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Vyučující: Eva Pokorná

Předmět Výchova k občanství přímo vybízí a velmi dobře umožňuje dětem osvojit si a rozvíjet klíčové dovednosti, a to především při projektovém vyučování.
Již na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s náměty projektů a s možnostmi jejich zpracování.
Na některých projektech se podílejí skupiny žáků, jiné zpracovávají žáci ve dvojicích, či samostatně, záleží
na charakteru daného projektu. Žáci se na zpracování projektů připravují v hodinách, skupinové projekty
pak zpracovávají ve vyučovacích hodinách ve škole, individuální dokončují doma. V určeném termínu pak
žáci výsledky své práce prezentují před třídou. Ostatní žáci mají možnost klást prezentujícím žákům doplňující otázky, oceňují práci svých spolužáků, případně mají kritické připomínky, prezentující obhajují své
názory, ověřují si pomocí několika otázek pozornost svých posluchačů. Po prezentaci všech prací o dané
problematice žáci diskutují, diskusi usměrňuje a svými zkušenostmi doplňuje vyučující. Nejzajímavější a
nejlépe zpracované projekty jsou k vidění na výstavní stěně ve třídě, případně zdobí stěny školních chodeb.

VI. B

Náměty tématických prací v 1. pololetí:

Člověk a čas

Projekty velmi zajímavé a různorodé – od způsobů měření času, přes vynálezy až třeba po vývoj
hraček. Všechny však dané téma spojovalo.

Škola dříve a dnes / Škola budoucnosti

Žáky zaujalo především téma Škola dříve a dnes. V rámci přípravy se žáci zúčastnili besedy v Městské knihovně v Třebíči – pobočka Modřínová. Děti zaujalo poutavé vyprávění paní učitelky Jičínské o škole
jejího dětství doplněné zajímavými fotografiemi. Většina žáků využila vzpomínek svých rodičů a prarodičů,
někteří vytvořili a zpracovali rodinnou anketu. Zejména tato práce přispěla k vzájemné komunikaci a spolupráci dětí a rodičů, což je bezesporu v dnešní uspěchané době velmi důležité.

VII. C

Náměty tématických prací v 1. pololetí:

Olympijské hry – Historie olympijských her, Olympijské hry v Pekingu, Čtvrtá žákovská olympiáda (společný projekt)
Žáci pracovali ve třech skupinách, vyhledávali informace na internetu, v encyklopediích, využívali
vlastních znalostí. Získané písemné materiály a fotografie třídili a zpracovávali ve výsledný projekt v hodinách ve škole.

Rodinný erb

Děti vytvářely rodinný erb. Snažily se zachytit, co je charakteristické pro jejich rodinu, co zdědily po
rodičích, jaká se stala nejdůležitější událost v jejich rodině, co považují za svůj největší úspěch, pokusily se
napsat motto své rodiny. Mnohé erby byly skutečně velmi zdařilé.

Způsoby komunikace / Jak nás ovlivňují média

Žáci pracovali v malých skupinkách, informace opět vyhledávali ve škole při práci na počítači a ve
školní knihovně. Zabývali se slovní i mimoslovní komunikací. Při prezentaci projektu o mimoslovní komunikaci prezentující dokonce učili své spolužáky řeči neslyšících.
Téma Jak nás ovlivňují média - děti dokázaly, že se jen tak snadno nenechají reklamou ovlivnit. Kriticky se vyjadřovaly i k bulvárnímu tisku.

Víra a náboženství

Žáci zpracovávali informace o světových náboženstvích dle vlastního výběru, seznamovali s nimi
své spolužáky, o problematice diskutovali a především uplatňovali své názory. V testu pak dokázali, že si
zapamatovali nejen základní informace, ale i mnohé zajímavosti.

V poslední hodině 1. pololetí žáci 6. i 7. ročníku hodnotili svou práci v předmětu, zamýšleli se nad
smyslem vytváření projektů.

VI. B
l. Získal jsem představu, jak se člověk i věci v průběhu času vyvíjeli.
2. Umím vysvětlit, jak se měří čas.
3. Dokážu porovnat, jak vypadala škola dříve a dnes.
4. Vytvořím projekt podle zadaných kritérií.
5. Dokážu vyhledávat informace na internetu.
6. Čerpám z encyklopedií, časopisů apod.
7. Komunikuji s rodiči, prarodiči,..., když projekt připravuji.
8. Využívám znalostí získaných v jiných předmětech.
9. Dokážu se získanými informacemi pracovat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozhodně ano
12
10
18
10
16
5
13
8
11

