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ÚVOD
V současném světě, který žije ve znamení všudypřítomné globalizace a ve kterém pomyslně
mizí hranice mezi státy a jednotlivé země se stávají směsicemi různých kultur, které se více či
méně ovlivňují, je cestování zcela běžnou součástí lidského života. A nejenom to, mladá
generace má nyní možnost v cizině i studovat a později dokonce pracovat. Je proto nanejvýš
důležité, aby se již děti školního věku seznamovaly s reáliemi jiných zemí světa, ale
pochopitelně i České republiky, která je jejich domovem.
V rámci vzdělávacího programu „Poznáváme vrstevníky v zahraničních školách“ proto vznikl pro
předmět Anglický jazyk výukový systém projektů, v jehož průběhu se žáci postupně
seznamují s vybranými oblastmi života a kultury – tedy s reáliemi –v různých zemích světa, ale
také v České republice. Právě s ohledem na globální pojetí dnešního světového společenství,
by měla být znalost základních údajů o jiných zemích a národech běžnou výbavou každého
jedince, stejně jako, pokud možno, co nejlepší jazykové znalosti a dovednosti. Obojí se
dokonale prolíná a doplňuje právě v tomto systému projektové činnosti.
Projekty, o kterých je zde řeč, tedy mají multikulturní charakter a jsou zadávány žákům jako
domácí práce vždy na období jednoho měsíce, aby jejich tvůrci měli dostatek času na přípravu
a zpracování daného tématu. Přípravy projektů se účastní všichni žáci vybraných tříd
a po uplynutí doby vymezené na zpracování projektů je jedna, případně podle potřeby dvě
vyučovací hodiny, věnována prezentaci výsledných prací. Vzhledem k tomu, že je tento
výukový systém realizován v rámci předmětu Anglický jazyk, jsou projekty napsány a následně
i prezentovány právě v angličtině, což znamená, že je zapotřebí, aby žáci byli již na určité
jazykové a komunikační úrovni. Proto je tento systém začleněn do výuky Anglického jazyka až
na druhém stupni základní školy. Týká se tedy žáků šestých až devátých ročníků.
V průběhu přípravy měsíčních projektů si žáci při práci na nich osvojují dovednosti spojené
s vyhledáváním potřebných informací o té zemi, kterou si sami do svého projektu zvolili. Tyto
informace dále zpracovávají do konečné podoby projektu, což je další důležitá dovednost,
kterou si tímto způsobem zdokonalují. Během projektové činnosti získávají množství nových
znalostí z různých oblastí, např. zeměpisu, kultury, vědy a techniky apod.
Důležitá je i skutečnost, že v praxi aplikují naučená gramatická pravidla anglického jazyka
a využívají nejenom již dříve osvojenou slovní zásobu, ale tu stávající si dále ještě rozšiřují.
Při pravidelné prezentaci projektů navíc žáci zdokonalují svůj mluvený projev v cizím jazyce
(výslovnost, plynulost, schopnost reagovat na případné dotazy) a v roli posluchačů si
procvičují porozumění cizojazyčnému projevu. Obojí je velice důležité pro kvalitní
komunikaci v anglickém jazyce.
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Témata projektů jsou vybrána vždy tak, aby byla v souladu s tematickým plánem sestaveným
pro předmět Anglický jazykv tom, kterém konkrétním ročníku. Prolínají se tedy s učivem,
které žáci aktuálně probírají v hodinách anglického jazyka a významně je doplňují a rozšiřují.
Výrazně se zde uplatňují i mezipředmětové vztahy, a to prostřednictvím jednotlivých
tematických okruhů, kterými jsou například kultura, věda, zeměpis a další.
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1. CO JE TO PROJEKT V NAŠEM POJETÍ
Pod pojmem projekt si ve školním kontextu každý člověk může představit něco jiného. Pro
jednoho je projektem výsledek společné práce skupiny jedinců, v našem případě žáků, kteří si
předem rozdělí úkoly spojené jedním ústředním tématem. Ve školním prostředí to může být
například téma „Život v lese“. Po určitou dobu (u tohoto typu projektů je to spíš doba delší,
měsíc i víc )pak žáci samostatně vyhledávají informace, studují dostupné prameny, kreslí
ilustrace, shání vhodné obrázky atd. Vše potom společně ve skupině zpracují do konečné
podoby projektu.
V první fázi pracuje každý sám na svém vlastním zadaném úkolu. Jeden se tedy zabývá
faunou, další se zaměří na floru, třetí má za úkol vytvořit k projektu ilustrace a sehnat obrázky.
V další fázi práce všichni členové skupiny přinesou svoje příspěvky a sestaví z nich konečnou
podobu své práce. Výsledný projekt je tak společným dílem celé skupiny. Žáci se při něm
naučí nejenom samostatnosti a práci s informačními prameny, ale současné také spolupracovat
a vzájemně komunikovat v pracovní skupině.
Další podobou projektů může být práce menšího rozsahu, např. ve formě rozsáhlejšího
referátu, který je výsledkem práce jednotlivce, nikoliv skupiny.
V obou případech, tedy jak u skupinových prací, tak i u prací jednotlivých žáků bereme
při hodnocení v úvahu nejenom obsahovou, ale i formální stránku výsledného projektu.
Zajímá nás, jak žáci zpracovali dané téma. Zda je text ucelený a jednotlivé části na sebe
navazují a zda je pro čtenáře srozumitelný. Ovšem zrovna tak posuzujeme i úpravu celé práce,
její vizuální podobu.
V rámci vzdělávacího programu Poznáváme vrstevníky v zahraničních školách jsem se ve výuce
anglického jazyka rozhodla pro kombinaci obou přístupů k projektové práci. Žáci tak mají
možnost volby, zda chtějí pracovat samostatně, nebo v malých skupinách – maximálně
tříčlenných. Práce skupin však musí býtrozsáhlejší, než práce jednotlivců. Měla by svým
rozsahem opravdu odpovídat práci tří jednotlivých žáků. Důvodem pro tento požadavek je
snaha zamezit situaci, kdy se žáci účelově spojí do skupiny, aby si usnadnili práci a nemuseli
vynaložit tolik úsilí, jako kdyby pracovali každý sám.
Každý žák má během školního roku za úkol zpracovat pět různých témat. Navíc má
pochopitelně mnoho dalších povinnosti i v ostatních předmětech. Proto nejsou naše projekty
koncipovány jako příliš rozsáhlá díla. Bohatě postačí práce s textem ve finálním formátu
velikosti A4, což je minimální požadavek. Celá práce je doplněná obrázky či ilustracemi.
Účelem těchto projektů totiž není žáky odradit od tvůrčí práce tím, že po nich budeme
vyžadovat několika stránkové elaboráty, ale naopak je motivovat k aktivnímu rozšiřování
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vědomostí a zdokonalování jazykových dovedností. Není samozřejmě reálné předpokládat, že
se do projektové činnosti ochotně a dobrovolně zapojí všichni bez rozdílu. Praxe však ukázala,
že většinu žáků práce baví a rádi se potom při prezentaci svými díly pochlubí před ostatními
spolužáky.
Nyní se budeme detailně zabývat podobou projektů. O obsahové stránce bude pojednávat
samostatná kapitola. Podívejme se tedy nejprve na formální úpravu prací.
Jak již bylo řečeno nejmenší požadovaný formát práce je A4. Povinnou součástí projektu jsou
obrázky, fotografie, nebo vlastní ilustrace. V této souvislosti je důležité, aby si žáci uvědomili,
že většinu projektu má tvořit psaná část. V žádném případě nelze akceptovat projekt, který je
tvořen převážně obrázky a samotného textu je v něm pramálo. Proto nejsou výjimkou ani
práce ve formátu A3, který poskytuje žákům dostatek prostoru pro text i pro jeho obrazové
doplnění.
Velice důležité je, aby žáci důsledně dodržovali podmínku, že text práce je vždy psán pouze
ručně. Toto opatření má svoje opodstatnění. V současnosti máme obrovské možnosti, jak
s pomocí počítače a internetu získat informace z nejrůznějších oblastí našeho života. Stačí
pouze zadat příslušné heslo do vyhledávače a požadovaný text se nám objeví, a to dokonce
v různých jazykových verzích. Žáci našich škol pochopitelně o těchto možnostech velmi
dobře ví a dovedou je využívat, dalo by se dokonce říct zneužívat, pokud k tomu dostanou
příležitost.
Tímto způsobem by však projektová práce ztratila na svém smyslu. Žák, který si na internetu
najde a vytiskne článek kupříkladu o Janu Husovi, nebo o Londýně, má sice projekt hotový
v rekordním čase a s vynaložením minimálního úsilí, ale nezíská žádné nové poznatky, protože
si svoji práci vlastně ani nemusí přečíst. Navíc se nemusí namáhat ani s překladem do
angličtiny. Postačí další kliknutí a překlad je hotový, i když často nevalné úrovně. Jakmile však
žáci musí psát text ručně, donutí je to alespoň trochu přemýšlet o tom, co píší. A to
i v případě, že pouze opisují text z knihy nebo z internetu. Ideální je pochopitelně, když žák
samostatně a svými slovy interpretuje informace, které získal z různých zdrojů.
Naše projekty jsou koncipovány jako součást výuky anglického jazyka. Je proto samozřejmé,
že jsou psány anglicky. Jedním z cílů této projektové činnosti je tak i zlepšení jazykových
dovedností žáků – jedná se zejména o čtení (žáci čtou svoje práce při závěrečné prezentaci),
psaní (při tvorbě psané části projektů) a mluvení (zde se jedná především o zlepšování
výslovnosti a o schopnost reagovat na dotazy spolužáků během prezentace práce).
Shrnutí: Projekty, které jsou součástí vzdělávacího programu Poznáváme vrstevníky
v zahraničních školách, mají mít minimální rozsah textu ve formátu A4. Text je psaný
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ručně, v anglickém jazyce1. Celá práce je doplněna fotografiemi, obrázky či
ilustracemi, vztahujícími se k danému tématu. Žáci pracují jednotlivě, nebo
ve skupinkách (max. tři žáci).

