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Úvod 

Najít pevný bod v narůstajících možnostech využití informačních a komunikačních 
technologií (ICT) není vůbec lehké. Co, jak a proč z oblasti ICT zařadit do výuky, bývá 
problém, jehož řešení zastarává krátce po jeho vzniku. Didaktické postupy se stále 
hledají a naléhavost poptávky je přímo úměrná rychlosti, s jakou se nové technologie 
objevují a stávají se přístupnými žákům od raného věku. Co bylo nedávno trendem, 
je dnes už běžná praxe doma, ve společnosti či v zaměstnání. Co jsme se včera pracně 
naučili, dnes už nestačí. Změna je v oblasti ICT setrvalý stav.

Od doby, kdy vešel v platnost Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
(RVP ZV), který vymezuje závazný vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informační 
a komunikační technologie, uplynulo šest let. To je v ICT oblasti dlouhá doba. Ukazu-
je se, že leccos je nutné v RVP ZV zpřesnit, pečlivěji formulovat a doplnit.

V roce 2010 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) příručku Gramotnosti 
ve vzdělávání, ve které byl vymezen pojem ICT gramotnost jako souhrn ICT kom-
petencí a navrženy kroky revize RVP ZV, které směřují k důslednějšímu začlenění 
rozvoje ICT gramotnosti do povinné výuky. 

Cílem publikace, kterou nyní dostáváte do rukou, je ukázat možnosti rozvoje ICT gra-
motnosti žáků v praxi současných základních škol.

První kapitola ICT ve vzdělávání se zabývá teoretickými východisky příkladů rozvoje 
ICT kompetencí žáků. Popisuje současné trendy v ICT vzdělávání, role ICT ve vzdělá-
vání a vysvětluje pojem ICT gramotnost.

Druhá kapitola Jak plánovat výuku rozvíjející ICT gramotnost nabízí nástroje, které 
usnadní začleňování ICT do výuky.

Ve třetí kapitole Příklady dobré praxe jsou popsány možnosti rozvoje ICT gramotnosti 
žáků ve čtyřech příkladech z praxe na prvním i druhém stupni současných základních 
škol.

Příručka je určena učitelům základních škol – těm, kteří učí vyučovací předmět ICT či 
informatika, ale především učitelům všech ostatních vyučovacích předmětů. Rozvoj 
ICT gramotnosti žáků není možný bez toho, že by obě skupiny spolupracovaly, je totiž 
úkolem všech učitelů bez rozdílu v aprobaci. Na této cestě leží řada překážek, násle-
dující text má ambice alespoň některé pomoci učitelům odstranit.

Daniela Růžičková
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ICT ve vzdělávání
V dnešní době se s informačními a komunikačními technologiemi potkáváme takřka 
na každém kroku. Ani pro učitele, kteří ICT mimo výuku běžně využívají, není snadné 
ICT vhodně do výuky začlenit. Kapitola nabízí bližší pohled na problematiku rozvoje 
ICT gramotnosti – ukazuje, že cesta k ICT gramotnosti vede přes integraci ICT do 
výuky všech vyučovacích předmětů, a zabývá se podmínkami této integrace.

Vymezení pojmu ICT gramotnost 

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, ro-
zumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout, 
jak, kdy a proč použít dostupné ICT, a poté je účelně využít při řešení různých situací 
při učení i v životě v měnícím se světě.

Má následující složky:

praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účin-• 
ně ovládat jednotlivé ICT,
schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít • 
informace,
schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě poro-• 
zumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpověd-• 
nému a bezpečnému využití ICT,
schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozu-• 
mění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu 
na společnost. 

Rozvoj ICT gramotnosti

Pro pochopení podstaty rozvoje ICT gramotnosti žáků je důležité si uvědomit, jak 
moc ICT ovlivňují život kolem nás. I ve vyučovacím procesu se ICT mohou vyskytovat 
v různých rolích podle způsobu a účelu jejich využití.

Využívají se jako didaktický prostředek ke zlepšení výukových výsledků žáků v jed-
notlivých vzdělávacích oborech, v různých fázích výuky – od motivace přes názorný 
výklad učiva nebo problému po reflexi učiva a hodnocení či sebehodnocení žáků.  

Jsou předmětem výuky ICT, jejího obsahu (základy informatiky, ovládání vybraných 
ICT a porozumění problémům souvisejícím s jejich používáním) a metod. 

Ovlivňují vývoj v jednotlivých oborech lidských činností, a tím se stávají součástí vzdě-
lávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů. S tím mimo jiné souvisí i nutnost 
přehodnotit význam některých současných oborových vzdělávacích cílů a výstupů. 

Mají vliv na změny ve společnosti, a tak ovlivňují vzdělávání a pedagogickou praxi. 
Současné výzkumy i běžná školní praxe nás nutí přemýšlet znovu o nejvhodnějších 
výukových metodách a o roli učitele. Zvyšuje se důraz na rozvoj dovedností a po-
stojů, jež souvisejí s pronikáním ICT do pracovních procesů, ale i do společenského 
a osobního života: roste význam schopnosti komunikace, spolupráce, řešení problé-



7

mů, kritického myšlení, celoživotního učení, tvořivosti a inovace, vědomí etických 
a bezpečnostních aspektů využívání ICT.
 
Uvedené role ICT ukazuje následující příklad, kde jednu situaci můžeme popsat 
ve čtyřech kontextech.

Situace:

Školní třída, počítačová učebna.
Anna píše e-mail kamarádce z ciziny, stejně jako její spolužáci má za úkol napsat 
něco bližšího o sobě.

            Obr. 1 Anna píše e-mail
 
Kontext 1.

Hodina anglického jazyka. Aktivita je součástí tématu Introducing Myself. Cílem této 
aktivity je rozvoj anglické slovní zásoby a frazeologie na toto téma.

ICT jsou zde využity jako didaktický prostředek, tj. prostředek k dosažení vzděláva-
cích cílů vyučovacího předmětu Anglický jazyk.

Kontext 2.

Hodina informačních a komunikačních technologií. Aktivita je součástí tématu 
Nástroje elektronické komunikace. Cílem aktivity je naučit žáky základní ovládání 
e-mailového klienta.

ICT jsou zde součástí vzdělávacího obsahu a vzdělávacím cílem vyučovacího před-
mětu ICT.

Kontext 3.

Hodina anglického jazyka. Aktivita je součástí tématu Writing Letters. Cílem aktivity 
je rozvoj schopnosti psané komunikace v anglickém jazyce.

Tentokrát nejsou ICT jen didaktický prostředek, ale i nutná součást výuky písemné 
komunikace v cizím jazyce. Přestože se z hlediska rozvoje jazykových a komunikač-
ních dovedností elektronická komunikace a tradiční papírová korespondence v mno-
hém shodují, v některých aspektech se elektronická komunikace od klasického psaní 
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dopisů odlišuje. Postihnout tyto rozdíly (volba vhodného předmětu zprávy, členění 
textu, volba vhodných jazykových prostředků…) je úkolem výuky jazyka.

ICT zde ovlivňují vzdělávací obsah a vzdělávací cíle vyučovacího předmětu Anglic-
ký jazyk, nové vzdělávací cíle s nimi bezprostředně souvisejí.

Kontext 4.

Hodina anglického jazyka. Aktivita je součástí přípravy na výměnný pobyt. První in-
formace o sobě si žáci už vyměnili, vznikly partnerské dvojice. Cílem aktivity je využít 
získané znalosti a dovednosti z výuky v reálné situaci, navázat bližší kontakt a lépe se 
poznat se svým partnerem ze zahraniční školy.

Je pravděpodobné, že komunikace se záhy přesune do prostředí nějaké sociální sítě 
(např. na Facebook) nebo budou využívány jiné nástroje elektronické komunikace 
(Skype, ICQ či jiné) a žáci (alespoň někteří) budou komunikovat neformálně mimo 
výuku. Učitel jazyka v tomto případě nebude mít příležitost komunikaci řídit, ani ji 
nebude mít přímo pod kontrolou. Přesto by v ní měl žáky podporovat a volit takové 
postupy, aby i tato spontánní, neformální komunikace byla součástí celého projektu.
Ani v tomto případě nelze ICT vnímat jen jako didaktický prostředek, který směřuje 
k efektivnější výuce.

Zde můžeme dobře pozorovat, že ICT jsou fenoménem dnešní doby, který podstatně 
ovlivňuje metody a formy výuky.

Ve všech těchto situacích (kontextech), ať už záměrně, či nikoli, směřuje výuka z růz-
ných úhlů k témuž – k výbavě žáka ICT kompetencemi jako kompetencemi nezbytný-
mi pro život a práci v moderní společnosti.

V prvním případě – ICT jako didaktický prostředek – má žák příležitost poznat různé 
způsoby využití ICT v praxi, učitel má příležitost formovat postoje žáků vlastním pří-
kladem a upevňovat vhodné návyky žáků při používání ICT.

Ve druhém případě – výuka ICT v samostatném vyučovacím předmětu – žák získává 
potřebné znalosti a dovednosti z oboru ICT. Výuka je soustředěna na poznávání zá-
kladních konceptů a postupů z informatiky a ICT. 

Ve třetím případě – ICT jako součást ostatních vyučovacích předmětů – žák získává 
oborové znalosti a dovednosti potřebné k využití ICT. Výuka je soustředěna na pozná-
vání základních oborových konceptů a postupů souvisejících s využitím ICT.

Ve čtvrtém případě – ICT jako nositel změny – je třeba reagovat na nové podmínky 
a výuku jim přizpůsobit. Role učitele se mění z poskytovatele informací a způsobů 
řešení problémů na průvodce jejich hledáním. Je důležité si uvědomit, že tímto kro-
kem učitel neztrácí svou autoritu, jen se její těžiště přesouvá jinam. Jeho role je stále 
zásadní. Sebelepší ICT vybavení, seberychlejší připojení k internetu ve škole samo 
o sobě nic nedokáže. Teprve dobrý učitel, který je schopen ICT vhodně využít ve výu-
ce, zajistí pokrok žáků v rozvoji jejich znalostí, dovedností a postojů jak v oblasti ICT, 
tak v ostatních vyučovacích předmětech. Dokáže dát ICT v rukou žáků smysl.

Dochází-li k uvedeným situacím cíleně a plánovaně, s důrazem na postupné osvojo-
vání poznatků a dovedností žáky, s vazbami na školní vzdělávací program a školní 
vzdělávací cíle, můžeme hovořit o rozvoji ICT gramotnosti (viz obr. 2).
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       Obr. 2 Rozvoj ICT gramotnosti

Na příkladu s Annou si můžeme dobře představit rozvoj ICT gramotnosti žáků jako 
začleňování vhodných ICT aktivit do výuky (viz obr. 3). 

        Obr. 3 Dílčí schéma budování ICT gramotnosti

Výběr a způsob začlenění ICT aktivity do výuky je otázka didaktického rozhodnutí, 
při kterém se v zásadě musejí protnout tři oblasti: vhodný vzdělávací obsah, vhodné 
didaktické postupy a vhodné ICT (obr. 4). 
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Obr. 4 Model integrace ICT do výuky

Jde o volbu vyučovacích metod, forem a prostředků tak, aby odpovídaly možnostem 
a zkušenostem žáků a daným/zamýšleným vzdělávacím cílům. Přestože jde o známý 
proces, se kterým se každý učitel seznámil už při studiu obecné a oborové didak-
tiky a denně ho úspěšně uplatňuje v praxi, stává se, stojí-li na místě didaktických 
prostředků ICT, že jsou použity nevhodně, nepřiměřeně možnostem a zkušenostem 
žáků, nebo raději nejsou použity vůbec.

Překážky na cestě k integraci ICT do výuky

Integrace ICT do výuky je složitý proces, ve kterém je třeba řešit celou řadu problémů. 
Většina učitelů a škol vnímá nutnost i výhody využívání ICT a má zájem o jejich začle-
ňování do výuky. Identifikovat problémy a pojmenovat překážky je prvním krokem 
k jejich překonávání. Důvody, které brání širšímu využívání ICT ve výuce, se dají roz-
dělit do tří skupin – ty na straně učitelů, ty na straně škol a vnější faktory. 

