní jednotlivě (často s rodiči nebo sourozenci) nebo v menších skupinách 

a následně vyplněné pracovní listy odesílají učiteli. 

3. V dalším týdnu se celá třída schází opět na online výuce. Součástí této hodiny je ohlédnutí 

za tím, jak se žákům podařilo úkol splnit, jaké to pro ně bylo a čeho si cestou všímali. 

Pozn. Společné ohlédnutí formou diskuze je pro budování vztahu k místu velmi důležité, ale vyžaduje 

dostatek času, aby žáci mohli svoje zkušenosti a pocity bezpečně sdílet. V online výuce lze využít 

např. rozdělení třídy do menších skupin (některé odpovědi lze zapisovat na společnou online tabuli) 

nebo reflektivní online nástroje typu Mentimetr, Slido apod.  

Vhodné otázky do diskuze směřující k ověření naplnění cílů: 

● Které živé obyvatele lužního lesa jste cestou viděli? Které jste si zapamatovali díky 

zvukové stezce? Dokážete odhadnout, kteří další živočichové zde mohou žít?  

● Čeho jste si cestou v lese všimli? Co je pro ten les typické? Dokážete odhadnout, proč se 

tomuto lesu říká lužní les? 

● Je náš lužní les něčím jedinečný? Je něco, co vás v něm překvapilo, co jste nečekali, 

že uvidíte? Jaké by to bylo, kdyby poblíž naší obce takový les nebyl?  

 

HODNOCENÍ  

Zpětná vazba učitele: 

Po skončení hodiny žáci zapíšou do sešitu odpovědi na otázky:  

- Jak vypadá lužní les?  

- Čím je náš lužní les jedinečný? 

- Které tři druhy živočichů v něm žijí?  

Sešity pak vyfotí a vloží do online učebny. Učitel stručně komentuje naplnění cílů.  

Reflexe výuky: 

Ukázalo se, že žáci si všímali zejména velkých stromů a také je zaujala jezera s hnízdištěm rybáků. 
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Někteří žáci si přítomnost „vody“ v lese spojili s lesem lužním. Právě velké stromy, jezera a velkou 

kolonii rybáků uváděli jako doklad jedinečnosti místa, který nikde jinde v okolí není. 

 

 