1

V této práci vycházím z vlastní zkušenosti s přípravou a realizací projektů, které vznikaly jako součást výuky
anglického jazyka. Stejným způsobem lze ovšem pracovat i v ostatních jazycích, vyučovaných na našich
školách. (pozn. aut.)
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2. CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁKŮ
Naše projekty jsou určeny pro žáky druhého stupně základní školy. Jedná se o šestý až devátý
ročník, kde již lze předpokládat poměrně dobrou úroveň anglického jazyka a značnou
samostatnost při práci s informačními zdroji a zpracování získaných údajů.
V původním plánu jsem počítala s účastí všech žáků naší školy v projektové práci. V přípravné
fázi, kdy jsem procházela tematické plány pro jednotlivé ročníky, jsem si uvědomila, že žáci
prvního stupně ještě většinou nejsou schopni samostatně připravit projekt v takové podobě,
aby odpovídal požadovaným kritériím. Mám na mysli hlavně stránku obsahovou. Při tomto
typu projektů je nezbytně nutné pracovat s různými informačními zdroji a umět z nich vybrat
podstatná fakta podle zadaného tématu. Je to věc, která je obtížná i pro starší žáky, jak je
patrné z konečné podoby některých výsledných projektů.
Druhým důvodem, proč byli nakonec do projektu zapojeni pouze žáci druhého stupně, byla
skutečnost, že mladší žáci ještě nemají natolik rozvinutou anglickou slovní zásobu a zažitá
gramatická pravidla, aby mohli práci podobného rozsahu a podoby psát v tomto jazyce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který má za cíl i zdokonalování jazykových
dovedností v oblasti cizích jazyků (zde konktétně jazyka anglického), není možné, aby žáci
projekty psali ve svém mateřském jazyce. Kromě toho právě využití anglického jazyka, který je
světovým jazykem, pomáhá stírat rozdíly mezi jednotlivci, jejichž mateřský jazyk je odlišný než
čeština. A právě takových žáků v našich školách v posledních letech přibývá.
Zapojením těchto žáků do našeho projektu jim dáváme možnost, aby svým spolužákům
představili svoji rodnou zemi, její kulturu a život obyvatel. Pro české žáky je to zajímavá
příležitost pro získání nových poznatků o některých cizích zemích.
Shrnutí: Do projektové práce jsou zapojeni žáci šestého až devátého ročníku základní
školy. Pro mladší žáky by byla práce příliš náročná. Vyžaduje se totiž pokročilejší
znalost anglického (obecně cizího) jazyka – jak v rovině teoretické, tak i praktické.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. VĚRA VAVROVÁ
7

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
POZNÁVÁME VRSTEVNÍKY V ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH

