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ŽŽáákovskkovsk éé projekty ?projekty ?

Projektem se dnes pojmenovProjektem se dnes pojmenováávváá ttéémměřěř vvšše, e, 
co se ve co se ve šškole odehrkole odehráávváá. . 

To, co nazývTo, co nazývááme projektem, se stme projektem, se stáávváá ccíílem, lem, 
nikoli prostnikoli prostřředkem výuky. edkem výuky. 

ZZůůstali jsme u nstali jsme u náázvu zvu „„seminsemináárnrníí prpráácece““

Za dZa důůleležžititěějjšíší povapovažžujeme cujeme cííl nel nežž nnáázev.zev.



ŽŽáákovskkovsk éé projekty ?projekty ?

klademe si za cklademe si za cííl naul nauččit it žžááky ky 
tvotvořřivým zpivým způůsobem zsobem zíískskáávat vat 
poznatky, vhodnpoznatky, vhodněě je strukturovat a je strukturovat a 
nnááslednsledněě je tvoje tvořřivivěě vyuvyužžíívat pvat přři i řřeeššeneníí
problprobléémových situacmových situacíích. ch. 

co byly dco byly dřřííve vve věědomosti a dovednosti, domosti a dovednosti, 
jsou dnes kljsou dnes klííččovovéé kompetence. kompetence. 



Po roce 1989 se naPo roce 1989 se na šše e šškolstvkolstv íí výraznvýrazn ěě
ppřřiklonilo kiklonilo k pedologickým npedologickým n áázorzorůůmm

MnozMnozíí reformreformáátotořři si s prosazovprosazováánníím m 
pedologických npedologických náázorzorůů ppřřiiššli vli v dobdoběě, , 
kdy je jikdy je jižž ddáávno znvno znáámo, jakmo, jakéé ddůůsledky sledky 
ppřřininášíáší jejich plnjejich plnéé uvedenuvedeníí do do žživota. ivota. 
NenNeníí nnááhoda, hoda, žže dnes, ce dnes, cííttííme velkme velkéé
rozpaky nad rozpaky nad úúrovnrovníí nanaššich ich žžáákkůů, nad , nad 
jejich chovjejich chováánníím, pm, přříístupem ke stupem ke šškolnkolníí
prprááci.ci.



NNáázor zor žžáákkůů, rodi, rodi čůčů, ve, veřřejnosti na fyzikuejnosti na fyziku

DDůůvodem, provodem, pročč žžááci povaci považžujujíí fyziku fyziku 
za obtza obtíížžný pný přředmedměět  mt  můžůže být i fakt, e být i fakt, 
žže se obsah vzdaluje od reality e se obsah vzdaluje od reality žživota, ivota, 
kterkteráá žžááka obklopuje. ka obklopuje. 

ČČasto zdasto zdůůrazrazňňujeme exaktnost pojmujeme exaktnost pojmůů
a pa přřesnost myesnost myššlenleníí, ale mnohdy , ale mnohdy 
nedoknedokáážžeme ukeme ukáázat na souvislosti zat na souvislosti 
ss realitou.realitou.



V hodinV hodináách fyziky se uch fyziky se uččitel soustitel soustřřeeďďuje se uje se 
ppřředevedevšíším na obsahovou sprm na obsahovou spráávnost vnost 
ppřřededáávaných poznatkvaných poznatkůů. . 

NNááplplňň hodin je nhodin je náároroččnnáá, teoretick, teoretickáá a a 
spospoččíívváá vvěěttššinou spinou spíšíše v osvojove v osvojováánníí faktfaktůů a a 
definic nedefinic nežž vv hledhledáánníí souvislostsouvislostíí mezi nimi. mezi nimi. 

Hodiny obsahujHodiny obsahujíí znaznaččnnéé mnomnožžstvstvíí
odborných termodborných termíínnůů



NNášáš vzdvzděělláávacvac íí systsyst éém je zm je z tradice zalotradice zalo žžen na reproduktivnen na reproduktivn íích ch 
formform áách a metodch a metod áách prch pr ááce. Nemce. Neměěli bychom divit, li bychom divit, žže jsou nae jsou na šši i žžááci ci 
ppřřirovnirovn áávvááni kni k prpráázdným nzdným n áádobdob áám, kterm, kter éé se majse maj íí bběěhem hem šškolnkoln íí

dochdoch áázky naplnit.zky naplnit.



nněěkterkter áá zjizji ššttěěnníí výzkumu TIMSSvýzkumu TIMSS --RR

v v ččeských eských šškolkoláách se velmi ch se velmi ččasto asto 
opakuje opakuje -- 84% hodin (oproti 84% hodin (oproti 
42% v Nizozemsku) a zkou42% v Nizozemsku) a zkoušíší --
50% hodin (oproti 18% 50% hodin (oproti 18% 
vv Nizozemsku). Nizozemsku). 

ČČeskeskáá republika byla zemrepublika byla zemíí, kde , kde 
žžááci pci přři hodini hodináách fyziky a ch fyziky a 
ppřříírodovrodověědných pdných přředmedměěttůů
nejmnejméénněě mluvmluvíí, p, píšííší i i ččtou. tou. 