Na úrovni učitelů bývají nejčastěji uváděny tyto překážky (bez pořadí):
nedostatek času – na vzdělávání, na zkoumání nových technologií a jejich mož-• 
ností, na přípravu výuky a výukových materiálů,
nedostatečná znalost obsluhy ICT, nedostatečná schopnost řešit základní tech-• 
nické problémy,
problémy při organizaci výuky, zejména v případech, kdy je více žáků na počítač • 
a další zařízení,
problémy při provázání ICT a učebních osnov ve školním vzdělávacím pro-• 
gramu,• 
negativní postoj k začlenění ICT do výuky, nesouhlas s názorem, že ICT mohou • 
být pro výuku přínosné,
špatné předchozí zkušenosti s využitím ICT ve výuce,• 
obavy z ICT a nedostatek sebevědomí, strach ze ztráty autority před žáky i ko-• 
legy, 
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přesvědčení, že používat počítač je složité a náročné,• 
strach ze změn obecně, nedostatek motivace ke změnám zavedených pedagogic-• 
kých postupů.

Na úrovni škol bývají nejčastěji uváděny tyto překážky (bez pořadí):
absence vize a školní strategie vedení škol v rozvoji ICT ve škole a rozvoji ICT • 
gramotnosti žáků,
klima školy málo (nebo vůbec ne) podporující inovace,• 
nedostatek odborné podpory učitelům, absence plánu profesního rozvoje učite-• 
lů, nestanovení školních metodiků a koordinátorů ICT a školního vzdělávacího 
programu, kteří by měli dostatek vymezeného času věnovat se úkolům plynou-
cím z jejich pozice,
nedostatek technické podpory a profesionálních správců ICT,• 
nedostatečná dostupnost ICT (umístění ICT převážně ve specializovaných učeb-• 
nách a málo nebo vůbec ne v běžných třídách) a výukových zdrojů (přístup ke 
společným materiálům ve škole i z domova),
nedostatek organizační podpory, absence funkčního a efektivního rozvrhu míst-• 
ností a dostupného ICT vybavení,
zastaralé nebo nevhodné ICT vybavení (softwarové i hardwarové), nedostatek • 
prostředků na jejich údržbu, provoz a obnovu.

Z vnějších faktorů jsou nejčastěji uváděny tyto (bez pořadí):
absence vize a strategie rozvoje ICT ve školách a rozvoje ICT gramotnosti žáků • 
na úrovni zřizovatelů a státu,
nedostatek školení ICT dovedností cílených na konkrétní potřeby učitelů,• 
nedostatek školení zaměřených na pedagogické dovednosti potřebné k začleňo-• 
vání ICT do výuky,
nedostatek příkladů dobré praxe a metodických materiálů.• 

Klíčové momenty úspěšné integrace ICT do výuky

Ze zkušeností škol, které úspěšně začleňují ICT do výuky a mají dobré výsledky, lze 
formulovat několik rad.

Začleňte rozvoj ICT gramotnosti do školního vzdělávacího programu.1.  Celý postup roz-
voje ICT gramotnosti nemůže být nahodilý a nekoordinovaný. Rozvoj ICT gra-
motnosti žáků ve škole by měl probíhat od počátků školní docházky, napříč vše-
mi vyučovacími předměty.

2. 
V ideálním případě má škola vlastní plán rozvoje ICT gramotnosti žáků a začle-3. 
ňování ICT do výuky. Na jeho přípravě, úpravách a realizaci se podílejí všich-
ni učitelé, vedení školy ho podporuje a vytváří podmínky pro jeho realizaci, je 
zakotven ve školním vzdělávacím programu a jsou stanovena pravidla pro jeho 
průběžné hodnocení.

Rozvíjejte své profesionální dovednosti. 4. Dalším klíčovým momentem celého postu-
pu jsou znalosti a dovednosti učitelů:
oborové5.  – učitel by měl být schopen reflektovat změny v obsahu svého oboru 

1.

2.
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(dnes typicky prostřednictvím ICT),
ICT 6. – učitel by měl být sám ICT gramotný,
pedagogické 7. – učitel by měl být schopen ICT didakticky vhodně začlenit do své 
výuky. (Všimněte si, jak tato trojice kompetencí učitele odpovídá trojici oblastí 
v modelu integrace ICT do výuky na obr. 4.)8. 

9. 
V ideálním případě učitelé v rámci školy i širší odborné komunity spolupracují, 10. 
předávají si zkušenosti, sdílejí výukové materiály a spolupracují na jejich pří-
pravě, vyhledávají aktivně další zdroje, rady, materiály a inspirace do výuky na 
internetu i jinde – vytvářejí si osobní vzdělávací prostředí, mají oporu při pře-
konávání odborných, technických a pedagogických překážek v ICT metodicích 
a koordinátorech, kteří mají dostatek prostoru (úvazku) vymezeného pro pomoc 11. 
kolegům. Vedení školy vzdělávání učitelů podporuje a vytváří pro jeho realizaci 
vhodné podmínky.

12. 
Pečujte o své ICT vybavení efektivně. 13. Třetím faktorem, který ovlivňuje úspěch ce-
lého postupu, je materiální a technické vybavení školy a dostatečná technická 
podpora. 

14. 
V ideálním případě mají žáci i učitelé přístup k ICT i výukovým materiálům, 15. 
kdykoli to uznají za vhodné. Vybavení se ve škole průběžně aktualizuje, správu 
zajišťuje kvalifikovaný technický personál. Škola má plán rozvoje a obnovy ICT, 
jeho realizaci zajišťuje ve spolupráci s vedením školy ICT koordinátor, finanční 
náklady na jeho zajištění jsou plánovanou součástí rozpočtu školy, vedení ško-
ly aktivně vyhledává další zdroje financí (v projektech, grantech či ve spojení 
s místním úřadem nebo zřizovatelem).16. 

17. 
Podporujte změnu a vytvořte prostředí příznivé inovacím.18.  Vytvořit podmínky pro 
úspěch celého procesu nejde hned a samo. Je to dlouhodobý a náročný úkol po-
stavený na postupném a aktivním získávání zkušeností učiteli, jejich spolupráci, 
sebevzdělávání, vzájemné podpoře a schopnosti tvořivě využít všechny možnos-
ti, které ve svých podmínkách učitelé mají. Vytvoření těchto podmínek je úkol 
především pro vedení škol na úrovni školy, zřizovatele na úrovni obcí a krajů 
a ministerstvo školství na národní úrovni.19. 

20. 
V ideálním případě na všech třech úrovních existuje strategický plán rozvoje ICT 21. 
gramotnosti žáků, ochota ho realizovat a podpořit jeho realizaci a úsilí učitelů 
finančně i jinak.

Na závěr kapitoly

Ideální podmínky, které jsou zde popisovány, nemají ke své práci zdaleka všichni 
učitelé. Často ale stačí, když i přes nepříznivé podmínky začne jeden učitel, k němu 
se postupně mohou přidávat další a situace se bude pomalu obracet. I k takovému 
postupu mohou pomoci následující kapitoly.
 

3.

4.
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Jak plánovat výuku rozvíjející ICT gramotnost

aneb série otázek, na které hledáme odpověď, když chceme při výuce využít infor-
mační a komunikační technologie

Tato kapitola je určena především těm, kteří nevyužívají ICT ve své výuce rutinně, 
a nabízí jim model, kterým se mohou řídit. Tento model mohou využít také ti, kteří 
chtějí spolupracovat s kolegy v jedné třídě na mezipředmětovém projektu, protože 
jim nabízí osnovu, kterou mohou využít ke koordinaci svých postupů. Ostatním může 
posloužit jako inspirace a příležitost k porovnání s jejich postupy.

Krok první: rozhodnutí

Často bývá úplně nejtěžší začít. Pomáhá stanovit si vlastní (malý) osobní cíl. Může 
vypadat třeba následovně: Zkusím vymyslet a vyzkoušet alespoň pět způsobů, jak vy-
užít ten jeden počítač, co mám vzadu ve třídě. Nebo: Připravím si knihovnu s padesáti 
obrázky pro interaktivní tabuli a zkusím vymyslet a vyzkoušet alespoň deset způsobů, 
jak je využít v hodině. Nebo: Zkusím zajít se žáky do počítačové učebny – připravím 
si činnosti, kde mohou žáci pracovat ve dvojicích (je jich 25 a počítačů 14), stěhovat 
se v průběhu hodiny se mi nechce – zkusím vymyslet a vyzkoušet alespoň pět způso-
bů, jak vyplnit celých 45 minut. Anebo: Založíme si třídní/předmětový blog (webové 
stránky, skupinu v sociální síti…) a zkusím vymyslet a vyzkoušet alespoň pět způsobů, 
jak ho využít ve výuce. Případně: Někteří žáci si nosí vlastní ICT (notebooky, tablety, chyt-
ré telefony…), udělám si přehled a zamyslím se nad tím, jak tyto ICT využít ve výuce.

Pamatujte: Žádná překážka není příliš vysoká a i s málem se dá pracovat. Důležitá 
je sebedůvěra a nápaditost!

Krok druhý: teoretická příprava

Známou činnost plánování výuky (co a jak budu v hodině dělat, učit) zde doplňuje 
rozhodování, jakou roli v tom budou hrát ICT. Na pozadí plánování výuky s ICT je 
určitě i zvažování v osobní rovině učitele – s čím umím zacházet já, kdo mi poradí, 
kdo pomůže? Jinak lze celý proces znázornit již známým modelem integrace ICT do 
výuky (viz obr. 5).

Následujících sedm bodů pomůže každému, kdo se chce ujistit, zda něco při pláno-
vání konkrétní výukové aktivity (hodiny, bloku hodin, projektu) se začleněnými ICT 
neopomněl. Otázky u jednotlivých bodů navozují situace, které by měl mít učitel pro-
myšlené. 

FORMULACE ZADÁNÍ

Klíčová myšlenka: Co je úkolem?

Prvním krokem k úspěchu je dobře formulované zadání úkolu – žáci by měli být 
schopni objasnit, co je jejich úkolem.

Porozumějí žáci zadání? Kontrola: • Dokážou žáci objasnit, co je jejich úkolem?
Jak konkrétně bude vypadat požadovaný výstup úkolu?• 



16

Kolik je na úkol vymezeno času?• 
Není třeba s ohledem na rozsah a povahu úkolu stanovit dílčí úkoly (výstupy), • 
které usnadní postup i dodržení stanoveného času? 
Co už žáci vědí a umějí, co teprve musejí zjistit a co se musejí naučit?• 
Bude třeba, aby žáci vyhledali další informace? Přijdou na to, nebo jim na-         • 
povíte?
Komu a k jakému účelu je určen výstup úkolu, jaké jsou pro ten účel vhodné • 
prostředky zpracování a prezentace?
Jaké nástroje (digitální/tradiční) žáci použijí?• 

Rada: Formulujte zadání srozumitelně, tak aby úkol vycházel z kontextu zkušeností 
žáků, měl konkrétní výstupy, kde činnosti budou odpovídat úrovni žáků i vymezené-
mu času a bude jasné, ke kterým činnostem mohou žáci využít ICT.

VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ

Klíčová myšlenka: Kde a jak vyhledat potřebné informace?

Neučte hledat žáky informace, učte je hledat odpovědi na otázky.
Jaké jsou konkrétní otázky, na které je třeba vyhledat odpověď, dokážou je žáci • 
formulovat?
Z jakých oblastí jsou otázky – jaká jsou klíčová slova, dokážou je žáci určit?• 
Jakého typu, formátu informace bude třeba vyhledat/získat s ohledem na účel • 
úkolu a případné publikum (texty, obrázky, zvukové záznamy, videa)?
Kde budou žáci hledat odpovědi (lidé, články, časopisy, knihy, knihovny, webové • 
stránky, další média, v terénu)?
Jaké jsou vhodné metody a strategie vyhledávání pro daný úkol? Znají je žáci, • 
dokážou je použít?
Vědí žáci, jak vyhledávat bezpečně a účinně on-line?• 
Mají žáci znalosti a dovednosti potřebné ke shromáždění informací (nahrát roz-• 
hovor, vyhledat v textu, v encyklopedii, vyfotit, nafilmovat, stáhnout z webové 
stránky, vložit do dokumentu, stáhnout do počítače…)?

Rada: Stejně promyšleně jako budujeme dovednosti žáků a vedeme je k používání 
vhodných strategií při vyhledávání informací v tradičních zdrojích, např. při práci 
s tištěnými slovníky a encyklopediemi, je nutné přistupovat i k vyhledávání infor-
mací na internetu, v elektronických zdrojích informací. Nezapomínejte žákům po-
skytnout alespoň výchozí zdroje: odkazy na webové stránky, literaturu, časopisy 
atd., ve kterých mohou nalézt pro sebe srozumitelné odpovědi.

POSOUZENÍ VYHLEDANÝCH INFORMACÍ

Klíčová myšlenka: Které informace a jak použijeme?