3. PŘÍPRAVA TÉMAT PROJEKTŮ A ČASOVÝ
ROZVRH PROJEKTOVÉ PRÁCE
Podkladem pro výběr vhodných témat pro naše projekty se staly tematické plány pro výuku
anglického jazyka. Ty jsou vypracovány pro jednotlivé ročníky základní školy a učivo je v nich
přehledně rozloženo do jednotlivých měsíců školního roku. Jsou nejenom pomůckou
a oporou pro vyučující, ale zejména závazným dokumentem, kterým se učitelé musí při své
práci řídit. Podle nich si připravují a plánují učivo na celý školní rok. Správně a do detailů
zpracovaný tematický plán je velice užitečným vodítkem i pro nově příchozí učitele.
Proto i příprava jednotlivých témat pro projekty musela vycházet právě z konkrétních
tematických plánů. Chtěla jsem, aby se projekty přirozeně prolínaly s probíraným učivem,
s tematickými celky, kterými se žáci v hodinách zabývají a aby byly vhodným doplněním, lépe
řečeno, rozšířením stávajícího učiva.
Zároveň bylo třeba zvolit taková témata (nebo alespoň většinu témat), která se dají zpracovat
z hlediska multikulturního. To znamená témata, nebo okruhy, které svým obsahem přesahují
hranice jednoho státu. Při jejich zadávání ve třídách jsem počítala s tím, že mezi žáky jsou
i příslušníci jiných národností. Ti měli za úkol zpracovat téma právě v kontextu své rodné
země, případně země původu svých rodičů.
V následujícím přehledu jsou uvedena všechna témata, která žáci druhého stupně zpracovávaly
během dvou školních roků:
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Tabulka 1:
První rok projektové práce
Září

Říjen

6. ročník

Život v cizí zemi (Life in a foreign country)

7. ročník

Život v cizí zemi

8. ročník

Historická událost (A historical event)

9. ročník

Kultura ve světě (Culture in the world)

Listopad 6. ročník

Svátky a významné dny (Festivals and importantdays)

7. ročník

Věda, vynálezci a vynálezy (Science, scientists, inventions)

Prosinec 8. ročník

Národní kuchyně, jídelní zvyklosti (Cuisines, eatinghabits)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

9. ročník

Příroda, národní parky (The nature, national parks)

6. ročník

Prázdniny a cestování (Holidays and travelling)

7. ročník

Má vlast (My country)

8. ročník

Národní hrdinové – postavy mýtů a legend (National heroes –
legends)

9. ročník

Zeměpis světa (The geografy of theworld)

6. ročník

Národní kuchyně a jídelní zvyklosti (Cuisines, rating habits)

7. ročník

Průvodce městem (A city guide)

8. ročník

Příroda a ochrana životního prostředí (The nature. Protection of
the environment)

9. ročník

Literatura – Obsah známé knihy (Literature – The kontent of a
famous book)

6. ročník

Zeměpis světa (The geografy of theworld)

7. ročník

Zdravotní péče (Medical care)

8. ročník

Zábava – sport, film divadlo (Amusement – sport, film, theatre)

9. ročník

Dopis příteli v cizí zemi (A letter to a penfriend)
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Tabulka 2:
Druhý rok projektové práce
Září

Říjen

8. ročník

Mladí lidé ve světě (Young people in the world)

9. ročník

Mladí lidé ve světě

6. ročník

Významné dny a svátky (Festivals and important days)

7. ročník

Rodina a její život (Family life)

Listopad 8. ročník
9. ročník
Prosinec 6. ročník

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Známé osobnosti (Celebrities – famous people)
Vzdělávání a školství (Education in the world)
Pohádky z celého světa (A fairy tale)

7. ročník

Cestování a doprava (Travelling and transport)

8. ročník

Sport, sportovní události (Sports, sports events)

9. ročník

Média – noviny, časopisy, knihy (oblíbený autor) – (Media –
newspapers, magazines, books (my favorite author)

6. ročník

Historie dopravy (The history of transport)

7. ročník

Hlavní města světa (The capital cities)

8. ročník

Známá postava z dějin (History – a famous person)

9. ročník

Historické památky světa (Sightseeings)

6. ročník

Recepty z celého světa (Recipes)

7. ročník

Hrdinové z historie (Heroes from thehistory)

8. ročník

Politické systémy ve světě (Political systems)

9. ročník

Politické systémy ve světě

6. ročník

Co si myslím o budoucnosti (About the future)

