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Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se 

trochu jinak za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

Příručka je určena nejen pro pedagogy základních a středních škol Středočeského kraje, ale pro 

všechny zájemce z řad učitelů, kteří chtějí získat novou inspiraci pro výuku cizích jazyků a dále se 

profesně rozvíjet. 

 

Věříme, že nejen tato příručka, ale i ostatní metodické materiály pro Vás budou užitečným 

pomocníkem a zdrojem nových podnětů pro výuku Vašich žáků. 

 

 

Tým  Channel Crossings  
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Tradiční přístup 

• Orientuje se na znalosti 

• Nepružný a více řízen učitelem 

• Podporuje spíše pasivní vyučování 

• Často ignoruje individuální potřeby studenta/žáka 

• Zaměřen na zvládnutí obsahu učiva 

• Klade menší důraz na rozvoj dovedností  

• Student/žák je hodnocen na základě "jedné správné odpovědi" 

• Jedná se spíše o uzavřený systém 

• Omezeně používá/využívá zdroje 

• Je spíše zaměřen na učení se o něčem než aplikaci znalostí v rámci rozšířeného vzdělání 

• Specifické znalosti jsou od sebe odděleny 

 

Metoda projektového vyučování 

• Je cílená, promyšlená, organizovaná 

• Spojuje teorii s praxí, směřuje k upotřebení v životě 

• Zpracovává komplexní zadání, je zaměřená na podnětné otázky či problémy 

• Problém může být řešen mnoha způsoby, neexistuje jen jedno řešení 

• Je koncentrována kolem základní myšlenky, tématu 

• Výuka je orientována na studenta/žáka 

• Vyhovuje potřebám a zájmům žáků/studentů, ale i pedagogickému záměru učitele 

• Student/žák se učí prostřednictvím zážitků a ty pak uplatňuje ve svém reálném světě/životě 

• Rozvíjí pracovní a studijní návyky, žák/student přebírá odpovědnost za vlastní učení 

• Studenti/žáci jsou osobně zapojeni do projektu - zabývají se návrhem, řešením problému, 

rozhodováním a investigativními činnostmi 

• Studenti/žáci přicházejí s vlastními nápady a reálnými řešeními  

• Žák/student se učí dokončovat práci, nebát se dělat chyby, rozvíjí se jeho sebedůvěra 

 

 

 



  
 

 5 

 

 

• Umožňuje žákům pracovat v týmu a rozvíjí tak mezilidské vztahy, pocit odpovědnosti, 

ovlivňuje osobnost komplexně 

• Všechny 4 dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení - jsou integrovány 

• Vždy zakončeno finálním produktem (jako výsledek zkoumání) - posiluje smysl učení, 

důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení 

• Kontext stanovený tak, aby důraz na plynulost a správnost byl vyvážený 

• Učitel vystupuje především v roli konzultanta, poradce, partnera 

• Šance dělat něco jiného, odlišného od běžné výuky 
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Znaky projektu: 

• Problém/úkol má smysl, vychází z potřeb a zájmů žáků/studentů 

• Problém souvisí se životem 

• Praktický výsledek 

• Integrace předmětů, globální pohled na problém 

• Důležitý nejenom výsledek, ale i proces 

• Cesta činnostní, tvořivá, komplexní (srdce, hlava i ruce) 

• Samostatnost  (jednotlivců nebo skupin) 

• Zkušenostní učení 

• Sociální učení, kooperace 

• Žáci/studenti se podílejí na plánování a podobě projektu 

• Žáci/studenti si organizují práci převážně sami 

• Žáci/studenti odpovídají za průběh a výsledek  

• Rozvíjí celou osobnost (dovednosti, sociální učení i vědomosti) 

• Změna role učitele 

(H. Kasíková, 1993) 

 

Úskalí projektové výuky: 

 

• žáci/studenti používají rodný jazyk  

• někteří žáci/studenti nedělají nic  

• skupiny pracují odlišnou rychlostí  

 

Špatně naplánovaný projekt: 