Učitel je ten, kdo postupně vede žáky k dovednosti posoudit, zda získali přesnou a úplnou 
informaci, kterou potřebují k vyřešení daného problému, ke své další práci.

Jak žáci posoudí, zda vyhledali potřebné, relevantní informace? Stanoví si žáci • 
otázky, na které je třeba odpovědět? (Kdo posoudí, zda jsou otázky vhodně for-
mulované, shromážděné informace odpovídají na zadané otázky a pokrývají celý 
problém – zda není třeba ještě něco zjistit?)
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Jsou odpovědi z hodnověrných zdrojů? Jak žáci určí, co je hodnověrný zdroj?• 
Jak využijí získané informace? Budou je dále upravovat a zpřesňovat, nebo je jen • 
vyjmou a vloží (CTRL C / CTRL V)?
Vědí žáci, co je autorské právo a co je plagiátorství?• 

Rada: Jděte žákům příkladem a používejte ve svých ukázkách, příkladech a pracov-
ních materiálech pro žáky vlastní texty, obrázky, videa, zvukové záznamy atd. nebo 
ty, které pocházejí z volně využitelných zdrojů, příkladně citujte.

VLASTNÍ TVORBA

Klíčová myšlenka: Jaké nástroje a postupy použijeme k vlastní tvorbě výstupu úko-
lu?

Někdo tvrdí, že ICT brzdí kreativitu lidí, někdo tvrdí opak. Úkolem učitele by mělo být 
vést žáky k tomu, aby ICT byly pomocníkem, a nikoli překážkou při tvorbě vlastních, 
originálních děl.

Jaké předmětové/oborové dovednosti žáci mají, jaké budou rozvíjet, kdo jim po-• 
může?
Jaké ICT dovednosti žáci mají, jaké budou rozvíjet, kdo jim pomůže?• 
Jaké nástroje (digitální/tradiční) je vhodné použít, dokážou je žáci použít a zdů-• 
vodnit výběr?
Budou žáci výsledky své práce veřejně prezentovat? Jaké prostředky jsou vhodné • 
pro daný účel a publikum, dokážou žáci zdůvodnit jejich výběr?

Rada: Věnujte se na počátku procvičení dovedností, které žáci budou nezbytně potře-
bovat. Vyzkoušejte si se žáky na jednoduchých příkladech práci s ICT, se kterými 
budete pracovat, nepřeceňujte jejich ICT dovednosti. Tam, kde mají žáci prostor (je 
jejich úkolem) si svoje nástroje volit, projděte s nimi pečlivě účel a vlastnosti výstupu 
úkolu, dle svého uvážení navrhněte řešení pro nejslabší žáky (nouzovou variantu). 
Čas, který tomuto úvodu věnujete, se vám při další práci bohatě vrátí.

MOŽNOSTI KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Klíčová myšlenka: Jak a s kým budeme při práci na úkolu komunikovat a spolu-
pracovat?

Rozvoj ICT umocňuje důraz na schopnost komunikovat a spolupracovat jako na klíčovou 
kompetenci pro život v dnešním světě. Umět ICT využít ke komunikaci a spolupráci 
patří dnes k nezbytným dovednostem. 

Budou žáci pracovat samostatně, spolupracovat spolu navzájem, nebo s někým • 
jiným mimo školu? Ve kterých fázích výuky / řešení úkolu a jak? Je k dispozici 
odborník, který by mohl v případě potřeby žákům s řešením problému pomoci?
Budou ke spolupráci či komunikaci využívat ICT? Umějí si žáci vybrat vhodné • 
digitální nástroje k výměně informací a nápadů, ke spolupráci s ostatními při 
práci na úkolu, publikaci své práce?
Vědí žáci, jak se chovat bezpečně a zodpovědně on-line a koho požádat o pomoc, • 
pokud jim bude něco při práci v on-line prostředí vadit či je znepokojí?
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Rada: Možnost komunikovat a spolupracovat on-line se dá výborně využít při výuce! Zkus-
te najít školy, třídy, učitele či osobnosti mimo školu, které byste do své výuky zapo-
jili.

RÁMEC HODNOCENÍ

Klíčová myšlenka: Byl úkol splněn (a na jaké úrovni)? Jaké je poučení pro příště? 

Úkolem učitele je vést žáky k tomu, aby byli schopni samostatně posoudit, zda se jim 
podařilo dosáhnout stanoveného cíle (splnit úkol), na jaké úrovni, a rozpoznat postupy 
a strategie, které se jim při práci s ICT osvědčily. 

Jaké jsou požadavky a jaká jsou kritéria hodnocení?• 
Dokážou žáci posoudit, zda byl úkol splněn, zda odpovídá výsledek zadání? ◦

Dokážou žáci posoudit, zda byla jejich práce na úkolu efektivní?• 
Dokážou žáci vyhodnotit, popsat, co se podařilo, jaké postupy použijí i příště? ◦
Dokážou žáci vyhodnotit, popsat, co byl problém, které postupy se ukázaly jako  ◦
problematické a pro plnění úkolu nevhodné, na co si příště dají pozor?

Rada: Tvrdým oříškem při využívání ICT je rozhodnutí, který nástroj a jaký postup 
je k dané činnosti, při řešení daného problému nejvhodnější. Seznamte žáky na za-
čátku s cíli, očekávanými výsledky a kritérii hodnocení. Dejte jim v závěru prostor, 
aby diskutovali o svých postupech při plnění úkolů a sdělovali si svoje zkušenosti.

ROLE UČITELE

Klíčová myšlenka: Učitel nemusí všechny činnosti žáků ve výuce řídit a všechny 
nástroje a postupy přímo určovat. Někdy je naopak žádoucí nechat volbu nástrojů 
a postupů na rozhodnutí žáků.

Ve všech fázích si učitel stanovuje svou roli a míru zásahů do činností žáků.
Vůdce.•  Které činnosti a výstupy budu určovat? Které činnosti žáků budu řídit,        
v čem je přímo povedu?
Průvodce.•  Které činnosti a výstupy budu navrhovat, ukazovat možné výhody            
a nevýhody a dávat žákům na výběr?
Facilitátor, podporovatel, rádce.•  Ve kterých činnostech budu žáky podporovat v sa-
mostatné volbě způsobu řešení úkolu a v samostatné volbě vhodných nástrojů?

Rada: Svou roli a míru zásahů do činností žáků si stanovujte pro různé fáze výuky 
promyšleně, v souladu se svými záměry a cíli výuky. Někdy je na místě přímé řízení, 
někdy je dobré dát žákům prostor k vlastní volbě a následně k diskuzi a obhajobě 
zvolených řešení.

Krok třetí: praktická příprava

Posledním krokem je kontrola všech zařízení a příprava materiálů, zdrojů a pomůcek: 
instalace aplikací, tvorba vstupních (digitálních) materiálů / pracovních listů, seznam 
odkazů na zdroje informací atd. Také je důležité si předem promyslet a připravit sys-
tém, ve kterém budeme žákům digitální materiály předávat a ve kterém nám je budou 
vracet. Mohou to být připravené složky na školním sdíleném disku, ale může to být 
prostor na internetu, do kterého bude mít přístup ze školy a odjinud učitel i žáci. Je 
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dobré, když na škole existuje jednotná strategie a systém je pro učitele předpřipraven. 
Tab. 1 umožňuje přehledně zachytit celý plán výuky.

Pamatujte: první přípravy budou náročné a vyčerpávající. Postupně to už bude jen 
lepší!

Doporučení na závěr kapitoly

Nejste-li si jisti, pokud jde o ICT, zkuste si připravit projekty/hodiny podle předcho-
zích bodů bez ICT. Zapojujte ICT v dalších projektech/hodinách postupně jen do ně-
kterých činností.

Najděte si spojence – kolegu/kolegyni, plánujte hodiny společně a konfrontujte svoje 
zkušenosti. Nemusíte se omezovat pouze na kolegy ze své školy. ICT vám dávají mož-
nost být v kontaktu s kýmkoli na světě. Ptejte se na rady školního ICT metodika, hle-
dejte inspiraci, pomoc i spojence na Metodickém portálu rvp.cz a jinde na internetu. 

Dobrý postup je domluvit se na spolupráci s učitelem ICT (informatiky) – pokud ve vaší 
třídě probíhá současně výuka ICT (informatiky). Je velmi pravděpodobné, že vaši ini-
ciativu uvítá a pomůže vám hledat způsoby, jak vaše hodiny propojit – dáte totiž jeho 
hodinám hlubší smysl. Připravte se ale na to, že i vy se budete muset přizpůsobit.
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Co a jak budu učit? ◦
Jak budu žáky motivovat, jaké zkuše- ◦
nosti žáků využiji?
Jaké zvolím postupy? ◦
Jaké budou požadavky na výstupy  ◦
žáků a jak budu práci a výstupy žáků 
hodnotit?
Co výuce předcházelo, na co navazuji,  ◦
co už žáci umějí?
Kam směřuji, co bude ve výuce násle- ◦
dovat?

Jaké máme k dispozici programové  ◦
vybavení?
Jaké konkrétní programy/aplikace/tech- ◦
nologie budeme využívat?
Budeme využívat při práci další tech- ◦
nologie/zařízení, máme je k dispozici 
(mobilní telefony, tiskárny, digitální 
fotoaparáty, skenery...)?

Jak staré mám žáky? Co už dokážou,  ◦
zejména při práci s ICT? 
Jak bude výuka zorganizovaná, jaké  ◦
metody budou využity?
Např. budou žáci pracovat jednotlivě,  ◦
nebo ve skupinkách, budou mít k dis-
pozici počítač všichni, nebo se budou        
u počítačů střídat, co budou dělat ti, 
kteří nebudou pracovat na počítači?
Ke kterým činnostem (proč) využijí  ◦
žáci ICT a jak?
… ◦

Máme ve škole pravidla pro práci s ICT,  ◦
znám je já i žáci?
Pracovali už žáci s ICT, které chci  ◦
použít?
Bude třeba použitá zařízení propojit       ◦
s počítačem? Zvládnou to žáci samo-
statně, co je třeba připravit?
… ◦

Obr. 5 Plánování výuky s ICT
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Popis tématu, lekce, výukové 
jednotky

Cíl, výstupy

Kontext 
plánovaného 
cíle

jaké znalosti 
a dovednosti 
už žáci mají 
(na co navazu-
jeme)

oborové/předmětové

ICT

jaké znalosti 
a dovednosti 
získají 
(a k čemu 
směřujeme)

oborové/předmětové

ICT

Pojmy z oblasti ICT

Zdroje, pomůcky, aplikace

Očekávání, 
vazby na ŠVP

většina žáků 
dokáže
(+ kritéria 
hodnocení)

někteří žáci 
neudělají tak 
velký pokrok, 
dokážou
(+ kritéria 
hodnocení)

někteří žáci 
udělají větší 
pokrok než vět-
šina ostatních, 
dokážou
(+ kritéria 
hodnocení)

Název:

Tab. 1 Plán hodiny (výukové jednotky)
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Literatura a odkazy

Informace k digitální gramotnosti na stránkách Becty:
Digital literacy guidance for schools, Teaching critical thinking for our digital world. 
Dostupné z WWW: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/
http://schools.becta.org.uk/index.php?section=tl&catcode=ss_tl_dl_02&-
rid=17453.

Plány hodin na stránkách Standardů QCA/DCSF:
Schemes of work. Dostupné z WWW: http://webarchive.nationalarchives.gov.
uk/20090608182316/http://standards.dfes.gov.uk/schemes3/?view=get.

Metodický portál rvp.cz: http://rvp.cz/.

Top 100 nástrojů do výuky: Top 100 Tools for Learning 2010 List. Dostupné                      
z WWW: http://www.c4lpt.co.uk/recommended/top100-2010.html.

David Kapuler: 50 Web 2.0 aplikací vhodných pro vzdělávání. Dostupné z WWW: 
http://www.ceskaskola.cz/2010/04/david-kapuler-50-web-20-aplikaci.html.

Web Quest Učitelského spomocníka. Dostupné z WWW: http://www.webquest.cz/. 
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Příklady dobré praxe

V této kapitole jsou popsány a okomentovány čtyři příklady dobré praxe. Jsou ukáz-
kami výuky ve třetím, čtvrtém+pátém, sedmém a v devátém ročníku. Jsou popisová-
ny z pohledu rozvoje ICT kompetencí žáků. Vždy však výuka směřovala také k dosa-
hování vzdělávacích cílů z jiných oborů a k rozvoji klíčových kompetencí. Uvedené 
příklady nejsou vždy dokonalé ve všech detailech, jak sami vyučující, kteří výuku re-
alizovali, poznamenávají v závěrečné reflexi. Jsou takové, jaká bývá výuka dobrých 
učitelů: inspirativní, s novými nápady, jak ji neustále vylepšovat. Příklady nabízejí 
učitelům pohled na praktické postupy, které byly teoreticky popisovány v předcho-
zích kapitolách, a inspiraci při hledání vlastních postupů.