7. ročník

Co si myslím o budoucnosti

Převážnou většinu uvedených témat lze zpracovat pro různé země světa (např. Zeměpis světa,
Recepty z celého světa, Historická událost atd.). Žáci mají možnost zvolit si zemi, v jejímž
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kontextu budou téma realizovat. Podmínkou však je, že alespoň jeden z hotových projektů
bude zaměřen na Českou republiku. Žáci, kteří pochází z některé z jiných zemí (např.
Ukrajina, Rusko, Vietnam) mají za úkol ve své práci přiblížit zvyklosti a kulturu své země,
případně země, ze které pochází jejich rodiče.
Několik témat je neutrálních, jedná se o témata obecná (Literatura – Obsah známé knihy,
Média – noviny, časopisy, knihy (oblíbený autor), Co si myslím o budoucnosti). V tomto
případě není podmínkou, aby si žáci volili některou konkrétní zemi.
Ke každému tématu je nutné žákům říct, které konkrétní body by měla jejich práce obsahovat.
Podrobný rozbor a návod, jak témata zadávat žákům, je obsažen v samostatné kapitole.
Celý školní projekt je navržen na období dvou školních roků. Je proto zapotřebí rozvrhnout
témata tak, aby v každém z deseti měsíců bylo zpracováno jedno z nich. Současně je nutné dát
žákům dostatek času na vyhledání potřebných informací a na veškerou práci spojenou
s tvorbou konečné podoby projektu. Ideálním řešením je takový rozvrh práce, kdy každý
jednotlivý ročník (v našem případě od 6. do 9. ročníku) dostane zadání úkolu každé dva
měsíce (viz výše).
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4. JAK ZADÁVAT TÉMATA ŽÁKŮM
FORMÁLNÍ ÚPRAVA PROJEKTŮ
Správné zadání úkolu k projektové práci je velice důležité. Učitelé mají zpravidla velmi jasnou
a určitou představu o tom, jak by výsledné projekty měly vypadat, co všechno by mělo být
v textu obsaženo. Často si však neuvědomují, že pro žáky základní školy není vždy ani
zdánlivě jednoduché zadání záležitostí jasnou a srozumitelnou. Pokud neví přesně, co se
od nich očekává, nejsou někdy výsledky jejich práce uspokojivé ani pro ně, ani pro
vyučujícího. Celá práce, kterou během měsíce vynaložili, je v tom případě zbytečná.
Je úkolem učitele, aby svým žákům dal přesné instrukce při každém zadávání projektového
tématu. Proto je důležité, aby již při přípravě jednotlivých témat přemýšlel o tom, které body
by práce měly obsahovat, na co by se žáci měli zaměřit. Ve chvíli, kdy je seznamuje s tématem
na nadcházející měsíc, napíše zvolené body na tabuli. Tím vznikne jednoduchá osnova, která
žákům pomáhá při orientaci v množství informačních zdrojů. Podle zadaných bodů snadno
vyberou a zpracují konkrétní údaje. Kromě toho tímto opatřením předejdeme nekonečným
dotazům ze strany žáků, o čem to vlastně mají psát.
Jedná se o projekty multikulturní. Vždy je zadáváme v celosvětovém kontextu. Jak tomu
máme rozumět? Je to snadné. Převážná většina témat se dá zpracovat se zaměřením na jednu
konkrétní zemi. Pokud dostanou žáci za úkol vypracovat například projekt s názvem Historická
událost, nezapomene jim připomenout, že si mohou vybrat jakoukoliv událost ze světových
dějin. Zde je vhodný čas na využití přítomnosti žáků, kteří sami pochází z cizích zemí, nebo
k nim mají nějaký osobní vztah. Pochopitelně není možné, abychom jim nařídili, že musí své
projekty zaměřit výhradně na jednu zemi. Může se stát, že z nějakého důvodu, o kterém
nemáme ani tušení, nemají ke své vlasti kladný vztah. Je tedy lepší takové žáky vyzvat, že by
o své zemi mohli napsat, aby ji přiblížili svým spolužákům, ne jim to přikazovat.
Vždy musíme mít na paměti, že i Česká republika je součástí světové kultury a života. Pokaždé
proto dbáme na to, aby alespoň jeden ze žáků ve svém projektu pojednával o naší rodné zemi.
Projekt je záležitostí komplexní. Při jeho posuzování hledíme nejenom na obsahovou stránku
práce, ale zajímá nás i formální úroveň projektu. Opět platí, že to, co se nám dospělým zdá
jako samozřejmost, není pro školní mládež běžnou záležitostí. Hovořím zde o tom, jak
výsledné práce vypadají, jaká je jejich úprava. Vždy se v každé třídě najde několik jedinců, kteří
neváhají odevzdat ledabyle vytržený list ze sešitu, na kterém je cosi naškrábáno nečitelným
rukopisem a hrdě své dílo označí za projekt. Velice se podivují, pokud jejich výtvor není
ohodnocen jako výborný.
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Zlatým pravidlem pro učitele je proto nutnost důsledně upozornit žáky, že jejich práce musí
na první pohled zaujmout svojí vnější podobou (a to v pozitivním slova smyslu, ne aby se
čtenář zhrozil při pohledu na ni). Zkrátka musí to být práce upravená a napsaná čitelně,
s použitím různých barev, zvýrazňovačů a nezbytných obrázků, fotografií nebo ilustrací.
Pokud je to možné, doporučuji přinést si na ukázku nějaký zdařilý projekt, nebo referát, který
jistě každý z nás má ve svém kabinetě schovaný. Žáci tak budou mít představu, co od nich
budeme požadovat.
Co je třeba žákům skutečně důrazně a opakovaně připomínat je datum, do kterého mají svoje
projekty odevzdat. Zadáváme je na začátku měsíce, aby měli žáci opravdu dost času na práci.
Termín odevzdání je konec téhož měsíce a je nezbytné, aby byl vždy dodržen. Učitel totiž
potřebuje čas na pročtení projektů a na přípravu poznámek a komentářů pro prezentaci. Ta
probíhá vždy jednou za měsíc a je součástí výuky anglického jazyka.
Vraťme se ještě jednou k samotnému zadání projektu, o kterém byla řeč na začátku této
kapitoly. Jak jsem zmínila, připravíme si několik bodů, které budeme v projektech od žáků
vyžadovat. Pro ilustraci uvádím seznam všech u nás realizovaných témat společně s body
a poznámkami, které jsem uváděla při zadávání práce žákům.
Realizovaná témata:
Život v cizí zemi – výběr země je libovolný, 1-2 projekty o České republice, žáci z cizích
zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Body: jak lidé tráví volný čas, jak lidé
bydlí, oblíbené sporty, rodinný život.
Historická událost - výběr země je libovolný, 1 – 2 projekty o České republice (z celé
historie naší země), žáci z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Body:
o jakou událost se jedná, kde a kdy se udála, významné osobnosti s událostí spojené, význam
události.
Kultura ve světě - výběr země je libovolný, 1 – 2 projekty o České republice, žáci z cizích
zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Body: název země, významné osobnosti
kultury dané země (výtvarní umělci, hudební skladatelé, spisovatelé), něco, co je pro kulturu
země typické.
Svátky a významné dny - výběr země je libovolný, 1 – 2 projekty o České republice, žáci
z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Body: uvést jméno země, vybrat
si tři a více významných dnů a svátků a popsat, proč se slaví a jakým způsobem se v zemi slaví
Věda, vynálezci a vynálezy – v celosvětovém měřítku, opět alespoň jeden zástupce z naší
historie i současnosti – vybrat si buď konkrétního vynálezce (údaje o jeho životě, čím prospěl
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vědě a světu), nebo nějaký vynález (popsat vynález, kde a kdy vznikl, kdo byl jeho autorem,
význam vynálezu).
Národní kuchyně, jídelní zvyklosti – uvést zemi původu, popsat typické znaky národní
kuchyně, příklady konkrétních jídel a jejich popis, zvláštnosti ve způsobu stolování typické
pro danou zemi (jedna práce o české národní kuchyni).
Příroda, národní parky – úvodní část – obecně o přírodě, proč je pro člověka důležitá, něco
málo o významu její ochrany, vybrat si jeden z národních parků z celého světa + opět i ČR,
údaje – kde se park nachází, popis parku, co zajímavého tam můžeme vidět (zvířata, rostliny,
přírodní útvary atd.).
Prázdniny a cestování – vybrat si jednu zemi (1 – 2 projekty v kontextu ČR) a zjistit, jakým
způsobem tráví její obyvatelé dovolenou a prázdniny – země, kam jezdí, oblíbený způsob
ubytování, oblíbené aktivity, možno také doplnit popisem rodinné dovolené podle zkušenosti
žáka.
Má vlast – žák volí zemi svého původu, případně původu rodičů. Body: název země,
zeměpisná poloha, důležité zeměpisné údaje, hlavní město a další významná města, průmysl
a zemědělství, významné osobnosti, významná místa, různé zajímavosti.
Národní hrdinové – postavy mýtů a legend – POZOR – nejedná se o historické postavy,
ale hrdiny z pověstí a bájí (u nás např. kněžna Libuše, Horymír atd., nebo hrdinové řeckých