Spíše ano
7
8
2
9
4
6
5
7
7

Spíše ne
1
2
0
1
0
4
1
3
2

Rozhodně ne
0
0
0
0
0
5
1
2
0

Většina žáků VI. B je přesvědčena, že tvorba projektů má určitě smysl. Pouze tři žáci si myslí, že to
spíše smysl nemá. Podle nich dnes děti chtějí něco jiného, než psát referáty a projekty, děti chtějí být teď už
jenom na PC.
Z ostatních názorů žáků:
Baví mě vytvářet projekty a jsem ráda, že je vytváříme. Máme na to hodně času. Sice někdy informace nemůžu najít, ale potom vše dobře promyslím a napíšu.
Dozvíme se spoustu věcí a dostáváme dobré známky.
Psaní projektů nám zlepšuje mozkovou činnost, musíme přemýšlet, co napsat, hledáme informace na
internetu, zjišťujeme díky tomu nové věci, poučíme se.
Děláme projekty proto, abychom si od ostatních obohatili své znalosti.
Pro mě vytváření projektů smysl rozhodně má, protože získám jiné znalosti a naučím se mnohem
víc. Naučím se projekty dělat a určitě mně to pomůže.
Je to pro nás dobré, pomáhá nám to objevovat něco nového.
Ať udělám projekt z čehokoli, tak se něco přiučím, je to vlastně jako učení.
Je to zábavné. Zabere sice hodně času, ale až je projekt dokončen, můžu dostat jedničku.
Určitě to má smysl. Nemusíme pořád poznávat vše jako dřív.
Získáváme nové informace.
Je logické, že se něco naučíme.
Mohu si zlepšit známku. Naučím se lépe vyhledávat informace v encyklopediích.
Dozvíme se spoustu nových informací, třeba jak to vypadalo za časů našich babiček. Projekty mě
moc baví. Myslím, že těmito projekty si věci, které tam napíšeme, lépe uvědomíme a naučíme se je. Zjistíme víc, než je napsáno v učebnici.

VII. C
1. Umím vysvětlit pojem komunikace.
2. Dokážu vyjmenovat způsoby komunikace.
3. Vysvětlím, co jsou média.
4. Umím vysvětlit pojem kultura.
5. Umím vysvětlit pojem kýč.
6. Dokážu vyjmenovat některé náboženské systémy a o některém pohovořit víc.
7. Znám některé náboženské symboly.
8. Dokážu respektovat náboženské přesvědčení druhých.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozhodně ano
10
8
11
8
20
10
12
16

Spíše ano
16
17
11
14
0
11
13
6

Spíše ne
0
1
4
4
5
5
1
4

Rozhodně ne
0
0
0
0
1
0
0
0

Tvorbu projektů považuje rozhodně za smysluplné osmnáct žáků VII. C, pět žáků si myslí, že by
určitě projekty měli vytvářet, dva žáci se nevyjádřili.
Z názoru žáků:
Baví mě to, víc si zapamatuji, je to super.
Dozvíme se nové věci, lépe se naučíme látku, je to zábavné a poučné, učení trochu jinak.
Baví mě to! Je to zábavné. Lepší styl učení. Rozhodně to smysl má.
Dobrý nápad, kolektiv se stmelí.
Některé hodiny jsou nuda. Toto je zábavnější forma učení. Lepší je pracovat ve škole a po skupinkách než doma.
Když člověk dělá projekt sám, víc si o daném tématu zapamatuje.
Je to rozhodně zábavnější, než se normálně učit, a myslím si, že tím každý ukáže, jak umí sám nebo
ve skupinách udělat zadanou práci.
Líbí se mně dělat projekty. Je to lepší, než sedět a psát zápis do sešitu.
Je zajímavé hledat si informace sami, vybírat do projektu, co je důležité. Líbí se mi poslouchat, co
jiným spolužákům připadalo nejdůležitější a zařadili to do projektu.
Projekty by se měly určitě dělat, ve skupině kvůli spolupráci, samostatně po intenzivnější domácí
přípravě. Rozhodně si víc zapamatujeme.
Baví mě to. Má to smysl se učit.
Dokážu se lépe vyjadřovat, či dobře vystupovat. Ze svého projektu si více zapamatuji než z výkladové hodiny.
Naučíme se vyjadřovat před třídou, spolupracovat ve třídě nebo pracovat samostatně.
Více se dozvím, celkově mě to baví.
Projekty bychom mohli dělat i častěji.
Podle projektů se lépe učí, z různých zdrojů se dozvídáme řadu nových věcí i pro život.