Kreslíme (s) myší

Škola
MŠ a ZŠ Hranice, Šromotovo

Realizátor
Mgr. Michaela Hawigerová

Konzultant
Mgr. Daniela Růžičková

Věková skupina žáků
1. stupeň ZŠ, 3. ročník

Použité aplikace
Malování (součást OS MS Windows), lze využít jakékoli obdobné aplikace (viz Po-
známky).

Výukové programy Žárovka, Bludiště, Tlačítka, v případě potřeby a kvalitního připojení 
k internetu již existují vhodné on-line aplikace (viz Poznámky).

Anotace
Příklad popisuje přípravu na využití počítače a jednoduchého bitmapového grafic-
kého editoru žáky na 1. stupni běžné základní školy. Pro žáky byla připravena sada 
praktických úkolů využívající jednoduché aplikace a předem připravené obrázky. 

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe? 

Protože upozorňuje na skutečnost, že i pro využití různých ICT nástrojů je třeba • 
rozvíjet zběhlost v jejich používání a budovat návyky, aby bylo později možné se 
soustředit na zadané úkoly a vlastní tvůrčí cíle,
protože ukazuje výuku ve škole, kde ICT metodik a učitelé společně hledají obsah • 
a metody výuky, které účinně a účelně naplňují zadané vzdělávací cíle.

Jaký byl cíl výuky

Cílem výuky bylo zdokonalit koordinaci pohybu ruky se situací na obrazovce tak, aby 
většina žáků byla schopna táhnout myší v daném směru s požadovanou přesností 
a získala správný návyk v ovládání pravého a levého tlačítka myši.
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U méně zdatných žáků bylo cílem dosáhnout plné kontroly pohybu myši, byť s nepřes-
nostmi, a schopnosti používat pravé a levé tlačítko.

U nejzdatnějších žáků se očekávalo, že budou ovládat myš v daných úkolech rychle, 
sebejistě a přesně.

Situace

Výuka na škole probíhá dle školního vzdělávacího programu, kde výuka informatiky 
je poprvé zařazena do 5. ročníku. Ukazuje se však, že základní ICT dovednosti žáci 
potřebují mnohem dříve. Z tohoto důvodu ICT metodik školy inicioval pilotní úpravu 
tematických plánů 3. ročníku s cílem systematicky rozvíjet ICT kompetence žáků se 
zaměřením na ovládání grafického uživatelského rozhraní.

Do výuky byl zařazen blok pěti vyučovacích hodin zaměřených na práci s myší, zá-
kladní využití jednoduchých výukových aplikací a jednoduchého bitmapového gra-
fického editoru. 

Pracovní skupinu tvořilo 22 žáků, z toho 10 dívek a 12 hochů. Jednotlivci se v doved-
nostech lišili. Tři žáci jsou ze znevýhodněného sociálního prostředí, jeden žák opaku-
je ročník.

Výuka probíhala v počítačové učebně, která umožňovala, aby každý žák pracoval sa-
mostatně.

Z předchozí výuky se žáci orientovali v nabídce Start (OS MS Windows), byli schopni 
si dle pokynů spustit požadovanou aplikaci, střídat nástroje ze základní nabídky ná-
strojů v použitých aplikacích a uložit si svou práci na předvolené místo s dohodnutým 
pojmenováním. Naučili se správně držet myš a vyzkoušeli si první obtížnosti někte-
rých programů pro nácvik správného a rychlého ovládání myši.

Výuka směřovala k tomu, aby žáci v následujících hodinách byli schopni využívat jed-
noduchý grafický editor k výtvarné tvorbě a dosahování dílčích vzdělávacích cílů vyu-
čovacího předmětu výtvarná výchova.

Popis realizace

1. hodina

Na začátku hodiny si žáci připomněli pravidla pro práci v počítačové učebně a po-
hyb mezi spolužáky a dozvěděli se, jaké mají v následujících dvou hodinách úkoly. 
Jednotlivé pokyny byly ještě opakovány před každým úkolem. Každý žák dostal svou 
hodnotící kartu, na kterou mu vyučující zaznamenávala splnění jednotlivých úkolů. 
Každý úkol měl několik úrovní obtížnosti, postup v úkolech záležel na schopnostech 
a dovednostech jednotlivých žáků.

K motivaci byla na začátku hodiny použita plyšová myška, na ní si žáci (shromáždění 
ve volném prostoru v učebně) připomněli a vyzkoušeli správné držení myši. Násle-
dovala krátká rozcvička, kde už každý žák seděl u svého počítače. Ruce dali za záda 
a na povel museli co možná nejrychleji správně uchopit počítačovou myš. Kontrolu 
provedl soused.

Následující část hodiny probíhala s využitím jednoduchých výukových programů.
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Foto 1 Hodina Kreslíme (s) myší

Obr. 6 Výuková aplikace Bludiště

Obr. 7 Výuková aplikace Žárovka

Obr. 8 Výuková aplikace Tlačítka

Bludiště:

Úkolem bylo tažením myši vyznačit cestu bludištěm. 
Žáci si nastavili první obtížnost, mohli si zvolit bar-
vu i tloušťku čáry. Při projíždění bludištěm se neměli 
dotknout stěn a mohli 2× pustit tlačítko. Pokud pus-
tili tlačítko 3×, čára zmizela a bylo nutné se vrátit na 
začátek bludiště. Po splnění úkolu se žák přihlásil, 
vyučující zkontrolovala a potvrdila parafou na kartě 
splnění úkolu. Žák pokračoval další obtížností – slo-
žitějším bludištěm. Na tomto úkolu žáci pracovali dle 
svých možností 10 minut.

Žárovka:

V tomto programu je hrací plocha rozdělena čtver-
covou sítí do polí, ve kterých se objevuje rozsvícená 
žárovka. Počet polí je dán úrovní obtížnosti. Úkolem 
žáků bylo umístěním kurzoru na žárovku a kliknutím 
levého tlačítka myši žárovku zhasnout. Kliknout bylo 
třeba přesně na žárovku a v určitém časovém limitu. 
S tímto cvičením měli žáci zkušenost z předchozí vý-
uky, kdy ale zaznamenali poměrně velký počet chyb. 
Tentokrát prošli všichni žáci cvičením mnohem úspěš-
něji a někteří žáci prošli všemi obtížnostmi. Na tomto 
úkolu pracovali také 10 minut.

Tlačítka:

V tomto cvičení přibyla pravá a levá orientace. Na ob-
razovce se objevil pokyn „levé“ nebo „pravé“ a cílem 
bylo kliknutím příslušným tlačítkem odstranit daný 
pokyn. Hra se sama zastavila po uplynutí příslušné-
ho času a vyhodnotila se. Žák se přihlásil, počkal na 
kontrolu a podpis vyučující. Pak pokračoval další ob-
tížností.
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Tento úkol byl zpočátku obtížný pro žáky se specifickými poruchami učení  a poma-
lejší žáky. Problém měli s přečtením textu a rychlostí reakce. V průběhu cvičení jim 
však spolužáci pomohli radou: upozornili je na to, že pokyny jsou napsány rozdílnou 
barvou (pravé=červeně, levé=zeleně). Opět pracovali 10 minut.

Po tomto úkolu následovala přestávka. Žáci se protáhli a nasvačili. Někteří ale u počí-
tačů setrvávali a zkoušeli si další obtížnosti úkolů.

2. hodina

Ve druhé vyučovací hodině se žáci začali připravovat na vlastní tvorbu obrázku a pís-
men v programu Malování. Čekala je práce s pracovním listem (digitálním výukovým 
materiálem) v počítači. S vyučující si zopakovali cestu, jak se dostanou k jednotlivým 
pracovním listům.

Vyučující při práci s nástroji využívala piktogramy (viz Doporučení ostatním).

Spojování bodů:

Cílem bylo spojit jednotlivé body v obrázku pomocí nástroje čára a tužka a vyznačit 
základní geometrické tvary (čtverec, obdélník a trojúhelník). Na závěr si úkol vyzkou-
šeli i pomocí nástroje štětec. U štětce si mohli zvolit tloušťku i barvu.

Na úkolu pracovali přibližně 10 minut. Vyučující přistupovala k hodnocení jednot-
livých žáků individuálně, hodnotila kvalitu a přesnost práce, nicméně hlavním kri-
tériem byla snaha a pokrok, úkoly nebyly pro žáky snadné, po zopakování byli žáci 
o poznání úspěšnější – a tuto skutečnost vyučující ocenila.

Obtahování — domek:

V tomto úkolu žáci střídavě používali nástroj čára, tužka a štětec. U žáků se speci-
fickými poruchami učení  bylo lepší pro zachování kladné motivace dovolit častější 
možnost používání nástroje štětec.

Prvním úkolem bylo za pomoci tužky co nejpřesněji obtáhnout jednoduchý domek. 
V druhém úkolu propojovali připravené body tak, aby nakreslili stejný domek podle 

Obr. 9 Digitální učební materiál (pracovní list) pro grafický editor – spojování bodů
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vzoru. Se stoupající obtížností se vzdálenost pomocných bodů zvětšovala. Na závěr 
bylo úkolem žáků namalovat podle předlohy vlastní domek. Jako velice motivační se 
ukázala možnost volně domalovat, upravit domek a jeho okolí podle vlastní fantazie. 
Žáci využili i jiné nástroje a volili si různé barvy čáry i plochy. Bylo zajímavé sledovat 
jiný pohled dívek a chlapců. Dívky měly cit pro barvu, detaily, dokreslovaly obrázky 
podle kamarádek. Chlapci měli v obrázcích děj a akci.

Tato práce trvala přibližně 15 minut.

Obtahování písmene:

Jednalo se o podobný úkol jako u obtahování domku. Zde bylo úkolem napsat psací 
písmeno. Nejdříve si žáci vyzkoušeli psaní písmen na tabuli. Každý (žáci i učitelka) 
nejdříve napsal na tabuli malé psací a. Následovalo hodnocení, které písmeno se jim 
nejvíce líbí a proč.

Dál pokračovali u počítače a obtahovali v připraveném obrázku písmena pomocí růz-
ných nástrojů. Potom psali písmena pomocí spojování bodů. Mezery mezi body se 
opět zvětšovaly. Konečnou fází bylo napsání vlastního písmene v prázdném poli.
Na tomto úkolu pracovali žáci asi 10 minut.

Vlastní podpis:

Posledním úkolem bylo vytvořit vlastní podpis psacím písmem. Žáci si zvolili barvu 
písma, tloušťku čáry a psali pomocí nástroje štětec.

Svůj výtvor si žáci uložili podle pokynů, které byly napsány na tabuli. 
V závěru hodiny žáci společně s vyučující hodnotili svou práci. Řekli, co se jim nejvíce 
líbilo, v čem byli úspěšní, kde jim to nešlo. Každý vypnul počítač, uklidil své pracovní 
místo a odevzdal kartu pro hodnocení.

Výstupy z posledního úkolu „vlastní podpis“ byly do příští vyučovací hodiny vytiště-
ny. V hodině si žáci sestavili nástěnku pro prezentaci své práce na počítačích a záro-
veň počítačové podpisy porovnávali s podpisy na papíře.

Obr. 10 Digitální učební materiál (pracovní list) pro grafický editor – obtahování domku
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Doporučení ostatním — reflexe vyučující

Žáci pracovali s nadšením. Velkou motivací byla chuť dosáhnout lepších výsledků, 
tedy mít méně než 10 chyb. To se povedlo v nejlehčí obtížnosti všem žákům. Problém 
měli žáci se specifickou poruchou učení, kdy nedokázali rychle přečíst slovo. Museli 
svou pozornost zaměřit na barvu, nikoli na obsah textu (levé – zelená barva písma, 
pravé – červená barva).

Obecně je dvouhodinovka pro žáky tohoto věku náročná, nedokážou tak dlouho udr-
žet pozornost. Problém byl zřejmý zejména u žáků se specifickými poruchami učení. 
Po hodině soustavné práce na PC byli unavení, nedokázali se soustředit na práci, po-
lehávali, ztráceli motivaci a přestalo se jim dařit.

