
 
 

Projekt inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (ukončen 30. 6. 

2012) 
 

Ve školním roce 2015/2016 jsme v rámci udržitelnosti projektu Inovativní metody 

v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064 realizovali všech 14 klíčových 

aktivit tohoto projektu. 

V rámci KA 01 DVPP jsme pokračovali ve vzdělávání pedagogů dle cílů nastavených v 

projektu: 

8 pedagogů se zúčastnilo školení zaměřeného na využití ICT ve výuce všeobecně 

vzdělávacích předmětů. Toto školení se konalo u nás ve škole a navazovalo na školení 

z předchozího roku. Škola v minulosti zakoupila interaktivní SW eTabule, který pedagogové 

s oblibou využívají ve výuce. Tentokrát bylo školení určené pro pokročilé uživatele tohoto 

programu. Účastníci se rovněž seznámili s novinkami, které se objevily v nejnovější verzi 

programu eTabule. Časový rozsah semináře byl 4 výukové hodiny. 

5 pedagogů absolvovalo školení Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy. 

Cílem tohoto školení s akreditací MŠMT bylo seznámení účastníků s efektivními 

vyučovacími metodami a aktivitami, které rozvíjejí zájem žáků o danou vzdělávací oblast, 

podporují spolupráci žáků a aktivitu žáků ve výuce a zefektivňují výuku prvouky, vlastivědy a 

přírodovědy. Časový rozsah semináře byl 4 výukové hodiny. 

5 pedagogů se zúčastnilo akreditovaného školení Hodnocení a klasifikace jako prvek 

pozitivní motivace. Seminář byl zaměřen na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, 

tvorbu školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi a hodnocení 

žáků v souvislosti se společným – inkluzivním vzděláváním.  Seminář zahrnoval také témata: 

hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu 

vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. 

Časový rozsah semináře byl 8 výukových hodin. 

Výstupem této KA za sledované období je celkem 18 osvědčení o absolvování školení (z toho 

10 s akreditací MŠMT) 

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci KA02 (zeměpis, 6. roč.), KA04 (zeměpis, 7. roč.), 

KA06 (vlastivěda, 5. roč.), KA08 (vlastivěda, 4. roč.), KA10 (prvouka, 3. roč.) a KA13 

(miniprojekty v zeměpisu, 9. roč.) byly ve školním roce 2015/2016 využívány ve výuce.  

V prvouce ve 3. ročníku (KA10) proběhla exkurze do Památníku města Velké Opatovice 

s odborným výkladem paní správkyně. Žáci 3. roč. se podrobně seznámili s historií našeho 

města a své poznatky dále zpracovávali ve výuce. 

Pro výuku prvouky, vlastivědy a zeměpisu je využívána odborná učebna projektu vybavená 

výpočetní a projekční technikou s přístupem na internet, televizí, DVD přehrávačem, 

vizualizérem, nástěnným držákem na mapy, prostorovými modely pro výuku, nástěnnými 

mapami a obrazy, demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními atlasy, výukovými 

filmy, publikacemi a dalšími pomůckami.  



 
 

Členové realizačního týmu, kteří byli v rámci realizace projektu vybaveni notebooky, 

využívají tuto techniku pro svoji přípravu na výuku.  

Materiály pro domácí přípravu žáků: KA 03 (zeměpis, 6. roč.), KA 05 (zeměpis, 7. roč.), KA 

07 (vlastivěda, 5. roč.), KA 09 (vlastivěda, 4. roč.) a KA 14 (prvouka, 3. roč.) včetně 

interaktivních testů mají žáci k dispozici na školním webu (www.zsvelkeopatovice.cz). 

Pro žáky 2.stupně byla realizována beseda na téma USA - WEST (KA11). Besedu i 

prezentaci materiálů z cesty po západním pobřeží USA zajišťoval bývalý pedagog, který se 

v současné době věnuje hudbě a cestování - pan Kocůrek. Žáci se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací z USA, prohlédli si krásné fotografie i zajímavé video a zdokonalili se 

v anglickém jazyce. Přednáška pro 6. A 7.roč. byla vedena střídavě v češtině a angličtině, 

přednáška pro 8. a 9.roč. byla celá v angličtině. Podle ohlasu žáků se akce líbila, na konci 

proběhla i diskuse. 

V rámci KA12 proběhla exkurze žáků 7. roč. do Domu přírody v Moravském krasu. Žáci 

absolvovali program s názvem Příběh Moravského krasu. Součástí expozice byly také hry na 

dotykových obrazovkách k daným tématům a 3D film o Moravském krase. V rámci expozice 

se žáci ponořili do pravěkého moře, kde nechali zkamenět jeho dávné obyvatele, na 

mechanických modelech a animacích vybudovali vápencové skály, jeskyně i krápníky a 

představili si, jaký byl život pravěkých lidí v jeskyních, proletěli se s netopýry a porovnávaly 

své návyky s jejich životní strategií. 

Žáci 6. a 9.roč. v rámci výuky zeměpisu realizovali miniprojekty na téma Globální problémy 

světa a Živelní katastrofy. Žáci 9.roč. dále pracovali také s tématy Plánujeme zahraniční 

dovolenou a Ohniska napětí ve světě. 