• Neefektivní rozvržení času 

• Neposkytuje dostatečné a systematické znalosti 

• Z hlediska učitelů: náročné na čas, energii a úroveň didaktických dovedností 

• Mohou být opominuty některé důležité kroky v učebním procesu 
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Projekty mohou mít mnoho různých podob. Záleží na tom, jak dlouho projekt trvá, v jaké šíři se 

problémem zabývá, nakolik integruje předměty, kolik žáků se ho účastní apod. Realizovaný projekt 

může být výsledkem propojení několika typů: 

 

Podle počtu žáků, kteří se projektu účastní: 

• individuální 

• kolektivní: a) skupinové, b) třídní, c) ročníkové, d) víceročníkové, e) celoškolní 

 

Podle času, jak dlouho práce na projektu trvá: 

• krátké projekty 

• dlouhé projekty 

 

Podle velikosti: 

• projekty tzv. malé 

• projekty velké  

 

Podle míry zachování či propojení vyučovacích předmětů: 

• v rámci jednoho předmětu 

• v rámci příbuzných předmětů 

• mimo výuku předmětů – vedle nich (zahrnují více předmětů či oblastí poznání) 

 

Jiné:  

• práce v průběhu celého dne (několika dnů), kdy se žáci věnují pouze projektu se zrušením 

obvyklého rozvrhu 

• skupinová práce na části projektu v kratších časových úsecích  

• dlouhodobý projekt probíhající v časových odstupech (několikadenních i několikatýdenních), 

kdy další část projektu souvisí volně s předchozí 

 

Produkty: 

Projekty mohou mít velmi atraktivní podobu – může vzniknout poster s fotografiemi a texty, 

zpravodaj v cizím jazyce, reportáž o výletu, sbírka receptů z cizí země, e-mailový dopisovací projekt, 

mezinárodní projekty s partnerskými školami (společné stránky na internetu, společné školní noviny). 

Možností je mnoho a v podstatě každé vyučovací téma může být zpracováno projektovým 

způsobem. 
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Fáze projektu 

• podnět • plánování • realizace • hodnocení 

  

1 Podnět 

Náměty na projekt mohou vycházet od žáků, od učitele, ale třeba i od rodičů nebo jiných 

partnerů školy. Samozřejmě je vhodné, pokud si téma projektu žáci navrhnou sami. 

V první fázi se uvažuje o tom, co, proč a jak bychom chtěli a mohli dělat. Je to fáze prvního 

nápadu, myšlenky, která zaujme a stojí za to ji zrealizovat. Téma potom má být nosné, umožňující 

širokou integraci. Především by podnět k projektu měl vycházet z potřeby řešit určitý problém. 

   

2 Plánování 

 V počátku plánování je vhodné provést brainstorming, při kterém se zapisují veškeré 

nápady, asociace, vše, co by mohlo s tématem souviset. Pak se tyto prvotní nápady roztřídí a posoudí 

se možnost jejich realizace. Plánování se týká organizace projektu, jeho délky, formy, výstupu, 

zdrojů informací apod. Důkladné plánování ovlivňuje do značné míry úspěšnost celého projektu. 

Stanovte si jasné cíle, promyslete nápady, typy aktivit a jiné činnosti, které pomůžou cíl naplnit. 

Promyslete typy zdrojů informací, kterých lze využít. Stanovte, co bude výstupem. 

 

Spolu s žáky navrhněte schéma práce: 

• Co bude projekt zahrnovat 

• Jakou formou bude práce probíhat 

• Kdo bude zodpovědný za co 

• Časový plán / harmonogram projektu / jeho dílčích částí 

• Kde bude projekt probíhat, vymezení místa pro každou skupinu 

• Materiály / zdroje, které budou potřeba 

• Rozsah produktu 

• Jaké pomůcky budete potřebovat (nůžky, papíry, fixy, lepidlo atd.) – využití internetu  

• Jakou formou bude probíhat prezentace, její kritéria, časové vymezení 

• Každá skupina může připravit i „opakovací aktivitu“ – např. kvíz, mapu, grafy, křížovku ke slovní 

zásobě, otázky po shlédnutí vytvořeného videa apod. – vše v závislosti na projektu 
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3 Realizace 

Realizace jednotlivých projektů se značně liší podle tématu a obsahu. Klíčová je aktivita žáků, 

samostatnost, získávání nových zkušeností a poznatků, kvalitní spolupráce ve skupině. Během 

realizace se objevují momenty, které nebylo možno předvídat a plánovat, pak je nutné přistoupit ke 

změnám a improvizaci oproti původnímu plánu. Důležitá je kreativita. Při práci učitel sleduje, jak 

skupiny postupují, je dobré občas porovnat, posoudit dílčí výsledky, promyslet společně další postup. 