bájí, keltské mytologie apod.). Opět výběr z celého světa, 2–3 postavy z českých pověstí
(A. Jirásek). Body: jméno postavy, z jaké země pochází, popis příběhu, ve kterém se postava
vyskytuje.
Zeměpis světa – výběr země je libovolný, 1–2 projekty o České republice, žáci z cizích zemí
přednostně zpracovávají informace o své zemi. Body: název země, zeměpisná poloha,
obyvatelstvo, povrch země, řeky a vodstvo, hlavní město a další známá města, průmysl
a zemědělství.
Průvodce městem – výběr země je libovolný, 1–2 projekty o České republice, žáci z cizích
zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Zpracovat jako průvodce pro turisty.
Body: název města, v jaké zemi se nachází, historické památky a místa, která zde můžeme
navštívit – jejich popis a zajímavé informace, známé osobnosti spojené s městem.
Příroda a ochrana životního prostředí – Co patří do přírody, proč je pro člověka důležitá,
co přírodu ohrožuje, jak ji můžeme chránit.
Literatura – Obsah známé knihy – Výběr knihy je libovolný. Zpracovat jako obsáhlejší
zápis ve čtenářském deníku. Body: název knihy, autor, obsah knihy, vlastní hodnocení.
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Zdravotní péče – volnější téma. Možno zpracovat jako pojednání o zdravotnictví v některé
konkrétní zemi (preventivní péče, péče v nemocnici atd.), nebo si vybrat něco z historie
medicíny a lékařství.
Zábava – sport, film divadlo – obecné, volné téma – jak se bavíme ve volném čase, sport
aktivní i pasivní, filmy – čemu dává přednost mládež, filmy pro celou rodinu, divadlo – co vše
je na programu divadla (činohra, opera, balet), mládež a divadlo.
Dopis příteli v cizí zemi – jedná se o dopis imaginárnímu vrstevníkovi v cizí zemi (tzv. penfriend, někdo, s kým jsme pouze v písemném styku) Body: informace o sobě, o své rodině,
o rodné zemi nebo městě, o zálibách.
Mladí lidé ve světě – možno zpracovat obecně – jako zamyšlení nad současnou mládeží, co
se mi líbí, co se mi nelíbí na chování mých vrstevníků, jak se mládež baví ve volném čase,
vztahy k dospělým. Druhou možností práce je výběr některé ze zemí (včetně ČR) a popis
života mladých lidí v konkrétním prostředí.
Rodina a její život – opět výběr země (zahrnout i ČR), typický model rodiny, kde lidé žijí,
rodinné vztahy, rodina a volný čas
Známé osobnosti – výběr osobnosti (herci, zpěváci, sportovci, politici atd.) z období od 20.
století do současnosti, opět z jakékoliv země + ČR. Žáci cizinci pokud možno představí
osobnost ze své země. Body: jméno, životopisné údaje, oblast, ve které se tento člověk
proslavil.
Vzdělávání a školství – výběr libovolné země pro zpracování tématu, 1–2 projekty o situaci
v ČR. Obecný popis školského systému, stupně škol, povinná školní docházka, předměty
ve škole, zajímavosti z této oblasti. Možno srovnat s Českou republikou.
Pohádky z celého světa – výběr země je libovolný, zahrnout i ČR, žáci cizinci nám přiblíží
klasickou pohádku své země. Úkolem je převyprávět svými slovy obsah pohádky.
Sport, sportovní události – výběr země opět libovolný. Body: nejoblíbenější sporty dané
země, významné události v zemi, známé osobnosti ze světa sportu.
Média – noviny, časopisy, knihy (oblíbený autor) – obecné téma. Co jsou to média,
k čemu nám slouží, co patří mezi média (noviny, časopisy, knihy, internet atd.), jak získáváme
informace a proč je potřebujeme, mládež a četba knih, čtu rád/ráda? a proč?, můj oblíbený
autor.
Historie dopravy – obecné téma. Od počátků dopravy v dávné historii až po současnost.
Možno zpracovat v celém historickém vývoji, nebo si vybrat jedno období, nebo druh
dopravy a zpracovat v detailu.
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Hlavní města světa – výběr země je libovolný, 1 – 2 projekty o České republice, žáci z cizích
zemí přednostně zpracovávají informace o hlavním městě své země. Body: název města, název
země, ve které se nachází, významná místa, známé osobnosti, různé zajímavosti o městě.
Známá postava z dějin – výběr země je libovolný, 1–2 projekty o České republice, žáci
z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Výběr významné postavy z dějin
země (panovník, vojevůdce, bojovník za práva, národní hrdina apod.). Body: jméno, země
původu, životopisné údaje, v čem spočívá význam vybrané osoby.
Historické památky světa – výběr země je libovolný, 1–2 projekty o České republice, žáci
z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Žák si vybere 1–3 historické
památky. Body: jméno památky, kde se nachází, popis a historická fakta o památce (jako bývá
uvedeno v turistickém průvodci).
Recepty z celého světa – výběr země je libovolný, 1–2 projekty o České republice, žáci
z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Zvolit některé typické jídlo
pro vybranou zemi. Body: název jídla, název země, seznam potřebných ingrediencí, postup
přípravy.
Politické systémy ve světě – výběr země je libovolný, 1 – 2 projekty o České republice, žáci
z cizích zemí přednostně zpracovávají informace o své zemi. Popsat politický systém vybrané
země – zřízení (republika, království, federace atd.), kdo stojí v čele státu (prezident, král,
předseda vlády), hlavní politické strany, vláda (Parlament, Senát, Kongres).
Co si myslím o budoucnosti – volné téma. Vyjádření vlastního názoru a vizí. Např. škola
budoucnosti, doprava v budoucnosti, bydlení v budoucnosti, cestování v budoucnosti, nebo
obecně – lidé a jejich život v budoucnosti (budoucnost lidstva a Země).
Shrnutí: Formální úprava projektů je důležitou součástí konečné podoby projektů. Je
důležité na tuto skutečnost žáky při zadávání práce opakovaně upozorňovat. Nutností
je doplnění práce obrázky, ilustracemi apod.
Zadání každého tématu by mělo obsahovat konkrétní body, které musí konečná práce
obsahovat. Jedná se o jakousi osnovu, která žákům pomáhá při zpracování tématu.
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5. ÚLOHA UČITELE – STUDIUM PROJEKTŮ A
PŘÍPRAVA PREZENTACE
Jakmile učitel na konci měsíce shromáždí od žáků všechny projekty, začíná pro něj náročná
práce, a tou je jejich studium. Učitel se musí seznámit s obsahem žákovských prací. Jen tak
může dát svým žákům účinnou zpětnou vazbu. Nesmíme zapomínat, že se pohybujeme
v oblasti výuky cizího jazyka – v našem konkrétním případě angličtiny. Jedním z cílů celé
projektové činnosti je i zlepšení úrovně jazykových dovedností našich žáků. Práce podobného
rozsahu, jako jsou tyto projekty, a navíc v cizím jazyce, není pro žáky jednoduchou záležitostí.
Je však pro jejich další rozvoj v jazykové oblasti velmi přínosná. Potřebují i naši pomoc
a vedení, aby se jejich písemný i ústní projev stále zlepšoval.
Každý projekt proto posuzujeme nejen z hlediska jeho obsahu, ale všímáme si i jazykové
úrovně (dodržování gramatických pravidel, pravopis, slovní zásoba, srozumitelnost textu).
Všechny zásadní nedostatky si poznamenáme a při hodině, věnované prezentaci, na ně žáky
upozorníme. Vybíráme opravdu ty nejdůležitější jevy (slovosled ve větách, bohatá slovní
zásoba, používání členů, pravopisné chyby). Není ani technicky možné, zejména z časových
důvodů, abychom podrobně rozebírali každou chybičku, které se žáci dopustí.
Při přípravě na prezentaci musíme počítat s tím, že se může stát, že nebude možné přečíst
všechny odevzdané práce. Záleží na tom, kolik je žáků v dané skupině a kolik z nich práci
odevzdá. Účast žáků totiž nebývá stoprocentní. V případě, že máme k dispozici příliš mnoho
projektů, vybíráme pochopitelně ty nejzdařilejší. Snažíme se, abychom v hodině představili co
možná nejvíce zemí z celého světa, nebo co největší spektrum názorů. Vždy si musíme nechat
i časovou rezervu na doplňující informace a také na rozbor některých chyb, viz výše.
Jakmile máme vybrány nejlepší práce, přistoupíme k přípravě doplňujících informací. Toto je
důležité. Tím, že žákův projekt doplníme nějakou další související informací, dáváme mu
najevo, že jsme jeho práci opravdu četli, a že nás zaujala. Tato skutečnost působí jako podnět
a motivace pro jeho další práci.
Shrnutí: Co vše dělá učitel při přípravě na prezentace: a) Musí si přečíst všechny
projekty., b) Podle časových možností vybírá projekty pro prezentaci., c) Připraví si
ke každému projektu informace pro doplnění., d) Připraví si seznam chyb, které se
v projektech objevily a na které je třeba žáky upozornit.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. VĚRA VAVROVÁ
17

