příloha publikace
Klíčový rok: další aktivity
z kurzů pro pedagogy

příloha

téma projektová výuka

Úvod kurzu
aktivity opakovaně uváděné na
kurzech PŠL a České cesty
účastníci:
zz se dozví, kdo jsou lektoři, PŠL,
donátor, seznámí se s tématy
a programem kurzu a získají nutné
„provozní“ informace (ubytování,
bezpečnost, dobrovolnost,…)
zz se neformálně představí a navzájem
seznámí
zz  formulují svoji zakázku, se kterou na
kurz přijíždí
30 min/1 h 45 min
celý tým/celý tým
celý kurz (max. 45)
místnost
flip, flipový papír, fixy, další dle
aktivit (pohlednice, míček,
korýtka, podložky pod papír, tužky,
formulář s otázkami, lepící štítky, fixy)
Nejprve proběhne úvodní informační balíček ke kurzu (představení témat kurzu, cílů, základní struktury
a obsahu programu, týmu, PŠL a donátorů, hotelu, zdravotní „okénko“ apod.),
a poté se krátce představí účastníci. Ná-

2

Kurzy o projektovém vyučování pro pedagogy – úroveň 1
Další aktivity z kurzu (viz Scénář na str. 46–47)

sleduje několik aktivit, během nichž se
účastníci začnou ladit na kurz a zároveň
neformálně seznamovat. Příklady aktivit:
Pohlednice
Každý účastník si z balíčku pohlednic
vybere tu, která mu je nejsympatičtější
a s níž se mu okamžitě spojí nějaká asociace. Při představování tuto asociaci
sdílí a odůvodňuje.
Korýtka
Účastníci mají za úkol dopravit míček
z určitého bodu pomocí soustavy korýtek samospádem co nejrychleji do
kyblíku (např. z jedné strany místnosti
na druhou). Každý hráč dostane jedno
korýtko. Pravidla: pokud má hráč míček
v korýtku, stojí na místě; kromě vložení
míčku do korýtka prvního hráče se míčku nesmí během přepravy nikdo dotýkat
žádnou částí těla; pokud míček spadne
na zem, vymění si všichni členové týmu
korýtka a začínají od místa, kde míček
upadl anebo od začátku. Nácvik může
probíhat v kruhu a je vhodné při něm vypustit „do oběhu“ více míčků.

Chyť prst
Účastníci stojí vedle sebe v kruhu čelem
dovnitř. Levá ruka je dlaní je obrácena
směrem nahoru (jako kdyby dotyčný
nesl podnos) a ukazováček pravé ruky
míří shora na levou dlaň souseda. Instruktor vypráví příběh, a jakmile během
něj účastnící uslyší slovo „hra“ (případně slovo s tímto kořenem), snaží se
každý z nich zabránit tomu, aby byl sousedem po svém pravém boku zachycen
za ukazovák pravé ruky, a současně aby
svojí levou rukou zachytil ukazovák souseda po svém levém boku.
Vizitky
Každý účastník si představí, že je začínající investigativní reportér, a vymyslí
si otázku „na tělo“, tzn. takovou, která
by byla zajímavá pro bulvární tisk, a zároveň takovou, že by na ni on sám byl
ochoten odpovědět. Každý dostane lepící štítek a fix. Štítek si nalepí na oblečení tak, aby byl vidět. Ve vymezeném
čase se všichni pohybují po místnosti.
Když se dva hráči potkají, může jeden
druhému položit otázku (nemusí oba).
Pokud dotázaný na otázku odpoví, tazatel na jeho vizitku napíše jedno písmeno
z jeho jména. Cílem je, aby se na všech
štítkách objevily jména všech účastníků.

Varianta večerního programu
z 1. dne kurzu
Enviroman-woman
Oto Kuczman

10 min/30 min

účastníci:

1/1

zz si vyzkouší sebereflexi na

nabídnutém vizuálním modelu, a to
na příkladu environmentálně žijícího
člověka

30
prostor se stoly

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

pracovní list s vytištěným
schématem, psací potřeby
Na začátku bloku si účastnící kurzu vysvětlí rozdíl mezi ekologií
a environmentalistikou. Potom dostanou za úkol se individuálně zamyslet na
tím, jak by si měl ve společnosti počínat
člověk, o kterém by mohli říci, že si počíná environmentálně. Každý má vymyslet
6 činností. Po uplynutí asi 5 minut vytvoří účastnící pětice, v nichž problém prodiskutují. Musí se shodnout na 6 činnostech. Totéž zopakují ve skupině, kterou
tvoří přibližně 10 lidí. Potom každý
účastník obdrží pracovní list s kruhem
(viz obr.), kam si do volných políček vepíše 6 činností, na kterých se skupina
shodla. Poté se zamyslí na tím, jak on
sám tyto činnosti vykonává. U každé činnosti ocení sám sebe na škále 0–10, kde
0 znamená „nevykonávám“ a číslo 10
označuje maximum aktivity. Potom se
sousední body spojí úsečkami a jimi
ohraničený prostor se vybarví. Vybraní
účastnící okomentují svůj graf. Na závěr
aktivity instruktor poukáže na možnosti
využití této metody i v jiných souvislostech a na úskalí spojená s nevhodnou
implementací do reflexních aktivit.
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Hrníček
Martin Hak
účastníci:
zz zažijí a pojmenují rozdíl mezi

prožitkem z činnosti bez výrazných
dopadů na realitu/s možným
výrazným dopadem na realitu
1 min/15 min
1/1
max. 30
prostorná místnost, venku