Doporučuji tedy věnovat práci na počítači menší časové úseky, volit častější střídání 
činností spojené s pohybem, ne s počítačem a rozdělit dvouhodinovku do jednotli-
vých vyučovacích hodin. Ideální by byla možnost mít pět počítačů ve třídě, kde by se 
žáci mohli během vyučovacího dne vystřídat po krátkých časových úsecích.

Dokážu si představit i propojení práce na počítači s hodinou psaní či pracovní výcho-
vou.

Na začátku hodiny je potřeba stanovit přesné úkoly a také před každou činností ješ-
tě úkol zopakovat. Například: Úkol bude splněn, když dosáhnete tohoto počtu bodů 
nebo když neuděláte víc chyb než 10.

Osvědčuje se mi používání podpisových karet pro zaznamenávání plnění úkolů. Navíc 
nedocházelo k omezování rychlejších žáků. Jakmile měli podepsanou první obtížnost, 
mohli přejít na vyšší – díky tomu každý žák pracoval svým tempem a každý došel do 
různé úrovně. Někteří žáci zpočátku sledovali výsledky spolužáků, nicméně později se 
už soustředili na svou práci.

Je dobré mít k dispozici i jeden počítač navíc, kdyby nastal nějaký problém, aby žák 
mohl jen přesednout a začít znovu pracovat.

Jako zajímavé zpestření hodiny se ukázalo použití plyšové myši, kde si žáci mohli 
nenásilnou a poutavou formou vyzkoušet správné držení myši. Ukazováček měli na 
levém oušku a prostředníček na oušku pravém, ostatní prsty okolo hlavičky, čumák 
směřuje dopředu k monitoru. Myš nás provázela po celou dobu výuky a kontrolovala 
správné držení počítačové myši, mohla i kousnout při chybě.

Pro lepší názornost jsem si překreslila piktogramy tlačítek v panelu nástrojů na čtvrt-
ku papíru. Je dobré mít k dispozici i tabuli, kde lze piktogramy umístit tak, aby je žáci 
měli na očích po celou dobu výuky.

Obr. 11 Piktogramy pro nástroje grafického editoru
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Hodnocení výkonu žáků

Výraznou motivací bylo použití hodnotících karet, kde žáci sledovali svůj výkon.

Vyskytovaly se také rozdíly související s dívčí a chlapeckou povahou. Dívky měly sklon 
k pečlivosti až perfekcionismu a měly potřebu mít obrázky barevné, krásné a přesné. 
Chlapci naopak potřebovali vyjádřit v obrázku pohyb, děj. V obrázcích se objevovali 
různí vojáci, střely, padající bomby. Někteří chlapci měli tendenci srovnávat své vý-
kony s výkonem dívek a stěžovali si na neúspěch.

Byl vidět i rozdíl u žáků, kteří doma nemají počítač. Potřebovali větší pozornost vyu-
čující a častější vysvětlení jednotlivých kroků.

U většiny žáků došlo ke znatelnému posunu při ovládání myši. Některé činnosti spo-
jené s ovládáním myši sice zvládali již z domova či jiných vyučovacích hodin. Ukazuje 
se však, že při preciznější práci jsou jejich dovednosti nedostačující – a to i u žáků, 
kteří pracují u počítače poměrně sebevědomě. Samotní žáci projevovali radost z dosa-
žených výsledků, a to i u činností, které nejsou na první pohled příliš atraktivní.

Popis méně známých aplikací, odkazy na použité informační zdroje

Aplikace Žárovka, Bludiště, Tlačítka jsou autorským dílem ICT metodika školy Petra 
Drábka a byly využity i u učebnice Učebnice a cvičebnice informatiky, práce s PC pro 
ZŠ: David Hawiger, vydavatelství a nakladatelství Computer Press.

Poznámky

Další aplikace a internetové zdroje

On-line hry: www.alik.idnes.cz, www.mojehry.cz

On-line bitmapový grafický editor: www.queeky.com/app

Grafické editory pro děti: Tux Paint, zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/
sw/tux-paint/

Obr. 12 Hodnotící karta žáka (Kreslíme (s) myší)
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Grafický editor Draw je součástí balíku OpenOffice pro děti OOo4Kids, zatím ovšem 
není k dispozici v češtině. Nicméně stojí za vyzkoušení: http://download.ooo4kids.
org/.

Vlastní materiály

Požadavky na ICT zručnost – doplnění tematických plánů pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Hra-
nice, Šromotovo, Ing. Petr Drábek, Mgr. Michaela Hawigerová
Vlastní výukové programy, Ing. Petr Drábek 
Sada vlastních výukových aplikací a pracovních dokumentů pro rozvoj ICT zručnosti 
na webu třídy 3.A, Mgr. Michaela Hawigerová, Ing. Petr Drábek

Shrnutí

Příklad je využitelný ve všech školách. V této podobě vyžaduje, aby každý žák měl svůj 
počítač, a mohl tak aktivně pracovat po celou vyučovací hodinu. Je ale přenositelný 
i jako návrh námětů, her a činností, kde si žáci osvojí základy práce s počítačem, 
ovládání myši a také základní orientaci na klávesnici. Tyto činnosti lze realizovat 
v delším časovém období v individualizované výuce ve třídě, kde je k dispozici ales-
poň jeden počítač.

ICT gramotnost

V tomto případě byly rozvíjeny následující složky ICT gramotnosti:
Praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně 
používat jednotlivé ICT.

Žák přiměřeně ke svému věku nabývá jistoty při ovládání počítače pomocí • 
myši.
Žák využívá základní nástroje GUI (grafického uživatelského rozhraní).• 

Schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumě-
ní pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT.

Žák vytváří a upravuje informace grafického charakteru pomocí běžně dostup-• 
né aplikace.
Žák používá jednoduché hry, které mají výukový charakter.• 

RVP ZV

Uvedená výuka pomáhá naplňovat očekávané výstupy:

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.• 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru.• 
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Práce s mapou Mikroregionu obcí povodí Stonávky 

Škola
Základní a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek

Realizátor
Mgr. Dagmar Machálková

Konzultant
Mgr. David Hawiger

Věková skupina žáků
1. stupeň ZŠ, 4. a 5. ročník

Použité aplikace
Word a PowerPoint jako součást sady Microsoft Office software v rámci operačního 
systému MS Windows

internetový prohlížeč Google Chrome

Anotace
Příklad je ukázkou začlenění ICT do výuky vyučovacích předmětů vlastivěda a příro-
dověda a zaměřuje se na poznávání a mapování místního regionu.

Odkazy na výstupy práce žáků
„Putování s Pepíkem po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“
http://www.zsstritezuct.net/zivot_skoly.php?page=Putov%E1n%ED%20s%20Pe-
p%EDkem 

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe? 

Protože ukazuje možnosti vytváření strategií pro vyhledávání a zpracování infor-• 
mací u žáků 1. stupně,
protože ukazuje možnosti využití ICT v podmínkách málotřídní školy při výuce • 
spojených ročníků,
protože představuje environmentální projekt zaměřený na poznávání míst, kde • 
žáci žijí, jedním z jeho cílů je podpora častějšího využívání ICT ve výuce.

Jaký byl cíl výuky

Cílem výuky bylo seznámit žáky s mapou regionu a vytvořit vlastní mapu Mikroregi-
onu obcí povodí Stonávky (MOPS) s charakteristikami obcí.

Základním vzdělávacím cílem pro žáky obou ročníků bylo rozvíjet schopnost získat, 
zapamatovat si a zpracovat dle zadání poznatky o místním regionu.

K dispozici byly různé zdroje informací (tištěné materiály – letáky, pohlednice, mapy 
– které žáci přinesli, elektronická učebnice obsahující informace o regionu a interne-
tové stránky regionu), žáci s nimi pracovali přiměřeně svým schopnostem:

žáci 4. ročníku a méně zdatní žáci 5. ročníku hledali odpovědi na konkrétní otáz-• 
ky v připravených tiskovinách a v elektronické učebnici, 
žáci 5. ročníku hledali dle zadané osnovy informace na webových stránkách re-• 
gionu (www.stonavka.cz).
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Vyhledané informace žáci zpracovali do společného výstupu – mapy regionu.

Při práci s mapami bylo cílem rozvíjet schopnost porozumění symbolickým zápisům 
informací (čtení map) a jejich propojení s reálnou situací, a naopak zaznamenání po-
znatků z reálných situací do mapy.

Při práci na společném výstupu žáci rozvíjeli svou schopnost pracovat v týmu, rozdě-
lit si role, rozdělit si a plnit zodpovědně dílčí úkoly, které směřují ke společnému cíli.

Situace

Výukový program je vypracován tak, aby měl učitel možnost přizpůsobit si výuku 
dle aktuálních potřeb a podmínek – jednotlivé kapitoly výukového programu na 
sebe navazují, ale lze je použít i samostatně. Jsou zpracovány jak v základní, tak 
v rozšiřující verzi. Na jedné straně má tedy učitel usnadněnou přípravu, nemusí shá-
nět podklady pro výuku, na druhé straně má možnost tvořivě podle svých představ 
a na základě nových podnětů a nápadů, které při výuce získá, vstupovat do progra-
mu a vytvářet nové výukové materiály, které mohou posloužit i ostatním učitelům.
Velký přínos projektu je tedy nejen ve zvyšování ICT gramotnosti učitelů a žáků 
a v rozšíření jejich znalostí a poznatků o regionu, ale i v prohloubení metodické spo-
lupráce mezi jednotlivými školami. 

Projekt „Putování s Pepíkem po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“ je v ZŠ Střítež 
začleněn do školního vzdělávacího programu „Buďme na sebe hodní“ jako dlouho-
dobý projekt realizovaný ve vyučovacích předmětech vlastivěda a přírodověda. Žáci 
se pomocí počítačového výukového programu učí poznávat svůj mikroregion – jeho 
místo v Evropě, ČR, kraji, Euroregionu Těšínské Slezsko, poznávají svou obec a okol-
ní obce. Projekt vyvrcholí soutěží žáků škol mikroregionu „O nekrásnější prezentaci 
své obce“.

Dvouhodinová ukázka výuky v pilotní škole projektu ZŠ Střítež představuje možnosti 
využití ICT při výuce o regionu ve spojených ročnících. 

Celkem 23 žáků (9 ze 4. ročníku, 14 z 5. ročníku) pracovalo na zadaných úkolech ve 
skupinách. Výuka probíhala ve třídě a v počítačové učebně s deseti počítači připoje-
nými k internetu. 

Pro přímou práci s mapou měli žáci k dispozici vytištěnou černobílou i barevnou 
mapu MOPS ve formátu A0 (1 mapa bez názvů obcí, 1 mapa s názvy obcí). Ke skupi-

Popisovaná výuka je součástí dvouletého regionálního 
environmentálního projektu „Putování s Pepíkem po 
Mikroregionu obcí povodí Stonávky“ (MOPS), který byl 
vytvořen pro žáky 4. a 5. ročníků devíti základních škol 
mikroregionu. Cílem projektu bylo poskytnout pomoc 
učitelům při výuce žáků podle nových školních vzděláva-
cích programů (ŠVP) a motivovat je k častějšímu využívá-
ní moderních technologií v málotřídních školách. Projekt 
připravil výukovou sadu, která obsahuje: pracovní sešit, 
elektronický pracovní sešit    s klíčem, elektronickou učeb-
nici ve formě powerpointové prezentace, putovní knížku, 
motivační nálepky a metodickou příručku pro učitele.

Obr. 13 Logo projektu Putování 
s Pepíkem po Mikroregionu obcí 
povodí Stonávky
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nové práci potřebovali 10 barevných kartiček s rozlohou a nadmořskou výškou obcí, 
10 výřezů obcí z mapy MOPS, 10 kartiček s vybarvenými znaky obcí. Žáci 5. ročníku 
měli na svých žákovských účtech v počítačích připraveny dokumenty s osnovou pro 
vypracování charakteristik o jednotlivých obcích, které si po úpravě vytiskli na tis-
kárně.

Žáci čtvrtého ročníku pracovali podle výukového programu „Putování s Pepíkem po 
MOPS“ od začátku aktuálního školního roku, žáci 5. ročníku druhým rokem, všichni 
byli tedy seznámeni s programem a s jednotlivými částmi výukové sady už pracovali 
v předcházejících hodinách. 

Vytvořené výstupy (mapa a podklady o obcích) byly využity při další výuce vlasti-
vědy.

Popis realizace 

1. hodina

Žáci dostali předem za úkol donést letáky, reklamní plakáty, pohlednice, mapy, kro-
niky a jiné informační tiskoviny o regionu. Z těchto materiálů byla před vyučováním 
společně s učitelem instalována výstava. V úvodu 1. vyučovací hodiny byli žáci se-
známeni s cílem vyučovacího dvouhodinového bloku i s organizací obou vyučovacích 
hodin. 