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
POZNÁVÁME VRSTEVNÍKY V ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH

6. PREZENTACE PROJEKTŮ ŽÁKY
Prezentaci plánujeme na začátek měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém žáci pracovali
na určitém tématu. Prezentace probíhá v rámci výuky cizího jazyka.
Učitel má připravené projekty a spolu s nimi i další informace, kterými doplňuje každý
jednotlivý projekt. Současně má i přehled častých a závažných chyb, se kterými se setkal
při studiu projektových prací.
V této souvislosti mějme na paměti, že naším záměrem není žáka zesměšnit, nebo ponížit tím,
že před ostatními spolužáky budeme upozorňovat na jeho jazykové nedostatky. Problematiku
gramatických a dalších chyb a jazykové úrovně projektů je lepší nechat až na dobu po poslední
prezentaci. Z časových důvodů musíme často tuto část přesunout do další hodiny cizího
jazyka. O chybách vždy hovoříme obecně, nepřisuzujeme je konkrétním jedincům. Obracíme
se na třídu jako celek a snažíme se společně se, aby si žáci chybu uvědomili a dokázali s ní
pracovat.
Vyučovací hodinu, při které probíhá prezentace, začneme stručným uvedením tématu.
Postupně vyzýváme žáky, aby přečetli svoje práce. Po každé prezentaci mají ostatní spolužáci
i vyučující příležitost zeptat se autora na detaily jeho tématu, na jeho názory, na důvod volby
konkrétní země, či osoby apod.
Po posledním vystoupení provede učitel celkové zhodnocení měsíční práce všech žáků, kteří
se do projektové činnosti zapojili, pochválí je za účast a vynaložené úsilí. Pokud nám to čas
umožní, věnujeme se na konci hodiny rozboru chyb, se kterými jsme se v projektech setkali.
Žákovským prezentacím věnujeme maximálně dvě vyučovací hodiny.
Shrnutí: Úvod hodiny – představení tématu projektů. Žáci prezentují vybrané práce.
Po každé prezentaci následuje krátká diskuse. Na konci hodiny učitel zhodnotí práci
všech žáků a případně je upozorní na některé chyby, kterých se dopustili.
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7. HODNOTÍME ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY
Hodnocení je nedílnou součástí každého vyučování, každé školní práce. Je zpětnou vazbou,
která žákům říká, jakým způsobem zvládli, případně nezvládli zadaný úkol. Správné hodnocení
odevzdaného projektu by mělo sloužit jako pomůcka, která žákovi později usnadní jeho práci
na dalších tématech.
Jak tedy posuzovat projekty? Na co se při jejich hodnocení soustředit? Již dříve bylo řečeno,
že při zadávání každého tématu je třeba zdůraznit jeho komplexnost – to znamená, že je
důležitý obsah práce, ale také její formální úprava. To jsou dvě základní hlediska, která
hodnotíme, a ze kterých se odvíjí další body, na které je třeba se při posuzování prací zaměřit.
Hodnotíme obsah:
Zpracování bodů, které byly zadány vyučujícím k danému tématu (s tím souvisí i celkový
rozsah práce)
Srozumitelnost textu pro posluchače (jednoduché, jasné věty a jejich návaznost – žák má být
schopen zjištěné informace vyjádřit svými slovy, ne je pouze bezmyšlenkovitě opsat
z původního zdroje)
Jazyková stránka – Jedná se o práci v cizím jazyce (naším cílem je i zlepšení jazykové úrovně
a písemného projevu v cizím jazyce), proto hodnotíme i dodržování gramatických pravidel
a využití slovní zásoby
Hodnotíme formální úpravu:
Projekt by měl na první pohled působit úhledným dojmem. Dokonce i žák s ne příliš
úhledným rukopisem může vytvořit na pohled velmi pěkný projekt.
Součástí projektu jsou vlastní kresby, ilustrační fotografie a obrázky
Hodnocení projektů provádíme během některé vyučovací hodiny, nejlépe na začátku té, která
je věnována prezentacím. Vybereme několik skutečně zdařilých prací a ukážeme je před celou
třídou. Jejich autory můžeme veřejně jmenovat a pochválit za provedenou práci. Příklady prací
jsou pro žáky důležité. Mohou si podle nich udělat představu o tom, co od nich v budoucnu
budeme očekávat.
Při přípravě na prezentace (viz kapitola 5) si poznamenáme, které chyby a nedostatky se
v projektech často opakují, nebo které považujeme za nezbytné z nějakého důvodu zmínit.
V tomto případě však nebudeme jmenovat žáky, jejichž projekty neodpovídají našim
požadavkům. Většině z nich by to jistě nebylo příjemné, a navíc bychom je mohli odradit
od další snahy.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. VĚRA VAVROVÁ
19