2 hakisaky, hrníček
Skupina stojí v kruhu a hází si
míčkem tak, aby nespadl a aby
rovnoměrně procházel rukama všech. Po
čase přidáme druhý míček. Průběh házení komentujeme, případně zastavujeme,
aby skupina eliminovala chyby a aby
zkvalitňovala házení a chytání. Představíme míček jako symbol „informace“,
kterou si lidé posílají při komunikaci
a nedostatky v házení a chytání slovně
převádíme na nedostatečnosti při komunikaci.
Když je skupina relativně ustálená
a oba míčky bez problémů procházejí

kruhem, odebereme je z oběhu a nahradíme je hrníčkem. Skupina pokračuje
v házení s tímto novým předmětem.
Po chvíli aktivitu přerušíme a ptáme
se účastníků, zda zaznamenali nějakou
změnu při výměně předmětů, případně
jakou. Skupina může popisovat např.
větší koncentraci, pocit zodpovědnosti,
nárůst motivace atp. Aktivitu uzavřeme
slovním můstkem k PV, která je na rozdíl od jiných interaktivních metod výuky
založena právě na práci žáků na reálném
produktu a reálném dopadu do okolí
žáků.

Výstava
Jana Haková
účastníci:
zz si procvičí schopnost plánování
vrstevnatého zadání aktivity
s pomocným nástrojem
zz  procvičí schopnost spolupráce celé
skupiny při dosahování jednoho cíle
zz zažijí neformální propojení ve
skupině (v případě účasti celého
učitelského sboru na kurzu)
30 min/1 h 10 min
2/2
12–36
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prostorná louka, zahrada
otázky z různých oborů, 2 kyblíky,
6 lan, obrázky ze hry Zoom (založeno na obrazových knihách Zoom a ReZoom od Istvana Banyai), 2 podložky na
psaní, text zadání pro 2 skupiny, 2 tužky
Jde o tři dílčí zážitkové aktivity
propojené do jedné velké. Účastníky rozdělíme na 2 skupiny a požádáme je o přijetí fikce: „Jste dvě části jednoho pedagogického sboru. S dětmi
jste pracovali na projektu, jehož produktem je výstava výtvarných prací dětí.
Přicházíte na vernisáž s hodinovým
předstihem dát si v klidu kafíčko. A ejhle, obrázky jsou fuč! Co se stalo, najdete v zadání.“ Pak dáme každé skupině

jedno zadání, podložku, tužku a papíry
na poznámky.
Zadání úkolu VÝSTAVA
Úkolem celého pedagogického sboru je
zachránit školní výstavu, kterou vytvořily
děti jako výstup z celoškolního projektu
o výtvarném umění a kterou neinformovaná uklízečka vyhodila do odpadu.
Znamená to vyjmout obrázky z koše
a seřadit je do správného pořadí podle
principu ZOOM tak, že obrázky tvoří logický sled a navazují na sebe tak, jako
by každý následující byl detailem, resp.
výřezem toho předcházejícího.
Při práci je nutné dodržovat určitá
pravidla – každý ve skupině obdrží jen
jednu kartu a NIKDO NESMÍ SVOU KARTU

UKÁZAT DRUHÝM. Členové sboru komunikují, pracují na úkolu, a teprve ve chvíli, kdy je hotov, tzn. když jsou obrázky
seřazeny, je možné všechny karty najednou obrátit a ukázat ostatním. Úkol musí
být splněn nejpozději do 1 h, kdy do školy mohou začít vstupovat návštěvníci výstavy – děti se svými rodiči.
Materiál: karty (pro každého účastníka
jedna) jsou umístěny ve 2 odpadkových
koších umístěných v nebezpečném prostoru. Jejich získání je podmíněno pravidly. K řešení úkolu jsou potřeba karty
z obou odpadkových košů.
Zadání úkolu ODPADKOVÝ KOŠ:
Úkolem vaší části pedagogického sboru je získat obsah odpadkového koše
umístěného v kontaminovaném území. To je vymezeno žlutým provázkem
na zemi (pozn. ed. území má tvar kruhu
o průměru cca 5 m). Do nebezpečného
území NENÍ MOŽNÉ VSTOUPIT. Odpadkový koš je potřeba z nebezpečného
území vynést (povolen je pouze pohyb
koše vzduchem) za pomoci určeného
materiálu tak, aby se jeho obsah nevysypal na zem.
Materiál: Při řešení tohoto úkolu máte
k dispozici pouze 3 lana, která jsou
uložena ve školním skladu. Při splnění
určených podmínek vám je vydá školník
(instruktor).
Zadání úkolu SKLAD:
Úkolem vaší části pedagogického sboru
je vyzvednout ve školním skladu lana.
Ta vám vydá školník, který je vášnivým
divákem televizních znalostních soutěží,