ČLOVĚK A ČAS
Ve výchově k občanství jsme zpracovávali projekt ČLOVĚK A ČAS. Každý si mohl vybrat téma, o
kterém bude psát. Někdo psal, jak se vyvíjel člověk, jak se zdokonalovalo Národní divadlo, nebo třeba jak
postupoval vývoj elektroniky.
Já jsem si vybrala vývoj hraček. Když jsem na počítači začala hledat podklady, úplně jsem ztratila
pojem o čase. Představovala jsem si, že jsem malá holčička z pravěku a na hraní mám figurky uplácané z
hlíny. Nebo jsem se viděla, jak si hraji s panenkou, která má krásné oblečení stejné jako dospělí lidé. Vlásky
má z lidských vlasů a má jemné rysy v obličeji. Když jsem se konečně probrala ze snění, začala jsem hledat
něco z dávné historie panenek. Třeba jsem se dozvěděla, že první panenka pochází z dávného Egypta. Nebo
že plastovou panenku vyrobili Američané. Pak jsem se pustila do hledání obrázků. Nakonec jsem všechny údaje rozmístila a nalepila na velkou bílou čtvrtku. Konečně byl projekt hotov! Těšila jsem se, až svůj
výtvor budu prezentovat před třídou.
Ve třídě jsme se dozvěděli různé zajímavosti. Někomu třeba projekt trval jen půl hodiny, ale jinému
třeba zase dvě hodiny. Některým dětem pomáhali rodiče, zatímco jiné se musely spolehnout samy na sebe.
Byla to velmi zajímavá hodina a myslím si, že projekty by se měly dělat častěji.
										

Autor: Kathrin Decknerová, VI. B

Z hodnocení a názorů žáků vyplývá, že při zpracovávání projektů žák vyhledává a třídí informace,
uvádí věci do souvislostí, promýšlí způsoby zpracování, účinně spolupracuje ve skupině, vytváří si představu o sobě samém, respektuje názory a zkušenosti druhých, využívá znalostí a zkušeností získaných v jiných
předmětech, či ze své zájmové činnosti, komunikuje nejen se svými vrstevníky, ale rovněž s rodiči, prarodiči, učiteli apod. V rámci prezentace formuluje a vyjadřuje své myšlenky, je schopen obhájit svůj názor, kriticky posuzuje výsledky své práce i svých spolužáků. To vše vede žáky nejen k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití, ale i k budoucímu úspěšnému studiu a dalšímu praktickému životu.

Projekty žáků VI. B a VII. C.

Škola dříve a dnes.

Nejzajímavější práce.

Projekty žáků VI. B.

Člověk a čas - nové objevy.

Člověk a čas - měření času.

Beseda v knihovně.

Paní učitelka Jičínská ukazuje dětem obrázky ze školy, do níž chodila.

Žáci VI. B poslouchají zajímavé vyprávění.

Beseda v knihovně.

Paní učitelka Jičínská vypravuje.

Pozorní posluchači.

Škola dříve a dnes.

Zajímavě sestavená anketa - Škola včera, dnes a zítra.

Škola v minulosti.

Škola dříve a dnes.

Jeden z nejzdařilejších projektů.

Rodinná anketa.

Z prezentace projektů.

Kathrin vysvětluje výsledky rodinné ankety.

Příprava projektu.

Projekty žáků VII. C.

Olympijské hry - Peking - Historie olympijských her.

Olympijské hry - 4. žákovská olympiáda.

Příprava projektu.

Vyhledáváme informace na počítači.

Zjišťujeme, co říká odborná literatura.

Příprava projektu.

Pracujeme s tiskem.

Objevujeme zajímavosti v encyklopediích.

Projekty žáků VII. C.

Rodinné erby.

Z prezentace - Katka a její rodinný erb.

Způsoby komunikace.

Dorozumíváme se pomocí internetu.

Zajímavosti dorozumívání.

Způsoby komunikace.

Zkoušíme řeč hluchoněmých.

Jak nás ovlivňují média ?

Víra a náboženství.

Symboly různých náboženství.

Poznáváme světová náboženství.

Projekty žáků VI. B a VII. C.

Pohled do třídy - stěna s vystavenými projekty.

Projekty zdobí i stěny školních chodeb.