Náhodně vybraní žáci z obou ročníků vysvětlili a napsali na tabuli, co znamená zkrat-
ka MOPS, na volné místo další z nich postupně dopisovali názvy všech deseti obcí, 
které do MOPS patří, a ukazovali jejich polohu podle světových stran vzhledem ke tří-
dě. Následovala krátká beseda (nad vystavenými materiály) o obcích, které žáci znají, 
kde byli nebo nebyli, akce, na které se školou jezdí, které jsou nejbližší obce apod. 

Po krátkém úvodu byla žákům na interaktivní tabuli představena kapitola elektronic-
ké učebnice „V. MOPS – úvod“. Žáci se střídali u tabule a spouštěli pomocí jednodu-
chých obrázkových ikon jednotlivé části kapitoly. Vedeni učitelem se jednotlivci sami 
pokoušeli vysvětlit symboliku znaku (loga) MOPS, hledat na podrobné mapě MOPS 
obce, na mapě zjednodušené pak porovnávali obce z hlediska rozlohy (nejmenší, …), 

Obr. 14 Ukázka materiálů pro projekt Putování s Pepíkem
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polohy (nejsevernější, …), hledali obrazová přirovnání pro tvar mapy regionu (stra-
šidýlko, …). Na stránce „Zajímavosti“ se žáci seznámili s dalšími podrobnostmi o ob-
cích, například která obec je nejlidnatější apod. Poté byli žáci dotázáni, zda by věděli 
nějaké zajímavosti o každé obci. Jejich nejisté odpovědi byly motivací pro jejich další 
práci – dozvěděli se, že budou mít možnost sami na vlastních počítačích v počítačové 
učebně zjistit více. V závěru 1. vyučovací hodiny byli žáci losováním čísel rozděleni do 
deseti skupinek (pracovních týmů) tak, aby v každém týmu byli zástupci obou roční-
ků, každému týmu byla přidělena jedna obec z regionu.

2. hodina

Prvním společným úkolem týmů bylo podle tvaru výřezu 
na mapě, který jim učitel přidělil, zjistit, o kterou obec se 
jedná. Následně se týmy rozdělily na dvě pracovní skupiny 
a každá z nich dostala jiné zadání.

1. skupina (žáky 4. ročníku doplnilo několik páťáků) 
měla za úkol (s možností využití vystavených materiálů či 
elektronické učebnice) najít znak, rozlohu, počet obyvatel 
a nadmořskou výšku dané obce na připravených kartách 
a nalepit na výřez mapy. Hotový výřez s těmito informa-
cemi následně vlepili jednotliví členové týmů na správné 
místo do připravené slepé mapy ve formátu A0. Aby si 
získané poznatky upevnili, vypracovali žáci z této skupiny 
úkoly v pracovním sešitě (dopisování informací o MOPS 
– počet obcí, dopisování názvů obcí do mapy, řazení obcí 
podle počtu obyvatel a rozlohy vzestupně, určování nejse-
vernější, nejvýchodnější obce apod.). Zdatnější žáci stihli 
vypracovat nepovinný úkol (sovičku), za který jsou odmě-
ňováni nálepkou (částí obrázku, který postupně skládají na 
poslední stránce pracovního sešitu). Pomocí elektronické-
ho pracovního sešitu s klíčem si žáci společně s učitelem 
zkontrolovali správnost řešení úkolů v pracovním sešitě. 

2. skupina (žáci 5. ročníku) se přemístila do počítačové 
učebny. Žáci byli motivováni vyhlášením soutěže o nejlep-
ší počítačovou prezentaci o dané obci (uzávěrka byla do 
konce školního roku), jejíž vítěz byl odměněn a představen 
na třídních schůzkách. Po krátkém vysvětlení hledali žáci 
informace o obcích na internetových stránkách regionu 
a vkládali je do připravené šablony, kterou našli na svých 
žákovských účtech ve svých dokumentech. Po vložení ob-
rázků a dat žáci upravili informační karty tak, aby se vešly 
do šablon, a po schválení učitelem si je vytiskli. Pokud žáci 
stihli vypracovat úkol dříve, mohli začít pracovat na soutěž-
ních prezentacích. 

Obr. 15 Pexeso k projektu Putování s Pepíkem
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V závěru dvouhodinového bloku se týmy opět sešly ve třídě, aby doplnily mapu 
o informace, které získali žáci 5. ročníku. Charakteristiky jednotlivých obcí týmy po-
stupně u mapy před vlepením svých výstupů prezentovaly ostatním. Zástupci týmů 
zhodnotili, jak se jim práce ve skupinách líbila, co se jim povedlo, jak se jim spolu pra-
covalo. „Pepíkův testík znalostí MOPS“ na interaktivní tabuli formou soutěže prověřil 
týmy i jednotlivce – jejich pozornost v hodinách, stejně jako schopnost zapamatovat 
si nové poznatky. Úplný závěr patřil učiteli a jeho hodnocení obou vyučovacích hodin 
a práce žáků.

Vytvořené výstupy (mapa a podklady o obcích) posloužily pro další práci, vypraco-
vané soutěžní prezentace budou zveřejněny na webových stránkách a budou využity 
v plánované inovaci elektronické učebnice v rámci projektu „EU Peníze školám“.

Doporučení ostatním – reflexe vyučující

Při jakékoli výuce spojených ročníků lze předpokládat problémy s pozorností a káz-
ní. Je velmi důležité stanovit si předem jasný konkrétní cíl (zásada „méně znamená 
více“), ke kterému má hodina vést, a raději mít připraveny další rozšiřující úkoly, 
neboť lze předpokládat nedodržení plánovaného časového harmonogramu. Uvedený 
příklad dobré praxe je sám o sobě náročný jak na přípravu (časově), tak na realizaci 
(organizačně), navíc je to projekt svým způsobem nový, nevyzkoušený v praxi, takže 
se dalo čekat, že se objeví nedostatky a chyby. Vzhledem k tomu, že byl realizován 
jako pilotní, chyby projektu jsou zároveň velkým podnětem pro jeho vylepšení.

Při příští realizaci tohoto nebo podobného projektu bych doporučila rozdělit projekt 
na více vyučovacích hodin a více času věnovat prezentaci jednotlivých obcí, neboť to 
byla ta část projektu, která žáky bavila a zároveň byla pro ně největším přínosem.

Pro snazší pochopení zadání úkolů pro jednotlivé skupiny, zvlášť při více navazujících 
úkolech za sebou, by učitel kromě ústního vysvětlení měl zadání připravit i písemně, 
např. ve formě ukrytého dopisu nebo vzkazu, aby si žáci v případě potřeby mohli 
připomenout, co mají dělat. 

Hodnocení výkonu žáků

Zpočátku probíhala hodina podle plánu, žáci pracovali ukázněně, nadšeně a aktivně 
se zapojovali do vyučovacího procesu. První problém nastal při rozdělení rolí, když 
byli žáci zařazeni do jednotlivých smíšených skupin. Přestože jim byl úkol zadán sro-
zumitelně, někteří žáci 4. ročníku byli bezradní bez svých starších spolužáků. Ihned 
po opětovném vysvětlení, jak mají postupovat, se však s chutí pustili do práce a byli 
nadšení, když pro svůj tým získali body. Samostatná práce v pracovních sešitech i sa-
mostatná práce na počítačích naopak prověřila zkušenosti našich žáků s vyučováním 
ve spojených ročnících, výuka probíhala klidně, všichni pracovali na svých úkolech 
zodpovědně, i když učitel pracoval zrovna s jinou skupinou žáků. Ke konci druhé vy-
učovací hodiny bylo nutné více usměrňovat kázeň žáků, protože skupiny pracovaly 
v různém tempu a bylo nutné jim postupně zadat práci navíc, aby se nenudili, např. 
někteří zkušenější žáci pomáhali těm, kterým se nedařilo. K úplnému zhotovení kon-
krétního výstupu – vlastní mapy s charakteristikami obcí – nám v závěru hodiny chy-
běly některé obce, což pro některé týmy bylo nepříjemné. Projevila se neochota nebo 
neschopnost spolupracovat se žáky z jiné třídy, kteří jim byli do skupiny přiřazeni. 
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Přesto hodnotím výuku pozitivně, neboť jsem při ní získala mnoho podnětů a nových 
nápadů, jak příště hodinu obohatit a vylepšit. 

Pro žáky byly hodiny velkým dobrodružstvím a mnozí z nich byli příjemně překvape-
ni, co se v tak krátké době dověděli, když v další hodině správně odpovídali na většinu 
otázek „Pepíkova testíku“ nebo když představovali své práce ostatním spolužákům 
a vlepovali výřezy obcí s jejich charakteristikami a fotografiemi do mapy. Zajímavá 
mapa, kterou si žáci sami vyrobili, sklidila velký úspěch. Žáci 5. ročníku byli tak vhod-
ně motivováni k tvorbě individuální soutěžní prezentace o své rodné obci.

Popis méně známých aplikací, odkazy na použité informační zdroje

Zdroje pro dvouletý projekt „Putování s Pepíkem po MOPS“

Prvotním zdrojem byl pracovní sešit pro regionální výuku v Polsku „Moja mała oj-
czyzna – Śląsk Cieszyński, zeszyt edukaci regionalnej“, který byl inspirací k vytvoření 
obdobného pracovního sešitu pro náš region. Velké množství sesbíraného materiálu   
a zkušenosti při jeho vypracování vedly k tomu, že původní plán vytvořit pracovní 
sešit byl rozšířen a vznikla celá výuková sada, jak je popsáno výše.

Zdroje a pomůcky pro ukázkovou hodinu

Elektronická učebnice „Putování s Pepíkem po MOPS“, konkrétně kapitola „Putování 
s Pepíkem po MOPS – úvod“, byla využita v úvodní části první hodiny na interaktivní 
tabuli.

Pracovní sešity „Putování s Pepíkem po MOPS“ pro vypracování úkolů žáky 4. roč-
níku.

Ukázky výukové sady jsou přístupné na stránkách ZŠ Střítež:
http://www.zsstritezuct.net/zivot_skoly.php?page=Putov%E1n%ED%20s%20Pe-
p%EDkem 

Výukovou sadu zpracovala Mgr. Petra Husková ve spolupráci s Mgr. Dagmar Ma-
chálkovou. Vznik výukové sady byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy z dotačního programu „Rozvojový program Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007“. 

Internetové zdroje

stránky obcí MOPS www.stonavka.cz

Shrnutí 

Příklad dobré praxe je inspirací pro regionální výuku podle ŠVP, ve kterých by měla 
převažovat konkrétní výuka s využitím v praxi nad výukou abstraktní a pouze teore-
tickou. Je rovněž inspirací pro učitele základních škol, jak využít svých znalostí práce 
na počítači a daného vybavení školy ICT k vytvoření atraktivní výuky.

ICT gramotnost

V tomto případě byly rozvíjeny následující složky ICT gramotnosti:



37

Praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně 
používat jednotlivé ICT.

Žák využívá počítač a internetový prohlížeč k fulltextovému vyhledávání, zís-• 
kání informace, jejímu zpracování, uložení.
Žák využívá textový editor: edituje text, vkládá obrázky do textu, formátuje • 
obrázky v textu.

Schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít infor-
mace.

Žák vyhledává informace – hledá odpovědi na konkrétně formulované otázky.• 
Žák ověřuje věrohodnost získané informace využitím více zdrojů.• 
Žák zpracovává vyhledané informace v dané osnově.• 

Schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění 
rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na spo-
lečnost.

Žák využívá různých (ICT) nástrojů a strategií pro získání nových poznatků, • 
pro vlastní učení.

RVP ZV

Uvedená výuka pomáhá naplňovat očekávané výstupy:

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.• 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty,• 
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích.• 
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Zvukoví experimentátoři

Škola
ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice

Realizátor
Bc. Petr Čenský

Konzultant
Mgr. Daniela Růžičková

Věková skupina žáků
2. stupeň ZŠ, 7. ročník

Použité aplikace
Audacity – svobodný software, multiplatformní editor digitálního zvuku (lze využívat 
pro Windows, Mac OS X a GNU/Linux)

Anotace
Příklad popisuje projekt, který žákům přiblíží proces experimentální zvukové tvorby, 
napomůže rozvoji jejich audiální kreativity a naučí je pracovat v editoru digitálního 
zvuku. Projekt mezipředmětově propojuje ICT a hudební výchovu.  