Důležitou součástí projektu je jeho prezentace. Může probíhat různou formou. Skupiny 

prezentují výsledky své práce, seznamují ostatní s poznatky, které získaly, obhajují své závěry. 

Prezentovat projekt může i např. celá třída rodičům, jiným třídám. Výstupy z projektu vyvěšené na 

chodbě oslovují návštěvníky školy. Výsledky lze vyvěsit na www stránky školy apod. 

  

 

4 Hodnocení 

Abychom byli schopni kvalitu a efektivitu projektu posoudit objektivně, je nutné si předem 

stanovit způsob hodnocení. První část hodnocení by se měla týkat zhodnoceníí samotného průběhu 

projektu (tj. bezprostředně po skončení práce v rámci projektu klademe základní otázky typu 

Fungoval projekt tak, jak jsme očekávali? Naučili se studenti něco nového?). Druhá část by se měla 

soustředit na zhodnocení jeho efektivity (tzn. Použiji projekt znovu? Pokud ano, je nutné něco 

změnit?) 

Hodnocení má několik částí. První je sebehodnocení žáků. Posuzují, co se jim podařilo, co je 

potřeba příště vylepšit. Jak práce probíhala, jak příště řešit problémy, které se vyskytly. Po určitých 

zkušenostech se sebehodnocením pod vedením učitele jsou žáci za čas schopni sami rekapitulovat, 

co se naučili a jak se podařilo splnit cíle. Je zapotřebí věnovat sebehodnocení dostatek času. 

Na hodnocení se podílí i učitel. V závěru shrne, uzavře, zhodnotí projekt jako celek. Pokud 

má být práce na projektu klasifikována, je vhodné stanovit již předem kritéria. Vhodnější je forma 

slovního hodnocení, které lépe vystihne jednotlivé aspekty práce. Užitečné je ocenit snahu a 

aktivitu.  Aspekty hodnocení mohou být: obsah, design, průběh práce, prezentace aj. 

Výsledky hodnocení a zpětné vazby bychom měli použít k reflexi: ke zdokonalování výkonů studentů 

a k vlastní učitelské praxi. 
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Plánování výletu 

Je nutné zajistit ubytování, zjistit cestu, ceny atd. Vyrobte propagační prospekt hotelu, jídelní lístek 

restaurace, udělejte průzkum okolí a zjistěte atraktivní lokality apod. Zajistěte jízdenku, informujte 

kolegy studenty o dalších možnostech, vytvořte seznam obchodů, sestavte slovníček užitečných 

frázích, zjistěte měnu kurzu (pokud se jedná o zahraničí), načrtněte mapku centra apod. 

 

Dovolená v USA 

Rodina cestující do USA požádala vaši cestovní kancelář o naplánování jejich cesty. Chtějí 

procestovat 6 zemí. Zadání: připravte plán cesty či jeho návrh a prezentujte před ostatními.  

Oblasti: 

- Cestování (rodina chce navštívit své známé v Missouri – navrhněte možnosti včetně nákladů) 

- Peníze (sestavte detailní rozpis nákladů, vč. měnového kurzu) 

- Zájmy (každý člen rodiny má rád něco jiného – blíže specifikováno –např. městský život, 

jízdu na kolečkových bruslích apod. – navrhněte možnosti jak a kde strávit volný čas) 

- Časový harmonogram (připravte itinerář cesty) 

- Počasí (připravte informační bulletin týkající se počasí, teplot, varováními před bouřkami 

apod., vč. doporučení týkající se oblečení) 

- Cestovní průvodce (sestavte informace ke každému z plánovaných států – seznamte rodinu 

se základními fakty, zajímavostmi apod.) 