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
POZNÁVÁME VRSTEVNÍKY V ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH

8. ZÁVĚR – NAPLNĚNÍ VÝCHOZÍCH CÍLŮ
PROJEKTOVÉ PRÁCE
Aby se práce na jazykových projektech nestala pouze bezúčelnou aktivitou, je třeba
přistupovat k ní s vědomím určitých cílů, kterých chceme společně s žáky dosáhnout. Již dříve
v textu byly jednotlivé cíle zmíněny. V úvodu této kapitoly jistě nebude od věci, znovu si je
připomenout.
Jedná se o projekty realizované v rámci výuky cizího, v našem případě anglického, jazyka.
Z této skutečnosti vyplývá celá skupina cílů, které bychom mohli shrnout pod označením
„rozvoj jazykových dovedností“. Jazykovými dovednostmi máme na mysli čtení, psaní,
poslech (porozumění mluvenému projevu) a mluvení. Jsou to základní oblasti, na které se
zaměřuje, tedy měla by se zaměřovat, výuka cizích jazyků. Při jejich rozvíjení hraje podstatnou
úlohu osobnost učitele, který žákům pomáhá, radí a vede je na cestě k vyšší úrovni jazykových
dovedností, jak je popsáno níže. Během jednotlivých fází projektové práce žáci rozvíjí svoje
schopnosti v těchto konkrétních oblastech:
Psaní – Žáci samostatně využívají znalosti gramatických pravidel a slovní zásoby při tvorbě
svých vlastních textů. Na výskyt závažných a často se opakujících chyb je upozorní učitel
individuálně, nebo po skončení prezentací. S každým dalším projektem se tak jejich dovednost
psaní zlepšuje.
Úloha učitele – Během studia odevzdaných prací eviduje výskyt a závažnost gramatických
a stylistických chyb v textu. Upozorňuje na ně potom žáky. Vybírá chyby podle četnosti
výskytu a podle závažnosti. Není třeba se zabývat každou chybičkou! Učitel společně se žáky
chyby rozebírá, vysvětluje a napravuje. Pomáhá tak žákům zlepšovat jejich písemný projev
v cizím jazyce. O chybách vždy hovoří obecně, neoznačuje konkrétní žáky, kteří se chyb
dopustili.
Čtení – Žáci svoje práce čtou nahlas při prezentacích. Je nutné, aby obsahu textu sami dobře
rozuměli a samozřejmě, aby znali správnou výslovnost daného jazyka. Jenom tak jsou schopni
text správně přečíst a jasně a srozumitelně prezentovat svým posluchačům.
Úloha učitele – Při poslechu žákovských prezentací učitel zaznamenává vyskytující se chyby
ve výslovnosti. Správná výslovnost je v cizím jazyce velice důležitá. Poté žáky na chyby
upozorní a seznámí je se správnou podobou výslovnosti. Tento postup významně přispívá ke
zlepšení úrovně mluveného projevu žáků. Užitek přináší nejenom prezentujícímu žáku, ale
i těm, kteří prezentaci poslouchají.
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Poslech – V průběhu prezentací projektů se žáci stávají také posluchači. Postupně se
zdokonalují i v této jazykové dovednosti. Naučí se vybírat z toho, co slyší, nejdůležitější
informace, vyhodnocovat je a podle toho připravovat následné dotazy.
Úloha učitele – Před prezentací jednotlivých tematických okruhů učitel upozorní žáky
na důležité body, na které mají během poslechu soustředit svoji pozornost. Učí je tak vnímat
slyšený text jako celek, ze kterého je nutno zachytit hlavně ty nejpodstatnější informace.
Mluvení – I tato poslední a pro jazykovou výuku zásadní dovednost se u většiny žáků
v průběhu projektové činnosti výrazně zlepšuje. Součástí prezentací je totiž jakási beseda
(pochopitelně v jazyce, v jehož rámci projekty vznikají), následující po přečtení každého
jednotlivého projektu. Posluchači mají možnost ptát se autora na jednotlivé detaily práce,
na jeho osobní názory apod. Osvojují si tak umění pohotově formulovat vlastní myšlenky
a rychle a správně tvořit věty. Pro žáka, který je dotazován, platí pochopitelně to samé. Měl by
být schopen se v dotazech a připomínkách orientovat a co nejsrozumitelněji na ně reagovat.
Úloha učitele – Mluvení, tedy praktické používání cizího jazyka, je nejdůležitější součástí
jazykové výuky. Je jejím vyvrcholením. Právě při této činnosti žák zúročuje vše, co se při výuce
a domácí přípravě naučil. V průběhu mluveného projevu lze zhodnotit celkovou úroveň
žákových jazykových schopností. Zde se nám ukáže bohatost jeho slovní zásoby, schopnost
využití osvojených gramatických pravidel, stylistická dovednost a výslovnost. Na všechny tyto
faktory se při poslechu žákovských prezentací musí učitel zaměřit. Opět eviduje chyby,
nedostatky a nepřesnosti a posléze je žákům představí a pomůže jim s jejich nápravou.
S rozvojem jazykových dovedností souvisí i zdokonalování a rozšiřování žákovy slovní
zásoby a jeho schopnost používat naučená gramatická pravidla. Zodpovědný přístup
a poctivá práce na projektech k tomu všemu účinně napomáhá. I zde je důležitá role učitele,
který se žáky na projektech od počátku pracuje.
Úloha učitele – Učitel žáky podporuje ve využívání synonymních výrazů a aktivním
rozšiřování slovní zásoby. Upozorňuje je na nebezpečí častého opakování některých slovíček
a slovních spojení. Povzbuzuje je při využití jejich vlastní kreativity při tvoření vět. Dbá na to,
aby žáci co nejvíce a pokud možno správně používali osvojená gramatická pravidla. Vždy se
snaží, aby žáci pracovali co nejvíce samostatně, aby pouze bezmyšlenkovitě nedělali to, co jim
on sám řekne.
Tematickým zaměřením se jedná o multikulturní projekt. A jeho důležitým cílem je rovněž
obohacení dosavadních znalostí žáků o nové informace, týkající se v tomto případě reálií
různých cizích zemí (informací o rozličných oblastech lidského života v konkrétních zemích,
např. národní kuchyně, významné dny, zeměpisné informace, důležité historické osobnosti
a události). To je koneckonců patrné již z názvů jednotlivých projektů (viz kapitola 3).
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Již dříve v textu této metodické příručky jsem uvedla, že zaměření všech projektů je odvozeno
z tematických plánů pro výuku anglického jazyka v jednotlivých ročnících druhého stupně.
Celá projektová práce tedy přímo vychází z tematických plánů a tím pádem i z ŠVP (Školního
vzdělávacího programu) naší školy. Zákonitě tedy musí cíle naší projektové činnosti odpovídat
požadovaným výstupům, které jsou v tomto konkrétním ŠVP uvedeny. Zde jsou vybrané
body tak, jak jsou formulovány v ŠVP. Zcela prokazatelně odpovídají tomu, co většina žáků
zvládá (pochopitelně na úrovni odpovídající jejich věku) a čemu jejich aktivní práce
na projektech významně napomáhá:
Tabulka 3: Očekávané výstupy
Očekávaný výstup