a proto vám je vydá pouze výměnou za
správné odpovědi na otázky z různých
oborů. Odpovědi přijímá slovně, případně s malým nákresem, pokud si to otázka žádá.
Za 5 správných odpovědí dostanete
1 lano.
Otázky jsou označeny písmeny A) – R)
a jsou umístěny mezi stromy a keři v levé
části pozemku. Otázky není možné fyzicky přemisťovat. Zároveň není možné
pořizovat si jejich vizuální záznam (zapisovat, fotit apod.) jinde než na nádvoří.
Školní sklad bude otevřen max. 20 min
od začátku plnění úkolu.
Otázky (příklad zadání pro ZŠ z Hradce
Králové):
A) Kdo napsal Malou noční hudbu?
W.A.Mozart
B) Jakým způsobem probíhá fotosyntéza?
Všechny organické látky rostlinného těla
vznikají složitými biochemickými procesy
z vody, oxidu uhličitého a jednoduchých
minerálních látek, které rostliny přijímají
kořeny z půdy a listy ze vzduchu. Základ
ním procesem vzniku těchto látek je foto
syntetická asimilace – fotosyntéza. Foto
syntéza se jí říká proto, že zelené rostliny
využívají k syntéze, tj. k přeměně jedno
duchých látek (H2O a CO2) na složitější
organické látky energii fotonů vlnových
délek 400 až 750 nm, které tvoří viditel
nou část slunečního spektra. Fotosyntéza
se skládá ze dvou fází: světelné, která
probíhá za přítomnosti denního světla,
a temnostní, jejíž průběh nevyžaduje pří

tomnost světla. Ve světelné fázi fotosyn
tézy je energie fotonů využito jednak ke
štěpení molekul vody, k tzv. fotolýze vody,
na protony, elektrony a jako vedlejší pro
dukt vzniká kyslík.
Ve temnostní části (v tzv. Calvinově
cyklu) je řadou enzymatických reakcí re
dukován vzdušný oxid uhličitý na cukr vo
díkem vznikajícím při fotolýze vody.
C) Kolik manželek měl Jindřich VIII.?
6
D) Která forma dohody ve skupině je víc
motivující k vykonání úkolu – kompromis nebo konsenzus? Proč?
Konsenzus – shoda všech, jednota v roz
hodnutí, velká motivace k řešení situace/
úkolu.
Kompromis – názorová menšina ustoupí
nebo obě strany mírně ustoupí ze svých
požadavků nebo návrhů; rozhodnutí je
na základě přizpůsobení se; motivace
(menšiny) je nižší.
E) Kolik litrů krve má v těle průměrný dospělý člověk?
cca 5 l
F) Co drží v tlapách lev ve znaku města
Hradec Králové?
písmeno G
G) Ze kterého roku pochází první písemná zmínka o Hradci Králové?
1225
H) Jak byste Angličanovi popsali přednosti vaší školy?
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CH) Jak se jmenují alespoň 3 partnerská
zahraniční města Hradce Králové?
Alessandria, Arnhem, Banská Bystrica, Gie
ssen, Kaštela, Metz, Walbrzych, Wroclaw,
Černhiv/Černigov, Carovigno, Montana
I) Jak se jmenuje současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy?
Petr Fiala
J) Jak vypadá rozvinutý konstituční vzorec benzenu?
H

H

H

C
C

C
H

C
C

H

H

C

K) Ze kterého Cimrmanova díla pochází
hláška: „Té lípy se nevzdám!“
Záskok
L) Co je to litosféra?
Litosféra je pevný obal Země tvořený zem
skou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami
zemského pláště. Její tloušťka se pohybu
je obvykle v rozpětí 70–100 km, extrémní
hodnoty představují zhruba 2 km, kterých
dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kte
rých dosahuje pod masivy horstev. Skládá
se ze 7 velkých desek a 12 menších.
M) Za jak dlouho měsíc oběhne Zemi?
cca 29,5 dne
N) Jak se jmenují alespoň 3 knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové?
Britt-Mari se svěřuje, 1944; Pipi Dlouhá
punčocha, 1945; Pipi se nalodí, 1946;
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Děti z Bullerbynu, 1946; Detektiv Kalle
má podezření (Mästerdetektiven Blom
kvist), 1946; Pipi Dlouhá punčocha v Ti
chomoří, 1948; Skřítek Nils Karlsson,
1949; Svěřte případ Kallovi (Mästerdetek
tiven Blomkvist lever farligt), 1951; Kalle
Blomkvist zasahuje (Kalle Blomkvist och
Rasmus), 1953; Mio, můj Mio, 1954; Kar
kulín ze střechy, 1955–68 (3 díly); Kluci
darebáci a pes, 1957; Madynka (Madic
ken på Junibacken), 1960; Emil z Lönne
bergy / Emil Neplecha, 1963–70 (3 díly);
My z ostrova Saltkräkan, 1964; Samuel
August ze Sevedstorpu a Hanna z Hultu,
1973; Bratři Lví srdce, 1973; Ronja, dcera
loupežníka, 1981; Lotta z Rošťácké uličky,
1992; Nové rošťárny Emila z Lönnebergy,
1996; Madynka zachránkyně (Du är inte
klok Madicken), 1999.