ChcemeChceme--li, aby se fyzika dostala li, aby se fyzika dostala 
opopěět na t na „„výslunvýsluní“í“ potpotřřebujeme ebujeme 
bourat baribourat bariééry, kterými pry, kterými přříírodnrodníí
vvěědy na zdy na záákladnkladníích ch šškolkoláách ch 
obestavobestavěěla kombinace la kombinace 
nevhodných pedagogických nevhodných pedagogických 
metod a legislativnmetod a legislativníích restrikcch restrikcíí..



NNěěkterkteráá vysvvysvěětlentleníí jsou jsou 
samozsamozřřejmejměě pro zpro záákladnkladníí šškolu kolu 
ppřříílilišš obtobtíížžnnáá

ale..! (souhlasale..! (souhlasííme sme s ttíím, m, žže e 
ss nněěkterými pojmy mkterými pojmy můžůžeme eme 
pracovat, anipracovat, anižž znznááme jejich me jejich 
podstatu?)podstatu?)



„„ seminsemin áárnrn íí prpráácece““ ..

ttééma si ma si žžááci mohou vybci mohou vybíírat zrat z nnáávrhu uvrhu uččitele itele 
ppřříípadnpadněě navrhnout vlastnnavrhnout vlastníí. . 

uuččitel pitel přřestal být jedinou autoritou, jediným estal být jedinou autoritou, jediným 
nositelem pravdy. nositelem pravdy. 

uuččitel vitel vššak mak můžůže i nade i nadáále le řříídit vyudit vyuččovováánníí
(t(třřeba i skryteba i skrytěě), pl), pláánovat ho, urnovat ho, urččovat jeho ovat jeho 
zzáákladnkladníí ffááze, volit vyuze, volit vyuččovacovacíí strategie, strategie, 
hodnotit prhodnotit prááci ci žžáákkůů. . 



klkl ííččovovéé kompetence, jak je stanovila Evropskkompetence, jak je stanovila Evropsk áá komise komise 

pro obdobpro obdob íí povinnpovinn éé šškolnkoln íí dochdoch áázkyzky

Komunikace vKomunikace v matemate řřsksk éém jazyce (m jazyce ( CommunacitonCommunaciton in in 
nativenative languagelanguage ))
Komunikace vKomunikace v cizciz íím jazyce (m jazyce ( CommuncationCommuncation in in 
foreignforeign languagelanguage ))
MatematickMatematick áá kompetence a zkompetence a z áákladnkladn íí kompetence kompetence 
vv oblasti voblasti v ěědy a technologidy a technologi íí ((MathematicalMathematical
competencescompetences andand competencescompetences in in thethe area area ofof
Science)Science)
Kompetence vKompetence v oblasti digitoblasti digit áálnln íích technologich technologi íí
((CompetencesCompetences in ICT)in ICT)
UUččit se uit se u ččit (it ( LearningLearning to to learnlearn competencescompetences ))
SociSoci áálnln íí a oba obččanskansk éé kompetence (kompetence ( SocialSocial andand
interpersonalinterpersonal competencescompetences andand civil civil competencescompetences ))
IniciativnIniciativn íí a podnikatelska podnikatelsk éé mymyššlenlen íí
((EnterpreunershipEnterpreunership
KulturnKulturn íí povpov ěědomdom íí a vyja vyj ááddřřeneníí ((CulturalCultural awarenessawareness



SystSyst éém seminm semin áárekrek

poskytuje prostor pro tvposkytuje prostor pro tv ůůrrččíí ppřříístup stup žžáákkůů i ui uččiteleitele

umoumo žňžňuje odstupuje odstup ňňovanou movanou m ííru pomociru pomoci

poskytuje prostor pro rposkytuje prostor pro r ůůznznéé metody metody řřeeššeneníí problprobl éémumu

žžááci  mohou zci  mohou z íískat skat šširokou paletu informacirokou paletu informac íí, nau, nauččíí se se 
ss informacemi pracovatinformacemi pracovat

vlastnvlastn íí výbvýb ěěr tr t éématu mmatu m áá silný motivasilný motiva ččnníí nnááboj a boj a 
mmůžůže vzbudit ze vzbudit z áájem jem žžááka o vyuka o vyu ččovacovac íí ppřředmedměětt

autorautor ůům seminm semin áárek drek d áávváá momo žžnost zhodnotit co se nost zhodnotit co se 
jim podajim poda řřilo, pilo, p řříípadnpadn ěě co by pco by p řříšíšttěě dděělali lali úúplnpln ěě jinak.jinak.



Fyzika pro žáky:

zazaččala být zajala být zajíímavmavěějjšíší a atraktivna atraktivněějjšíší

ppřřestala být vnestala být vníímmáána jako vyuna jako vyuččovacovacíí
ppřředmedměět, v nt, v něěmmžž mohou být mohou být úúspspěěššnníí pouze pouze 
žžááci s "fyzikci s "fyzikáálnlníím" nadm" nadáánníímm

dobrdobréého výsledku dosahujho výsledku dosahujíí i pri průůmměěrnrníí žžáácici

zvýzvýššil se zil se záájem o fyziku a pjem o fyziku a přříírodovrodověědndnéé

ppřředmedměětyty