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe? 

Protože ukazuje možnosti rozvoje hudebních dovedností a tvořivosti žáků pro-• 
střednictvím ICT,
protože je inspirativní pro postupy, jak rozvíjet ICT dovednosti žáků, kteří mají • 
jinak málo motivace pro učení zejména v naukových vyučovacích předmětech, 
protože ukazuje spolupráci učitele ICT a učitele neinformatického vyučovacího • 
předmětu.

Jaký byl cíl výuky

Cílem výuky bylo zvládnutí práce v editoru digitálního zvuku Audacity, v němž si žáci 
ze zvuků a hudebních ukázek vytvořili vlastní zvukovou kompozici/koláž, a porozu-
mění principům elektronické zvukové tvorby (střih, efekty, mix atd.). Ve spolupráci     
s vyučující hudební výchovy byla tato digitální tvorba zasazena do širších muzikolo-
gických souvislostí týkajících se toho, co je to hudba, jak se vytváří a jaké má vlastnos-
ti; program Audacity umožnil takto nabyté vědomosti prakticky vyzkoušet a ověřit. 
V historické miniexkurzi byly žákovské výtvory porovnány s dílem Edgara Varèse, 
průkopníka elektronické hudby.

U většiny žáků bylo cílem ovládnutí základních nástrojů editace zvuku programu Au-
dacity a jejich využití při tvorbě vlastního, originálního díla ve formě koláže, remixu 
nebo ucelené zvukové plochy dlouhé 30–90 sekund, sestávající ze čtyř a více různých 
záznamů v jedné stopě.

U méně zdatných žáků se předpokládalo, že zvládnou základní úpravy zvukové stopy    
a že jejich dílo bude sestávat ze čtyř zvukových záznamů (písniček). 

U nejzdatnějších žáků se předpokládalo využití nástrojů pro editaci zvuku k pokročilej-
ším úpravám, využití více různých záznamů, netradičních zvuků, experimenty s nimi, 
práce s více stopami apod.
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Situace

Příklad dobré praxe byl realizován na základní škole s posílenou výukou informatiky, 
která probíhá na celém druhém stupni po jedné hodině týdně. Zvukový projekt byl 
zařazen do „multimediálního období“ 2. pololetí 7. ročníku, v němž výuka zahrnuje 
kromě editace zvuku i práci v aplikacích Picasa & Picnik, MovieMaker a Gimp. Edi-
tace zvuku navazuje na úpravy digitálního obrazu, nástroje pro tyto činnosti již tedy 
žáci ovládali z předchozí výuky. 

Výuka směřovala k tomu, aby si žáci rozšířili své tvůrčí schopnosti v multimediální 
tvorbě, aby v následující výuce dovedli své prezentace či filmy obohatit o vhodně zvo-
lenou a upravenou zvukovou složku, případně sestříhat hudební podklad pro školní 
akce (např. absolventský ples devátého ročníku).

Technickou podmínkou pro výuku jsou počítače s nainstalovaným programem Auda-
city a sluchátka. Projekt vyžaduje 3–4 vyučovací hodiny ICT, v rámci mezipředměto-
vých vztahů je vhodná spolupráce s vyučující(m) hudební výchovy. 

Výuky se zúčastnila třída 7.A, celkem 28 žáků, kteří byli rozděleni na dvě skupiny. 
Výuka probíhala v počítačové učebně vybavené moderními notebooky a sluchátky; 
učitelský notebook byl připojen na projektor a reproduktory. 

Popis realizace

1. hodina

V úvodu učitel žáky seznámil s obsahem projektu, s cílem výuky, časovým rozsahem 
a způsobem hodnocení této aktivity. Představil jim program Audacity a ukázal ně-
kolik možností editace zvuku. Vypomohl si příměrem k úpravám digitálního obrazu. 
V diskusi se žáky zjišťoval, zda už mají zkušenost s nějakým softwarem na práci se 
zvukem (např. populární Virtual DJ) a také k jakým účelům je třeba editaci zvuku 

Obr. 16 Pracovní prostředí programu Audacity
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ovládat. Žáci sami dovodili, že podobné programy mohou využít například ke střihu 
hudebního doprovodu ke školním akcím (škola každoročně pořádá populární školní 
ples) nebo k videoprezentacím.

Po tomto vstupu si žáci stáhli ze síťového disku do počítačů audiobanku zvukových 
záznamů, kterou vyučující před výukou připravil, a z ní si vybrali jeden záznam, který 
vložili do programu Audacity. Na zobrazené zvukové stopě vyučující stručně žákům 
vysvětlil některé vlastnosti zobrazené zvukové stopy a předvedl jim, jak se dají soft-
warově pomocí efektů a dalších úprav změnit.

Poté se žáci začali seznamovat s rozhraním a základním ovládáním programu, časo-
vou osou, vybranými úpravami zvukové stopy (kopírování, vyjmutí, vložení, oříznu-
tí…) a samostatně si vyzkoušeli práci s efekty. Protože žáci pracovali se sluchátky na 
uších, předem si s vyučujícím určili maximální hlasitost zvuku a též akustický signál 
(píšťalkou) pro odložení sluchátek, aby mohl následovat výklad celé skupině. Po krát-
kém představení několika funkcí si je žáci sami vyzkoušeli. Následoval opět kratší 
výklad a tento postup se několikrát zopakoval.  

2. hodina

Ve druhé vyučovací hodině pokračovalo seznamování s programem a příprava na sa-
mostatnou práci. Zhruba polovina žáků si Audacity instalovala a zkoušela ho doma, 
některým žákům proto šla práce již snadněji.

Těžiště druhé hodiny spočívalo ve střihu a mixu jednotlivých zvukových stop. Na 
ukázku vyučující pustil svoji ukázku zvukové koláže, kterou si připravil, a vzápětí se 
o něco podobného pokusili i žáci. Nahráli si do programu několik stop zachycujících 
konkrétní zvuky, které byly různě dlouhé, ve stereo i mono podobě, a pomocí úprav 
typu rozdělit, spojit, vyjmout, kopírovat, vložit, duplikovat apod. spolu s funkcemi 
stereo do mono a smíchat a vykreslit jednotlivé zvukové stopy stříhali a mixovali 
dohromady. Žáci si vyzkoušeli i různé možnosti přehrávání a došlo i na zopakování 
oblíbené funkce efektů.

V závěrečných minutách vyučující vysvětlil způsob ukládání rozpracovaného projek-
tu a exportování výsledného díla. Protože nelze exportovat přímo do formátu MP3 
(z důvodu patentové ochrany formátu) a doinstalování potřebného softwaru (Lame 
knihovny), který by export do MP3 umožnil, není úplně triviálním úkonem, učitel 
žáky seznámil s formátem OGG a doporučil jim hotovou práci exportovat právě do 
něho. 

Program Audacity disponuje mnoha dalšími funkcemi, jedná se o program využitelný 
v mnoha situacích. Pokud by některý žák projevil hlubší zájem o problematiku zvu-
kové editace, podrobný popis funkcí programu je k dispozici na stránkách Audacity 
nebo v odborných článcích o digitálním zvuku na internetu. 

3. hodina

V pořadí třetí hodina výuky programu Audacity měla jednoduchý průběh. Žáci do-
stali zadání pro samostatnou práci: jejich dílo ve formě koláže, remixu nebo ucelené 
zvukové plochy mělo být 30–90 sekund dlouhé, mělo sestávat ze čtyř a více různých 
záznamů, které byly na konci smíchány do jedné stopy, exportované ve formátu OGG 
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a uložené pod jménem autora na síťovém disku. Pro tvorbu mohli žáci použít buď 
vlastní, přinesené, nebo o přestávce stáhnuté zvukové záznamy, nebo využít připra-
venou audiobanku, se kterou pracovali již v předchozích hodinách. Na tento úkol měli 
zhruba 75 minut čistého času této hodiny a hodiny v následujícím týdnu.

Po zadání úkolu si žáci na ploše vytvořili projektovou složku pojmenovanou svým 
jménem, otevřeli program a jako úplně první úkol provedli uložení prázdného pro-
jektu do této nové složky. Po importu prvního záznamu do dosud prázdného projektu 
se mohli žáci pustit do samostatné tvorby. Vyučující žáky obcházel, podle potřeby 
radil s funkcemi programu nebo poslouchal rozpracované výtvory a dával rady, jak 
postupovat dál nebo co zlepšit.  

Na konci třetí hodiny žáci svá rozpracovaná díla uložili a celou projektovou složku 
jednak zanechali na ploše, jednak zkopírovali na síťový disk jako zálohu.

4. hodina

V první polovině hodiny žáci dokončovali samostatnou práci; časový limit byl jasně 
stanoven a hlídán. Žáci si otevřeli svůj projekt z předchozí hodiny a dotvářeli své zvu-
kové dílo. Průběh této části byl podobný jako v předchozí hodině.

Po vypršení časového limitu žáci exportovali hotové práce do formátu OGG a uložili 
je. Poté žáci provedli konverzi svého souboru do formátu MP3 přes webovou službu 
www.zamzar.com a uložili jej na síťový disk (s touto službou se žáci seznámili v rámci 
výuky již v předchozím ročníku).

V závěru hodiny žáci společně s učitelem hodnotili celou práci, co se jim na zvukové 
tvorbě nejvíce líbilo a v čem jim to může být užitečné do budoucna. Nakonec učitel 
žákům pustil, pro srovnání, několik zajímavých výtvorů z minulého roku.

Výuka informatiky probíhala v koordinaci s výukou hudební výchovy. Celý projekt 
byl hodnocen na společné hodině, žáci si poslechli nejzdařilejší práce a nato se krátce 
seznámili s osobou průkopníka elektroakustické a elektronické hudby Edgara Varèse, 
způsobem tvorby elektronické hudby v 50. letech 20. století a poslechli si slavnou 
Varèsovu skladbu Poème électronique. Při poslechu si prohlíželi obrázky s fotografie-
mi E. Varèse a dobové studiové techniky.

Doporučení ostatním — reflexe vyučujícího

Předtím než jsem se se žáky pustil do práce, připravil jsem „audiobanku“ zvuků z volně 
dostupných internetových zdrojů, kterou jsem umístil na sdílený síťový disk, aby k ní 
žáci měli přístup. Snažil jsem se o pestrý výběr (rozličné konkrétní zvuky, citace nebo 
znělky z filmů, úryvky z popových hitů a notoricky známých reklam apod.), protože 
si žáci v úvodních hodinách, v nichž se s programem seznamovali, museli vystačit jen 
s těmito připravenými záznamy (jinak bychom strávili většinu času hledáním a vý-
běrem písniček na internetu). Žáci dostali možnost si donést vlastní hudební ukázky 
(písničky) na flash discích pro samostatnou práci. Připravená audiobanka nicméně 
stále představovala hlavní zdroj zvukových záznamů pro většinu z nich.  

Zvuková tvorba patří mezi žáky k nejoblíbenějším ze všech témat, které ve vyučova-
cím předmětu ICT probírám. Protože je to jejich první setkání s editací digitálního 
zvuku, není problém udržet intenzivní zájem u většiny z nich po všechny projektové 
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hodiny. Žáci pracují vesměs s chutí a rádi experimentují s úpravami, především po-
mocí efektů, známých písniček.

Je trochu paradoxní, že v hodinách, ve kterých se pracuje se zvukem, obvykle panuje 
největší klid, zejména v části samostatné tvorby. Sluchátka na uších ale také zname-
nají obtížnější komunikaci se žáky, proto je třeba si předem domluvit hlasitý akustic-
ký signál (např. píšťalkou) pro odložení sluchátek (pro výklad celé skupině) a nastavit 
přijatelnou hlasitost zvuku ve sluchátkách.       

Program Audacity disponuje širokou paletou funkcí a každý učitel, který by jej chtěl 
zahrnout do výuky, si musí rozvážit, které z nich žákům ukáže a vysvětlí. Domnívám 
se, že by žákům měl být dán prostor pro samostatné experimentování např. s efek-
ty, protože jedině když si je vyzkouší, pochopí, jaké vlastnosti zvuku nebo stopy jimi 
mění; slovní popis je v těchto případech nedostatečný. Funkce úprav (zvukových stop 
jako kopírování, vložení…) je stejná jako v kterémkoli jiném editoru a žáci s nimi 
nemívají problémy. 

Základem žákovských výtvorů je ve většině případů písnička. Práce s konkrétními 
zvuky nebo ambientními plochami je spíše doplňková a za základ si ji zvolí jen pár        
z nich. Tato díla ale nakonec patří k nejzajímavějším.