 

Přijede k nám Harry Potter 

Harry Potter přijede do ČR na pětidenní dovolenou. Seznamte jej s naší krásnou a kouzelnou zemí - 

především s místem, ve kterém žijete. Připravte pro něj zajímavý program na celých pět dní jeho 

pobytu u nás. Napište Harrymu dopis – pozvánku, pokuste se co nejpřesněji přiblížit Harrymu život 

u nás. Napište 4 - 7 vět o historii Telče, vyberte a nakreslete 4 štíty domů, které jsou na náměstí a 

popište, v jakém jsou slohu. Vyberte a sepište 10 slov, která nejlépe charakterizují naše město. 

Popište co nejpřesněji trasu z náměstí do školy, aby se Harry ve městě neztratil. Sehrajte scénku 

podle úryvku z knihy. Nakreslete plánek okolí Telče v okruhu 15 km (Telč jako střed + okolní 

městečka a vesnice, rybníky, lesy, kopce – Javořice apod.). Navrhněte a popište trasu celodenního 

výletu. Vytvořte (na velký balicí papír) informační tabuli, která seznámí Harryho alespoň s pěti zvířaty 

žijícími v okolí našeho města. O každém zvířeti uveďte 5 - 7 informací, které by měl znát každý, kdo 

se s nimi setká ve volné přírodě 
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Dušičky - Halloween 

Porovnání tradic spojených s uctíváním památky zesnulých v různých zemích. 

Napište slohovou práci (vypravování, popis pracovního postupu, pozvánka, zpráva, oznámení, 

úvaha, článek do školního časopisu), pojmenujte a určete tykvovité rostliny, porovnejte tradice 

uctívání památky zesnulých v různých zemích, vyrobte masku, lucernu, plakát propagující pochod 

masek, vydlabejte dýni apod.  

 

Starověké Řecko 

Vytvořte prezentaci na téma řečtí bohové a bohyně. Přijďte oblečeni jako Plato, napište zprávu o 

olympijských hrách, sestavte historickou mapu, připravte průvodce známých osobností a událostí té 

doby atd. 

 

Kniha 

Vymyslete scénář filmu, napište shrnutí příběhu, napište recenzi do novin, připravte křížovku, 

vytvořte klip o filmu, napište pozvánku na premiéru, vytvořte reklamní plakát, zvolte hudbu 

k některým scénám, vytvořte bulletin s biografiemi a fotografiemi herců apod.  

 

Uspořádání školní knihovny 

Navrhněte nová řazení, členění a značení jednotlivých oddílů, zamyslete se nad výpůjční dobou, 

pravidly a řádem v knihovně. Navrhněte, jak by mohla probíhat dobrovolná a/či dlouhodobá pomoc 

žáků atd. 

 

Jak vylepšit vzhled třídy 

Načrtněte plán třídy, zakreslete rozměry. Navrhněte jak třídu vylepšit, např. malováním. Vypočítejte 

obsah plochy, kterou chcete malovat, porovnejte ceny barev za m2 a ostatních malířských potřeb na 

trhu, vyberte přijatelnou variantu. Vyrobte 3D model třídy s návrhem barev, určete množství barev, 

vypočítejte náklady na výmalbu (svépomocí či firmou – co je výhodnější) atd. 
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Procenta a zlomky 

Výzkum pro automobilovou společnost, která potřebuje zjistit, jakou barvu auta by měla vyrábět 

nejčastěji. Studenti jdou ven a na parkovišti počítají auta jednotlivých barev (vzorky). Pak převádějí 

na zlomky pro každou barvu a vyjadřují v procentech. Krátká, ale investigativní aktivita. 

 

Pravděpodobnost 

Prostřednictvím barevných bonbonů M&M. Každý student dostane hrst bonbonů s otázkou, jaká je 

pravděpodobnost, že si k jídlu vyberou bonbon 1 či 2 určitých barev.  