O) Do které věty je nutno doplnit pouze
y/ý tak, aby byla věta napsána správně?
1. Hančin_ kamarád_ říkal_ , že bychom
měl_ napsat dopis Petrov_ .
2. Dav_ lidí na stadionu jásal_ , když Nor
sko a Finsko nastoupil_ na led.
3. Michalov_ sestry zůstal_ doma sam_ ,
protože rodiče odešl_ do práce.
P) Jak se v češtině jmenuje slovenská
pohádka Medovníkový domček?
Perníková chaloupka
R) Jaké jsou 4 základní druhy tempera
mentu člověka podle Hippokrata?
sangvinik, melancholik, flegmatik, cho
lerik

kdo to dělá

plánujeme
společný
postup

všichni

jak to děláme
zz  aktivně diskutujeme, neskáčeme

si do řeči, posloucháme ostatní
zz 1 z nás řídí diskusi, abychom

neplkali o nepodstatných
věcech
zz 1 z nás čitelně zapisuje do
tabulky dohodnutý postup
zz 1 z nás hlídá, aby všichni
rozuměli dohodnutému postupu
zz  rozdělujeme si úkoly a role
podle dispozic každého z nás

Obě skupiny dostanou 4 karty, vždy 1 do
dvojice (aby účastníci mohli odpovědi
prodiskutovat ve dvojici a tříbit tak své
pohledy).
KÁRA – V čem konkrétně jste se odchýlili
od zapsaného plánu?
SRDCE – Jaké konkrétní zlepšení vám
přinesla náhlá změna plánu na poslední
chvíli?
PIKY – Jaké komplikace přinesla náhlá
změna plánu?
KŘÍŽE – V čem vidíte podobnost vašeho
přístupu k zadání s přístupem vašich
žáků?
Na závěr reflexe pojmenujeme 3 principy, které je potřeba dodržet, když
chceme po žácích samostatnou skupinovou práci:

zz  počítat s tím, že žáci nemají

samostatnou skupinovou práci
osvojenu; nezadávat jim úkoly, při
kterých jim nízká úroveň jejich
kooperativních dovedností nedovolí
úspěšně úkol realizovat
zz spolu s žáky stanovit pravidla,
a ta v průběhu práce reflektovat
a případně upravovat, dokud si je
žáci neosvojí jako přirozenou součást
skupinové práce
zz  kooperativní chování předem cíleně
trénovat na nejvíce vhodných
časových plochách – školní výlety,
kurzy, před vánocemi (když se děti ve
škole moc neučí) apod.

Galerie projektů

Ukázka společného plánu postupu
co děláme

Protože PV je náročná na samostatné
plánování činností samotnými žáky,
chceme tím učitelům poskytnout nástroj,
který by jim usnadnil plánování jejich
skupinové práce. Tím získají inspiraci,
jak své žáky při plánování učit a jak je
při plánování podpořit nástroji dodanými zvenčí od učitele. Obě skupiny dostanou plánovací tabulku s předvyplněným
prvním řádkem, aby bylo zřejmé, jak ji
dále použít a mají 15 minut na její vyplnění.
Reflexe může probíhat různými způsoby a její obsah a zaměření do velké míry
závisí na tom, co se odehrálo v té které
účastnické skupině. Níže je uvedena
ukázka reflexe zaměřené na efektivitu
plánování s využitím karet.

kdy to děláme
od: do:
celkový čas:
15 min

Jana Kindlmannová
účastníci:
zz získají inspiraci projekty, které

instruktoři realizovali
zz se seznámí s různými způsoby
dokumentace projektů
10 min/30–60 min
1/všichni

celá skupina
větší prostor se stoly
dokumentované projekty, svíčky,
příjemná hudba
Na stěnách a stolech místnosti
jsou vystavena jednotlivá „díla“ –
práce žáků, popisy průběhu projektů
atd., zní lehká hudba, hoří svíčky. Poté,
co účastníci přijdou do galerie projektů,
mohou si vzít ručně vázaný katalog výstavy a na řadu přichází společný přípi-

tek. Podle katalogu si mohou přisednout k autorům projektů a vyzpovídat je
nebo nahlédnout do dokumentace jejich projektů. Každý instruktor sedí
u svého stolu, kde představuje své projekty.
Ideální je sestavit katalog z projektů, které instruktoři s žáky realizovali a rozdělit jej na 4 části – na projekty pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň,
projekty celoškolní a inspirativní mimoškolní. Na jednom ze stolků mohou ležet
publikace o PV k nahlédnutí.
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Varianta večerního programu
z 2. dne kurzu
Belbinovi kamarádi
Radek Plíhal
účastníci:
zz se v rámci aktivity lépe poznají
a osvojí si prostřednictvím kreativní
tvorby základní znalosti Belbinovy
typologie týmových rolí
zz  na základě znalosti role posoudí
silné a slabší stránky pro práci na
projektech
10 h (čas na výrobu 8 sádrových
odlitků obličejů v životní velikosti
s ramínky)/1 h 30 min
1/1
30
prostor se stoly

Kurzy o projektovém vyučování pro pedagogy – úroveň 2
Další aktivity z kurzu (viz Scénář na str. 57–58)
sádrové odlitky obličejů s ramínky,
temperové barvy, štětce, misky na
vodu, kufr s oblečením, papíry, fixy,
špendlíky, provázky
Rozdělíme účastníky do 8 skupin
o 3 členech a vysvětlíme jim hodnotu typologií (např. že nám mohou pomoci porozumět svému vlastnímu chování i chování ostatních, rozdíly v chování
je pak možno vnímat spíše jako přirozenou variabilitu, než jako zdroj problémů
a konfliktů).
Poté probíhá strukturovaný program.
Nejprve si účastníci pročtou text popisující jednu z rolí. Poté jsou vyzváni,
aby se prošli venku a o roli si popovídali,
vymýšleli k ní otázky a zkusili si v mysli
vytvářet (vizualizovat) obrazy lidí s dominantními předpoklady pro danou roli.
Následně mají účastníci za úkol vytvořit
vizitku pro danou roli metodou pětilíst-