Výchova k občanství v 6. a 7. ročníku byla i v 2. pololetí provázena prací na projektech s různými
náměty. Tak jako v 1. pololetí žáci pracovali samostatně nebo ve skupinách. Mnozí žáci přicházeli s novými nápady, jak co nejlépe a nejzajímavěji náměty zadaných prací zpracovat. Při prezentaci se někteří žáci
snažili své práce představit co nejpůsobivěji, ba dokonce vtipnou a zábavnou formou, která ale nikterak
neubrala na kvalitě práce, naopak upoutala ještě víc pozornost spolužáků.
Práce na projektech většinu žáků skutečně zaujala. Svědčí o tom i to, že někteří sami přemýšleli o
tématech, která by mohli v budoucnu zpracovat. Jsem přesvědčena o tom, že práce na projektech, ať již žáci
pracují sami, či ve skupině, jim vždy přinese řadu nových poznatků i dovedností. Za velmi důležité považuji
rozvíjení komunikačních schopností dětí, a to při rozhovorech s rodiči, prarodiči apod., se spolužáky, tak při
samotné prezentaci. V dnešní době pokládám za nesmírně cenné právě diskuse s rodiči a prarodiči, kdy se
utužují vztahy mezi dětmi a jejich rodiči.

VI. B

Náměty tématických prací ve 2. pololetí:

Země česká - domov můj

Žáci využívali svých znalostí z dřívějších hodin vlastivědy, z hodin zeměpisu a dějepisu, sami si pak
tyto vědomosti doplňovali o informace z encyklopedií a internetu. Dále čerpali z vlastních zkušeností, kterých nabyli při výletech po naší vlasti s rodiči. Prezentace prací pak žáky zavedla jak do historie naší vlasti,
tak je seznámila s jejími přírodními krásami a zajímavostmi.

Významné české osobnosti

Téma „Významné české osobnosti“ žáky opět zaujalo, neboť si mohli vybrat osobnost, která se stala
významnou v jakémkoli oboru a v jakékoli době. Žáci si tedy vyhledávali informace o osobách, které již
dávno nežijí, ale i o současnících. Zaujali je lidé z oblasti literatury, historie, politiky, ale také hudby, malířství, sportu i módy. Mezi osobnostmi se objevily i ty, s nimiž se setkáváme na našich bankovkách, anebo
takové, které patří k příbuzným žáků. Většina prezentací byla velmi zajímavá.

VII. C

Náměty tématických prací ve 2. pololetí:

Cestovní kancelář (Za poznáním naší vlasti)

Žáci se stali provozovateli cestovních kanceláří, zvolili si své názvy, sídlo apod. a nabízeli různé
pobytové, ale především poznávací zájezdy po naší vlasti se všemi náležitostmi, které k takové nabídce
patří. Při prezentaci se dvojice žáků nebo jednotlivci snažili přesvědčit možné zákazníky (ostatní žáky) o
kvalitě jejich nabídky. Jedna dvojice nabízející vodácké putování přišla dokonce v námořnickém tričku a
velmi vtipně lákala na jejich zájezd. Žáci litovali, že některé ze zájezdů nejsou skutečné, hned by se bývali
přihlásili.

Pobyt v Hornu (příprava, vlastní pobyt, přínos)

Třída VII. C jako třída s jazykovým zaměřením se zúčastnila v rámci výměnných pobytů pobytu v
Hornu. Ve svých třech projektech pak skupiny žáků ukázaly, jak se na setkání s rakouskými kamarády připravovaly, dokumentovaly vlastní pobyt v Hornu a informovaly o tom, co taková spolupráce se zahraniční
školou žákům přináší. Při zpracování žáci využili různých materiálů, včetně vlastních fotografií a pochopitelně osobních postřehů.
Tyto projekty jsou nyní vystaveny na chodbě v 1. poschodí pavilonu D.

Práce na projektech i jejich prezentace žáky bezesporu obohacuje jak po stránce vzdělávací, tak výchovné.

Projekty žáků VI. B.

Významné památky naší země.

A co o nich víme?

Země česká - domov můj.

Důležité údaje o naší republice.

Místa, která Honza navštívil se svými rodiči.

Projekty žáků VI. B.

Zajímavě zpracovaný projekt - české osobnosti v kostce.

Významné české osobnosti.

S těmito osobnostmi se setkáváme na našich bankovkách.

Mezi osobnosti v oblasti módy patří jistě i Blanka Matragi.

Významné české osobnosti.

Karel Hájek, významný český fotograf - blízký příbuzný Petra Kratochvíla, žáka VI. B.

Ve všech oborech najdeme významné české osobnosti.

Projekty žáků VII. C

Kam zavítáme s vaší cestovní kanceláří?

Co jste pro nás připravili zajímavého?

Projekty žáků VII. C

Řeka Ohře vás jistě uchvátí.

V Karlových Varech určitě najdete to, co hledáte.

VII. C se připravuje na pobyt v Hornu.

VII. C v Hornu.

Co VII. C pobyt v Hornu přinesl.