 

Tajemství atomů 

Připravte prezentaci (výukový pořad) pro rodiče, spolužáky a další zájemce, zmapujte problematiku 

atomu a atomové energie, vyrobte přívěšek ve tvaru atomu, připravte prezentaci na téma jaderná 

energie a II. světová válka, jaderné odpady a jejich likvidace, alternativní možnosti získávání energie 

apod., vytvořte pozvánku na seminář, sepište životopisy vědců, vytvořte časovou přímku, sestavte 

model jaderného reaktoru, vypočítejte spotřebu a srovnejte různé zdroje energie, proveďte průzkum 

mezi obyvateli, výsledky zpracujte do grafu apod. 

 

Hudební projekt 

Vytvořte obal CD, vymyslete název skupiny, jména a biografie členů skupiny, natočte video-

interview se členy skupiny, natočte píseň (na známou hudbu vymyslete svá vlastní slova), napište 

recenze, navrhněte reklamní plakát, naplánujte turné, spočítejte náklady atd. 

 

Projekt na téma „Voda“ 

Práce ve skupinách - popište molekulu vody, fyzikální aspekty vody a dokažte přítomnost kyslíku a 

vodíku ve vodě, popište biologické aspekty vody a ukažte, proč v létě po dešti praskají třešně. 

Popište ekologické aspekty vody, koloběh vody v přírodě a spočítejte, kolik vody se spotřebuje v 

domácnosti za jeden týden. Popište druhy vod a určete jejich tvrdost, ukažte, jak se čistí voda, jak 

vznikají kyselé deště. Připravte plakáty, proveďte pokusy, hledejte informace. 
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Projekt VESMÍR 

Vesmírné týmy Galaxianů, Venušanů, Marťanů atd. proletí vesmírem, kde na zastávkách (Slunce, 

Země, Neptun atd.) plní úkoly. Pro odlišení se jednotlivé týmy domluvily na společném oblečení a 

předem si také připravily polotovar své vesmírné lodi. 

 

Zařazení témat podle jednotlivých oblastí učiva: 

- Český jazyk - V textech o jednotlivých objektech Sluneční soustavy doplňování i/y - zejm. 

vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem a koncovky podstatných jmen, vyhledávání a 

určování slovních druhů, určování základních skladebních dvojic a mluvnických kategorií 

podstatných jmen a sloves. Slohová práce - co zajímavého jsme si přivezli z cestování vesmírem a 

příběh, který se k tomu váže. Vyhledávání informací z textu. 

- Matematika - Počítání již zvládnutých početních operací v oboru celých čísel, práce s velkými 

čísly, zaokrouhlování velkých čísel, slovní úlohy. 

- Přírodověda - Uplatnění získaných znalostí z hodin přírodovědy, vyhledávání podrobnějších 

informací v encyklopediích, vytvoření poměrového modelu Sluneční soustavy. 

- Pracovní vyučování - Vytvoření modelu kosmické lodi, ve které tým proletěl svou cestu 

vesmírem. 

- Výtvarná výchova - Ztvárnění domovské planety, závěrečná instalace všech získaných materiálů. 
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Odkazy na internetové zdroje 

http://www.projektovavyuka.cz/ 

www.otevrene-vyucovani.cz/ov/projekty/projekty.htm  

http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102852&CAI=2149 

www.profilos.eu/Projektovávýuka  

 

http://www.bie.org/index.php/site/PBL/overview_pbl/ 

http://www.rmcdenver.com/useguide/pbl.htm 

http://www.wested.org/pblnet/ep_welcome.html 

http://www.netc.org/classrooms@work/classrooms/jane/orientation/prolearning.html 

 

Projekty - ukázky 

www.zsmb.cz 

www.zsmb.cz 

www.profilos.eu/Projektovávýuka  

http://www.zskunratice.cz/web/ucitele/projekty/ekoskola.php 

 
http://www.nelliemuller.com/nellies_english_projects.htm 

http://www.us.iearn.org/collaborate/programs/bridge/project_highlights.php 

http://www.netc.org/classrooms@work/classrooms/jane/index.html 

http://www.edutopia.org/project-learning 

http://www.edhelper.com/geography/geography.htm 

http://www.sdst.org/shs/library/pbl.html  

http://www.plt.org/ 

http://www.wested.org/pblnet/exemplary_projects.html 

 

 