ku (popis metody viz. str. 52 publikace
Klíčový rok) a podle zjištěných informací a vlastních představ ztvárnit postavu.
Každá skupina pak představí svůj typ
týmové role, na což navážeme krátkým
komentářem vztaženým k významu dané
role při práci projektového týmu. Uzavřeme aktivitu tím, že dáme účastníkům
možnost vyplnit si Belbinův dotazník,
vzít si popisy všech rolí, doptat se na
cokoli. Můžeme zmínit i další typologie,
např. MBTI. Reflexi programu provedeme
další den při ranním setkání.
Program je dobré strukturovat,
aby byla udržena jeho vysoká dynamika. Po celodenním workshopu, který je zaměřen více na poslouchání a přemýšlení, jde o tvořivý program.

Úvod kurzu + Zvědavá kadeřnice
Martin Hak
účastníci:
zz se dozví, kdo jsou lektoři, PŠL,

donátor a seznámí se s tématy
a programem kurzu a získají nutné
„provozní“ informace (ubytování,
bezpečnost, dobrovolnost,…)
zz se neformálně představí a navzájem
seznámí
10 /45–60 min
celý tým/celý tým

Vagonky I.
Jitka Kašová, Jana Haková,
Martin Hak
účastníci:

Mluvící Hakisak
aktivity opakovaně uváděné na
kurzech PŠL a České cesty
účastníci:

zz si pojmenují a porovnají požadavky

1/1
30

zz  reflektují zkušenosti a uvědomění

z předchozího dne
0 min/15–20 min
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kdekoliv
hakisak

Účastníci dostanou hakisak s tím,
že jsou stanovena 2 pravidla hry:
mluví jen ten, kdo má hakisak a kdo má
hakisak, mluvit nemusí. Zadání pro výpověď zní: „Během včerejšího programu
jsem si uvědomil/a…“

na projektové vyučování
zz  přiřadí k jednotlivým fázím PV
pedagogické cíle
zz  ujasní si průběh PV
2 h/20 min
1/1

cca 24
místnost
flip, flipový papír, fixy, podložky,
papír, tužky, nůžky, ubrusy
Nejprve proběhne úvodní informační balíček ke kurzu (představení témat kurzu, cílů, hrubého programu,
týmu, PŠL a donátorů, hotelu, „zdravotní
okénko“ apod.), a poté se krátce představí účastníci.
Následuje aktivita Zvědavá kadeřnice:
Dvojice účastníků se domluví, kdo bude
kadeřnicí a kdo zákazníkem salonu, ob

celá skupina
místnost
obrázky vagonků, seznam cílů PV
na jednotlivých papírech, lepidlo,
dlouhý pás papíru (cca 4 m), nůžky,
šňůrka, lepící páska
Na dlouhý svitek papíru předem
připravíme obrázky barevných vagonků, které svou barvou oddělují jednotlivé fáze projektu. Poté připravíme
seznam cílů jednotlivých fází projektu

drží jednoduché rekvizity (velký bílý
ubrus kolem krku, jednu židli a opravdové nůžky) a po krátké ukázce, kterou
předvedou dva lektoři, se všechny dvojice pustí do akce. Během 3 minut má
„kadeřnice“ všetečnými, někdy i neomalenými otázkami vytáhnout ze zákazníka
informace o něm (profesní i soukromé,
co je mu libé a co ne…). Po vypršení času
si členové dvojice prohodí role. Nakonec
se všichni sejdou v diskuzním kroužku
a krátce sdílejí získané informace, které
o druhé osobě coby kadeřníci získali.

a nastříháme je na proužky pro 3 skupiny. Účastníci ve své skupině nejdříve
řadí papírky s cíli PV do správného pořadí, a pak je lepí do jednotlivých vagonků
vláčku. Vznikne tak metodický základ
pro postupné doplňování metod, který
se nalepí na zeď.
Poté, co účastníci doplní papírky
s cíli do vagonků, je dobré nechat
proběhnout ověření porozumění, tj. doptat se jich, proč přiřadili daný cíl do
toho kterého vagonku.

9

příloha

Příběh „o skvělém učiteli“

Příkladová studie a sdílení

Martin Hak

celá skupina

účastníci:

místnost

zz se seznámí s konceptem

„angažovaného pedagoga“, učitele
jako sebevědomého dobrotivého
moudrého šibala, aktivního člověka,
který dělá svět a lidi lepšími tím, že
„investuje sám sebe“

sadě skvělé hrdiny. Z metodického pohledu je takové zakončení v podobě
„dárku na dobrou noc“ přívětivou tečkou
za denním programem. Zároveň souvisí
s tématem kurzu a míří k reflektivnímu
uvažování o sobě a své vlastní učitelské
praxi (účastnicky).
Příběh upraven na základě literární
předlohy, pohádky O ovcích na mostě.1
Literární předlohu je třeba upravit
s ohledem na téma, které chceme
představit.

10 min/1 h

0
Příběh „O skvělém učiteli“ ukončuje celodenní práci a je v jistém
kontrastu s příběhem předchozího večera. Ukazuje učitelskou práci jako svobodné, odpovědné, dobrodružné, živé
a riskantní povolání pro odvážné a v zá-

1/1

1 ŠRUT, P.: Kočičí král : irské, skotské a velšské pohádky. Praha: Albatros, 1989.