Aktivita žáka

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či Prezentace projektů
konverzace, který se týká osvojovaných témat
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Prezentace projektů

Zeptá se na základní informace

Prezentace projektů

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované Prezentace projektů
informace
Vyhledává informace, které následně samostatně zpracuje.

Zpracování
a tvorba textů

V neposlední řadě musíme zmínit i klíčové kompetence podle RVP ZV, které u žáků
v průběhu projektové práce pedagog (v našem případě je to vyučující anglického jazyka)
postupně rozvíjí:
Kompetence k učení – Dokáže vyhledat potřebné informace a pracovat s nimi. Informace
umí dávat do vzájemných souvislostí. Žák si vybírá různé informační zdroje. Z nich si podle
zadání vybírá potřebné informace. Z informací sestavuje souvislý text, jehož jednotlivé části
na sebe logicky navazují. Tato kompetence se rozvíjí ve fázi přípravy a samotné práce vedoucí
ke konečné podobě žákova projektu.
Úloha učitele – Při zadávání tématu projektu učitel stanoví jasné požadavky na obsah práce.
Seznámí žáky s body, které má text obsahovat. Nastíní jim jakousi osnovu práce, která jim
pomůže lépe se orientovat při zpracování získaných informací do konečné podoby
tematického projektu. Doporučí žákům vhodné informační zdroje.
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Kompetence komunikativní (ústní i písemný projev) – Žák formuluje a vyjadřuje své
myšlenky a názory. Vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně. Naslouchá druhým lidem
a dokáže reagovat na to, co slyší. Umí využívat informační zdroje při své práci. Tato
kompetence se rozvíjí zejména při prezentacích projektů, kdy žák seznamuje ostatní
s výsledkem svého úsilí, nebo je v roli posluchače, který se dotazuje na detaily právě
prezentované práce. Schopnost využití informačních zdrojů je rozvíjena při tvůrčí činnosti,
kdy žák téma zpracovává.
Úloha učitele – Po studiu odevzdaných projektů a stejně tak i po jejich prezentaci poskytuje
učitel žákům účinnou a srozumitelnou zpětnou vazbu. Upozorní je na chyby a nedostatky.
Spolupracuje se žáky při jejich nápravě. Při prezentacích povzbuzuje žáky – posluchače
k aktivnímu zapojení do následné diskuse.
Kompetence pracovní – Žák si naplánuje svoji činnost spojenou s přípravou projektu.
Vyhledá a připraví se materiály a pomůcky, které bude potřebovat. Plní povinnosti spojené se
zadaným úkolem. Jedná se o důležitou počáteční fázi práce na projektu. Touto kompetencí se
prolíná žákův smysl pro povinnost a odpovědný přístup k plnění úkolů. Je totiž zapotřebí
vymezit si potřebný čas na to, aby výsledný projekt dosáhl požadované úrovně. Nelze vytvořit
dílo na dobré úrovni ze dne na den. Žák potřebuje čas na shromáždění nezbytných informací,
doplňujících fotografií a obrázků a samozřejmě i na jejich zpracování do konečné podoby
projektu.
Úloha učitele – Jednotlivá témata zadává včas, s předstihem, aby měli žáci dostatek prostoru
pro vypracování kvalitního projektu. Všechny instrukce formuluje jasně a přesně. Zodpovídá
všechny dotazy žáků, které se týkají projektové činnosti. Upozorňuje žáky na nutnost přípravy
časového plánu při práci. Důsledně vyžaduje dodržení termínů pro odevzdání prací.
Již v průběhu prvního roku projektové činnosti byl u většiny zúčastněných žáků patrný posun
v oblasti výše zmiňovaných jazykových dovedností. Pochopitelně se jedná o záležitost značně
individuální. Musíme proto pokrok posuzovat vždy s ohledem na každého jednotlivého žáka.
Celkově lze tedy projektovou práci, probíhající po dobu dvou let, hodnotit jako zdařilou.
Všechny požadované cíle, které jsem v textu této metodiky zmínila, byly naplněny, opět
s přihlédnutím k individuálním schopnostem jednotlivých žáků. Začlenění daných témat
do výuky cizího jazyka je užitečným rozšířením stávajících tematických plánů a nemalou
měrou přispívá nejenom ke zvýšení úrovně jazykových schopností dovedností, ale
i k celkovému osobnostnímu rozvoji žáka.
Shrnutí: Systematická práce na žákovských projektech se významně podílí
na celkovém osobnostním rozvoji žáka. V oblasti zlepšení úrovně jazykových
dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) můžeme pozorovat již v průběhu prvního

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. VĚRA VAVROVÁ
23

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
POZNÁVÁME VRSTEVNÍKY V ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH
roku projektové práce výrazné pokroky (alespoň u některých žáků). Při přípravě
projektů si žáci osvojují dovednosti spojené s vyhledáváním požadovaných informací
a jejich zpracováním. Získávají také užitečné návyky jako je zodpovědný přístup
k plnění úkolu a dodržování určených termínů pro odevzdání práce. Nesmíme
zapomínat ani na to, že se žáci postupně dozvědí velké množství nových informací
z různých oblastí života naší země, ale i jiných zemí celého světa. Významnou úlohu
zde hraje i osobnost učitele, který je žákům průvodcem po celou dobu jejich práce
na projektech. S jeho pomocí žáci rozvíjí svoje jazykové znalosti a dovednosti.
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PŘÍLOHA

Obrázek 1: My country – 7. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem zákonných
zástupců žáků)

Obrázek 2: The geography of the world – 9. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem
zákonných zástupců žáků)
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Obrázek 3: A city guide – 7. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem zákonných
zástupců žáků)

Obrázek 4: Cuisines, eating habits – 6. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem
zákonných zástupců žáků)
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Obrázek 5: The nature, national parks – 9. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem
zákonných zástupců žáků)

Obrázek 6: Holidays and travelling – 6. ročník (foto autorka, pořízeno se souhlasem
zákonných zástupců žáků)
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