Reflektivní metody
Jana Haková, Martin Hak
účastníci:

účastníci:
zz  na základě kontextu příkladové

studie a zadaného pedagogického
záměru naplánují 1. fázi projektu
zz sledují provázanost cílů a metod,
aplikují nově získané metody a svou
práci prezentují
zz společně pojmenují úskalí a opatření
společného metodického plánování
projektu
6 h (příprava podkladů pro účastníky) +30 min (těsně před programem)/3 h
1/1

provázanost různých podob reflexe
a vybraných aktivit s cíli projektu
40 min/45 min

zz  porozumí rozdílu mezi reflexí a ZV

a skutečnost, že ZV je součástí
reflexe
zz si vyzkouší konkrétní reflektivní
aktivitu (3 otázky)
zz  reflektují přínos metodických bloků
předchozího dne
zz se seznámí s dalšími vybranými
reflektivními aktivitami
zz si pomocí „svitku“ uvědomí
místo reflexe v PV a metodickou

Jitka Kašová

1/1
celá skupina
místnost
6 pruhů papíru (cca 2 m), kolíčky,
šňůrky
Blok nabízí k vyzkoušení několik
dalších technik/aktivit a zároveň
poukazuje na to, že již mnohé, v kurzu

dříve vyzkoušené aktivity, které jsou
vhodné pro použití v různých fázích PV,
jsou zároveň i skvělými reflektivními
technikami, pokud je reflexe naším cílem v aktuálním procesu realizace projektu (PV). Poté, co si účastníci vyjasní
pojmy zpětná vazba a reflexe ve vztahu
k procesu učení a vymezení si jejich místo v PV, vyzkouší vybrané si i reflektivní
techniky, některé aktuálně i ve vztahu
k látce předchozího dne a vlastního procesu učení.

celá skupina
místnost
flipy, flipové papíry, fixy, podklady
pro účastníky, desky, tužky

zentaci se všichni společně (facilitovaná
diskuse) vypořádají se 3 doplňujícími
otázkami a „autorská“ skupinka obdrží
od ostatních, včetně instruktorů, několik
ZV informací v podobě „oceňuji“, „zajímá mne“ apod. Zároveň je vždy předem
pojmenován také prostor pro doptávání,
sdílení různých pohledů na věc, zkušeností druhých a pro diskusi variant některých navrhovaných aktivit/činností.
Výsledkem může být několik zajímavých a inspirativních návrhů prvních
etap školního projektu.
Při prezentaci skupin zajistit, aby
byly plány projektů vizualizované.
Je třeba brát ohled na to, že účastníci se
neznají, a že jim tedy může trvat déle
počáteční vyladění spolupráce, termínů
v PV, které používají apod.

Závěr kurzu
Martin Hak, Jana Haková

1/ideálně celý tým

účastníci:

celá skupina

zz  pojmenují přínos kurzu
zz sepíší připomínky k běhu kurzu

15 min/25 min
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Skupiny pedagogů dostanou obdobné zadání – stejný školní kontext, stejné téma, různou třídu a různé
pedagogické cíle. Jejich úkolem je naplánovat na úrovni aktivit 1. fázi projektu.
Mají přitom možnost zužitkovat doposud získané informace a osvědčit dovednost použít je pro kvalitní přípravu projektu (jeho 1. fáze).
3 vrstvy zadání v popisu – situační kon
text + charakteristika třídy + pedagogický
záměr
Úkol:
zz  vymyslet 1. etapu scénáře
jednodenního projektu
zz  prezentovat ji dalším skupinám
zz sdílet ZV informace, různé úhly
pohledu, diskutovat možnosti/limity
návrhů
Poté, co je zadání účastníkům jasné,
jsou jim instruktoři k dispozici pro konzultace (otázky, pochybnosti apod.).
Následně jednotlivé skupiny prezentují své výsledky ostatním. Po každé pre-

místnost
flipové papíry,
fixy, dotazníky

V závěru kurzu požádáme účastníky o písemné vyjádření k průběhu kurzu. V místnosti rozmístíme 3 flipové papíry nadepsané jiným začátkem
věty, např. „Odnáším si (poznala, uvědo
mila, objevila, pochopila jsem)…; Oceňu
ji…; Příště raději…“). Učitelé doplňují individuální pohledy a postoje.
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téma zážitková pedagogika

Další aktivity z kurzu (viz Scénář na str. 69–70)

Úvod do kurzu
aktivity opakovaně uváděné na
kurzech PŠL a České cesty

celý tým/celý tým
v závislosti na velikosti skupiny
(max. 45)

účastníci:
zz obdrží základní informace o kurzu

a organizaci
zz  blíže se vzájemně seznámí
zz  pojmenují očekávání a obavy, se
kterými na kurz přijíždí
15 min/1 h

místnost
flip, papíry, barevná lepítka, fixy,
míček, pohlednice
Proběhne seznámení účastníků
s organizací, ESF a programem
OPVK, jsou představena témat kurzu, cíle

a scénáře, zdravotník, základní bezpečnostní pravidla a vyplní se zdravotnické
dotazníky. Na závěr proběhne krátké seznamovací kolečko, během něhož účastníci sdělují své jméno, krátkou informaci
o sobě, co učí, co očekávají (chci se dozvědět, naučit se) a co nechtějí na kurzu
zažít.

Kazuistiky
Zuzana Andresová
účastníci:
zz  mají k dispozici prostor, ve
kterém mohou diskutovat a sdílet
pedagogické zkušenosti
zz analyzují příčiny, důsledky a možná
řešení u problematických situací
10 min/45 min – 1 h

flipchart, nastříhané lístečky
s popisem jednotlivých kazuistik,
desky
Účastníci jsou rozděleni do skupin o cca 5 členech. Postupně dostávají jednotlivé kazuistiky. Jejich úkolem je ve skupince analyzovat popsanou
situaci a odpovědět na 3 otázky:
Co je možnými příčinami nastalé situace?
Jaký je můj cíl v danou chvíli?
Jakou variantu jednání zvolím?

1/min. 1
všichni
programová místnost
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Popisy kazuistik:
Honza rapper
Honza je žák 7. třídy, je mu 13 let. Žije
v rodině s nevlastním mladším sourozen-

cem. Vychovává jej matka. Otec od rodi
ny odešel, když byl Honza malý. Honza
byl až do 5. třídy žákům s vynikajícími
výsledky, a tuto pozici si užíval. Na začátku 7. třídy se začal hodně kamarádit
Martinem, kterého škola nikdy moc nebavila. Poslouchají spolu rap. Martin je
pro Honzu vzorem, otevírá mu dveře do
světa drsných chlapů. Má ještě staršího
bratra, který Honzovi imponuje. Kluci
spolu občas chodí za školu, kouří cigarety a sledují videa na internetu.
Honzovi se postupně výrazně zhoršil
prospěch a ztrácí svou pozici premianta. To mu vadí, a tak se snaží zaujmout
jinak, stylizuje se do role rebela. Chodí

častěji za školu. Matku nechtěl svými
problémy zatěžovat, tak si žákovskou
knížku podepisuje sám a často si vymýšlí různé výmluvy.
Třídní učitelka je velmi vlídná a citlivá,
uvědomuje si Honzovu těžkou rodinnou
situaci.
Lúcia – Slovenka
Do 6.B, jejíž jste třídní učitel/ka, na začátku roku přibyla nová žákyně. Jmenuje se
Lúcia a před nedávnem se spolu s rodiči
přestěhovala ze Slovenska. Otce má Slo
váka, matku Češku. Lúcia se po prvotním
rozkoukání ve výuce snadno chytí, čeština
jí dělá trochu problémy, ostatní zvládá
dobře. Nejvíce jí baví matematika. Je ostýchavá, do kolektivu moc nezapadla. Nej
častěji sedává s Kamilou, která také není
moc oblíbená. Kluci ze třídy se Lúcii občas
posmívají za to, že jí do české věty skočí
slovenské slovo anebo že má silnější brýle. O přestávce do ní strkají a volají na ni:
„Sloveno!“. Lúcia se do školy moc netěší.
Dáme góla, dáme
Již týden probíhá mistrovství Evropy ve
fotbale, český tým má slušné vyhlídky
na postup. A žáci žijí fotbalem. Vyučujete
hodinu v sedmé třídě po tělocviku. V každé volné chvíli někdo zanotuje: „dáme
góla, dáme“, část třídy se přidává a tleská. I když se snažíte třídu zklidnit, moc
se vám to nedaří. Fandění se opakuje
a narušuje výuku. Nepomáhá ani hrozba
domácího úkolu. Ve dvě hodiny odpoledne začíná zápas proti Německu.

Podvod
Jste druhý den na školním výletě pro žáky
7. třídy. Probíhá venkovní soutěž týmů,
děti jsou do hry velmi zapálené. Během
hry postupují po hrací ploše a na jednotlivých políčkách odpovídají kvízové
otázky. Pro postup na další políčko však
týmy potřebují „energii“. Tu si musí nasbírat – doběhnout ke krabičce cca 50 m
vzdálené a donést papírek. Hra běží, po
čase zjistíte, že několik kluků si z krabičky nebere jednu kartičku, ale více. Po
vašem upozornění jsou pouze rafinovanější. Mají více kartiček v kapse a v nestřežené chvíli, nelze je uhlídat všechny,
se začnou vracet s tím, že už u krabičky
byli, mávaje „novou“ kartičkou. Ostatní
si na ně stěžují: „To nemá cenu hrát!“

Taneční závod
Je poslední večer školního výletu žáků
8. třídy. Rozhodli jste se, že vyslyšíte
požadavek a žákům uděláte „disco“. Ze
své zkušenosti ale víte, že většinou nikdo netančí, všichni sedí. Rozhodnete
se to vzít do vlastních rukou a vytvoříte
taneční program. Účastníci jsou rozděleni do dvojic, jejich úkolem je tančit
a plnit různé taneční úkoly (podlézání
lana, tanec s balonkem, tanečnice je na
zádech tanečníka atd.). Dvojice získávají body, na závěr se určí vítězná dvojice.
Účastníci přicházejí, vy je v kostýmech
vítáte, motivujete je do „velkého závodu“. Téměř všichni reagují výkřiky:
„Nééé, zase nějaká hra podle vás; zase
závod!!!!“

Mladí a neklidní
Jste na škole v přírodě s žáky 7. třídy, je
3. den, cca půl osmé. Chcete hrát klidnou
hru, ve které všichni sedí v kruhu a spo
lečně odpovídají na otázky položené
učitelem a následně o nich mezi sebou
diskutují. (Mají homosexuální páry prá
vo si osvojit dítě? Kdy ti ostatní tleskali?
Má smysl uzavírat manželství? atd.). Jde
o klidnou diskusní hru. Máte ji připravenou, chcete svolat děti, které jsou na
pokojích. Zjistíte však, že děti jsou zcela
rozjívené. V pokojích hraje nahlas muzika,
kluci vzali holkám pár triček a navlékli si
je, holky ječí. Část dětí jen tak běhá po
chodbě. Holky se malují a v dalším pokoji
je slyšet sprcha a ječení. Na vaši přítomnost reagují slovy: „Né, ještě ne, hru ne!“

Kazuistiky lze verbálně rozebírat
či analyzovat a použít k tomu různé diskusní metody (např. sněhová koule, akvár ium). Jinou variantou, např.
v případě problematického chování žá
ka, je danou situaci přehrát.
Kazuistiky je dobré představit i v metodické rovině jako další možný způsob
práce s určitými tématy. Mohou se využít
nejen při práci s dětmi, ale také pro práci ve sboru nebo mezi kolegy.
Je dobré, když jsou vybírány různorodé a neopakující se situace.
Pokud účastníci chtějí, je možné zařadit i situace, které oni sami reálně zažili.
V takovém případě je třeba dbát na psychickou bezpečnost těch, kteří s vlastní
kauzou přicházejí.
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Galerie
na základě aktivit opakovaně uváděných na kurzech PŠL a České
cesty sestavil tým pilotního kurzu: Zuzana Andresová, Michal Dvořák, Pavel Kučera, Renáta Trčková
účastníci:
zz  naberou inspiraci v podobě práce
jiných pedagogů
30 min/1 h (může být i více, záleží
na únavě a poptávce účastníků a nabídce hostů)

Tvorba vlastního programu
(zkouška orchestru)
na základě aktivit opakovaně
uváděných na kurzech PŠL
a České cesty sestavila Renáta Trčková
účastníci:
zz  převedou získané zkušenosti

a znalosti do vlastní praxe.
15 min/1–2 h (podle „hosta“
a dotazů z pléna)
1/1
všichni
místnost
dataprojektor, ukázky toho, co
účastníci/učitelé sami již
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2–3/1
podle velikosti skupiny (max. 45)
místnost
dataprojektor, zeď nebo plátno na
promítání, malé občerstvení,
možnost vyzdobit místnost různými díly
Účastníci jsou pozváni do galerie.
Až když se sejdou všichni, jsou
vpuštěni do místnosti, která může být
vyzdobena buď obrazy (asociace galerie)

realizovali nebo by chtěli realizovat ve
své škole
Nejprve jsou účastníci vyzváni,
aby vyjmenovali nápady, které by
možná i na základě toho, co na kurzu zažili, chtěli sami zrealizovat na své kme
nové škole (pokud je to něco, co už dělají,
tak mají říct, kam to chtějí dál rozvinout).
Instruktor zapisuje nápady na flip. Když
jsou nápady vyčerpány, rozstříhá se flip
tak, aby každý nápad byl na jednom
kusu papíru, a tyto kousky se rozpro
střou po místnosti. Účastníci jsou vyzvá
ni, aby se připojili k nápadu, který je zaujal a s nímž by chtěli pomoci. Skupiny
by měly být min. dvoučlenné.
Poté účastníkům představíme strukturu, v jaké mají program vytvořit a připra-

nebo díly žáků, které pak může „host“
využít pro své vyprávění. Poté, co se
účastníci dosytosti vynadívají, napijí
a najedí, je představen „host“, který se
ujme slova a představí svůj příspěvek.
Je třeba dát pozor na to, aby bylo
vyp ráv ění „hosta“ adekvátně
dlouhé a aby pak účastníci měli prostor
i na neformální setkání u vína/piva.

Závěr kurzu
aktivity opakovaně uváděné na
kurzech PŠL a České cesty
účastníci:
zz  pojmenují přínosy kurzu
zz obdrží certifikáty

15 min/1 h
1/ideálně celý tým
v závislosti na velikosti skupiny
(max. 45)

místnost
certifikáty
Nejprve necháme účastníky, aby
si z původního flipového papíru
odebrali svá očekávání a obavy, a poté
proběhne „kolečko“, ve kterém každý
účastník zhodnotí přínos kurzu/odpovídá na otázky:
Co si z kurzu odnášíte? Jak se naplnila
očekávání?

Co dále využijete ve své praxi?
Následně proběhne poděkování účast
níkům za jejich přístup a rozdání certifikátů (účastníci mají za úkol zavřít oči
a každý dostane jeden certifikát, který
mu nenáleží; po otevření očí jsou účastníci vyzváni, aby předali certifikát tomu,
komu skutečně patří).

vit si jeho prezentaci s tím, že instrukce
dostanou ještě na zvláštním papíře. Pak
už necháme účastníky pracovat samostatně.
Instruktoři mohou obcházet skupiny
a pomáhat, případně konzultovat.
Podle počtu skupinek pak nastavíme
čas na prezentaci. Každá skupina prezentuje svůj výsledek. Ostatní pak poskytují podněty ve 2 rovinách:
Další inspirace, která mě napadla…
Pozor na…, Doporučuji…
Je třeba důsledně hlídat čas na
prezentace.
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