Hodnocení výkonu žáků

Kritériem hodnocení pro vyučovací předmět ICT bylo především prokázání znalosti 
práce v programu a dodržení stanoveného zadání. V rámci mezipředmětových vztahů 
byly výsledné výtvory hodnoceny i z hlediska zvukové nápaditosti známkou z hudební 
výchovy. 

Samotné vyhodnocení úkolu pro vyučovací předmět ICT a zvukové nápaditosti vybra-
ných výtvorů proběhlo v hodině hudební výchovy. Protože z časových důvodů nebylo 
možné vyslechnout všechna díla, vybrali jsme s kolegyní, vyučující HV, po vzájemné 
dohodě asi deset nejzajímavějších, které byly před přehráním vždy krátce okomen-
továny.

Program Audacity umožnil diferencovat žáky podle schopností jednak v úrovni prak-
tické zručnosti jeho ovládání, jednak v úrovni zvukové představivosti a kreativity. 
Výuka probíhala na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí, žáci se učili ve vyučovacím 
předmětu ICT druhým rokem, a míra „šikovnosti“ a osobní limity žáků byly patrné 
v obou rovinách. Počítačově pokročilejší žáci nejenže lépe zvládali využívat jednotli-
vé funkce programu, ale odrazilo se to i ve zvukové nápaditosti a celkové originalitě 
díla. Nicméně úkol bez zásadních potíží zvládli všichni žáci, proto může tento zvukový 
projekt být vhodným nástrojem pro rozvoj ICT kompetencí žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. 

Popis méně známých aplikací, odkazy na použité informační zdroje

Program Audacity je volně ke stažení pod licencí GNU GPL na adrese http://audaci-
ty.sourceforge.net. 

Na internetu existuje řada stránek, které obsahují bohaté kolekce konkrétních zvuků, 
hlášek z filmů, seriálových znělek, zvukových efektů, ambientních ploch apod. Zde 
jsou uvedeny některé z těch, které svůj obsah poskytují volně ke stažení (někdy je 
nutná registrace):
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http://www.acoustica.com/sounds.htm• 
http://www.freesound.org/index.php • 
http://www.moviesoundclips.net • 
http://www.findsounds.com • 

On-line konvertor nejen zvukových formátů: http://www.zamzar.com 

Intermediální projekt Českého rozhlasu rAdioCUSTICA: www.rozhlas.cz/radiocus-
tica 

Poznámky

Školní podcast

Vytvořené zvukové záznamy (nejen hudební) lze také publikovat prostřednictvím in-
ternetu. Tato možnost má další široké uplatnění ve výuce i v životě školy. Více infor-
mací lze nalézt v článku B. Brdičky Jak na úspěšný školní podcast:

BRDIČKA, B. Jak na úspěšný školní podcast. Metodický portál: Články [online]. 
27. 03. 2007, [cit. 2011-07-28]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/cla-
nek/c//12003/JAK-NA-USPESNY-SKOLNI-PODCAST.html>. ISSN 1802-4785.

Shrnutí

Příklad je využitelný ve všech školách. Vyžaduje, aby každý žák měl svůj počítač               
a mohl tak aktivně pracovat po celou vyučovací hodinu. Projekt může být realizován 
v kterémkoli ročníku druhého stupně.

Za povšimnutí stojí i komentář učitele týkající se vlivu zdatnosti žáků v ovládání ICT 
nástrojů na kvalitu jejich hudebních výstupů, který potvrzuje myšlenky z prvního pří-
kladu dobré praxe.

ICT gramotnost

V tomto případě byly rozvíjeny následující složky ICT gramotnosti:
Praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně 
používat jednotlivé ICT.

Žák pracuje s nástroji pro editaci digitálního zvuku.• 

Schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumě-
ní pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT.

Žák využívá znalosti a dovednosti z ICT k tvorbě hudebních/zvukových kom-• 
pozic.

Schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění 
rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na spo-
lečnost.

Žák využívá ICT k experimentování a k tvorbě vlastních originálních děl.• 
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RVP ZV

Uvedená výuka pomáhá naplňovat očekávaný výstup:

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

Očekávané výstupy
žák

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické               • 
a multimediální formě.

Příběhy s ponaučením

Škola
Základní škola Františka Formana 45, Ostrava-Dubina

Realizátor
Mgr. Jana Přinosilová

Konzultant
Mgr. Daniela Růžičková

Věková skupina žáků
2. stupeň ZŠ, 9. ročník

Použité aplikace
Microsoft Office PowerPoint – nástroj na tvorbu prezentací, internetový prohlížeč, gra-
fický editor GIMPshop

Anotace
Tento krátkodobý projekt je zaměřený na žákovskou tvorbu příběhů s hlubším vý-
znamem. Úkolem žáků bylo zpracovat vybraný příběh s ponaučením do podoby po-
čítačové prezentace, vytvořený příběh prezentovat, odvyprávět mladším spolužákům 
a dané ponaučení jim také vysvětlit. Jedním z hlavních úkolů pro žáky – autory bylo 
zpracovat příběh tak, aby ponaučení bylo po zhlédnutí prezentace lehce odvoditelné. 
Vytvořený soubor počítačových prezentací, z nichž každá je jedním příběhem s pona-
učením, se inspiruje např. v Ezopových bajkách. Projekt mezipředmětově propojuje 
ICT, český jazyk a výchovu k občanství. Žáci se naučí připravovat počítačové prezen-
tace jako prostředek ztvárnění jednoduchých příběhů.

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe? 

Protože je v ní propojen rozvoj dovednosti technicky zpracovat prezentaci s ná-• 
cvikem prezentačních dovedností,
protože v ní žáci mají možnost ověřit účinky prezentací na publikum, pro které • 
byly vytvořeny,
protože je příkladem vzájemného učení žáků,• 
protože ukazuje jednoduché využití vyprávění digitálních příběhů ve výuce.• 

Jaký byl cíl výuky

U většiny žáků se předpokládalo zvládnutí dalších funkcí programu, jako je kreslení 
a práce s grafikou, časování snímků a jednotlivých vložených objektů, dále vkládání 
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zvuku a práce s ním a vytváření jednoduchých animací.

Od nejméně zdatných žáků se očekávalo vytvoření jednoduché prezentace: používat 
základní operace, jako je nastavení a vyplnění snímku s efekty, vkládání objektů            
a práce s nimi.

Nejzdatnější žáci mohli využívat další aplikace, jako byla úprava vložených a propoje-
ných objektů (např. upravené fotografie v editoru GIMPshop) ke zdokonalení prezen-
tací – aby působily celistvě a nápaditě.

Žáci se učili vytvářet prezentaci bez textu, jako příběh, a dále se seznámili s pokroči-
lejšími funkcemi prezentační aplikace.

Učili se prezentovat svou práci tak, aby byla pro ostatní srozumitelná.

Situace

Základní škola je školou „sídlištního typu“, na které probíhá výuka podle platného 
ŠVP – „Škola pro život“. Informatika se vyučuje v 8. nebo 9. ročníku jako volitelný 
vyučovací předmět. Informatika rozšiřuje znalosti a dovednosti, které žáci získávají 
ve vyučovacím předmětu Práce s PC ve 4., 6. a 7. ročníku.

Součástí výuky ve druhém pololetí bylo celkem pět vyučovacích hodin, z toho 2× 
dvouhodinový blok zaměřený na práci s nástrojem na tvorbu prezentací a jedna hodi-
na pro samotnou prezentaci příběhů. Každý žák měl k dispozici počítač, kde připravo-
val vlastní prezentaci. Učebna s počítači je velice dobře přizpůsobena příležitostnému 
promítání materiálů.

Pracovní skupinu tvořilo 14 žáků ze dvou 9. ročníků. Polovina žáků ve skupině si 
informatiku vybrala, polovina do ní byla zařazena. Skupina pracovala jako tým velice 
dobře, chápala dobře cíl a smysl práce, fungovala motivace na výsledek, žáci s chutí 
připravovali učební materiály pro mladší spolužáky.

Z předchozí výuky již žáci znali základní funkce prezentačního programu a uměli při-
pravit jednoduchou prezentaci na zvolené téma s textem a vloženými objekty. Znali 
zásady tvorby prezentací.

Výuka směřovala k tomu, aby žáci v následujících hodinách byli schopni využívat pre-
zentace jako nástroje k vyjádření jednoduchých příběhů i bez psaného textu.

Popis realizace

Výuka probíhala jako projekt o rozsahu pěti vyučovacích hodin.

Dvouhodinový blok 1. a 2. hodina

V prvním dvouhodinovém bloku měli žáci za úkol vybrat si vhodný příběh s ponauče-
ním ke ztvárnění v programu na tvorbu prezentací. Příběhy bylo nutné vybrat pečlivě 
s ohledem na věk „diváků“ z řad mladších spolužáků. Žáci měli k dispozici připojení    
k internetu. Každý žák musel zkonzultovat svůj výběr příběhu s vyučující, která mu 
buď výběr schválila, nebo doporučila vybrat jiný, vhodnější příběh. Po výběru příbě-
hu si začali žáci připravovat objekty – obrázky, fotografie, pozadí příběhu, které do 
vlastní prezentace použili. Svůj výběr konzultovali se spolužáky.  
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Dvouhodinový blok 3. a 4. hodina

Druhý blok byl zaměřen na vlastní práci a tvorbu prezentací. Žáci pracovali převážně 
samostatně, protože měli už vše připraveno z předchozího bloku. Každý žák mohl 
v průběhu tvorby požádat o konzultaci zkušenějšího spolužáka. Žáci komunikovali 
mezi sebou navzájem, inspirovali se ve ztvárnění příběhu, pomáhali si a doporučova-
li různé postupy. Vzhledem k rozdílné úrovni znalostí a dovedností byli mezi sebou          
v čilém kontaktu. Žáci respektovali nastavená pravidla pro tvorbu příběhu: 

příběh musí být srozumitelný i bez textu,• 
musí být přizpůsobený mladším žákům (žáci 4. ročníku),• 
na konci prezentace musí být vloženo ponaučení,• 
počet snímků je libovolný – záleží na délce příběhu a způsobu zpracování (je • 
třeba se vyvarovat velkého počtu objektů na jednom snímku a nepřehlednosti      
v animacích).

Součástí dvouhodinového bloku byla i tvorba poznámek k jednotlivým prezentacím 
samotnými žáky – vytvoření „taháku“ pro vlastní prezentaci.

5. hodina

Před pátou vyučovací hodinou si žáci připravili místnost pro promítání svých příběhů 
mladším spolužákům. Ti byli v době promítání prezentací už v družině a toto pro-
mítání bylo součástí jejich odpoledního programu. Po prezentaci příběhu, na konci 
promítání žáci vysvětlili ponaučení. Zdatnější žáci se pustili s malými dětmi do dis-
kuse a snažili se s nimi o příběhu debatovat. Diváci odměňovali autory prezentací 
potleskem různé intenzity. 

Foto 2 Poslední úpravy prezentace 
(Přiběhy s ponaučením)

Foto 3 Prezentace před publikem 
(Příběhy s ponaučením)

Foto 5 Debata s publikem (Příběhy s ponaučením) Foto 4 Závěrečné hodnocení (Příběhy s ponaučením)
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6. hodina (přidaná hodina)

V této hodině žáci vedli diskusi o uplynulé hodině s návrhy na zlepšení prezentací. 
Žáci mezi sebou diskutovali, sdělovali si dojmy a hodnotili se navzájem.

Mladší spolužáci později v hodině ČJ diskutovali s vyučujícím o příbězích s ponauče-
ním, snažili se je znovu vyprávět a ponaučení vysvětlit.

Doporučení ostatním — reflexe vyučující

Osvědčilo se, když si žáci připravili na papír osnovu mluveného projevu a poznámky 
k vysvětlení ponaučení.

Také doporučuji dát žákům před samotným vystoupením příležitost vyzkoušet si pre-
zentaci nanečisto, často mluví rychle – musejí se naučit pomalému tempu, které je 
pro mladší spolužáky vhodnější.

Před započetím práce při probírání pravidel zpracování prezentací doporučuji žákům 
připomenout a ukázat příklady vhodného zpracování i příklady prezentací, které 
nerespektují pravidla. My jsme narazili na problém, že některé prezentace měly ne-
vhodně zvolené pozadí a i při zastínění žaluziemi nebyly příliš vidět. Mluvené slovo 
prezentujících naštěstí vše zachránilo. 

Hodnocení výkonu žáků

Výuka probíhala podle plánu. Všichni žáci se zapojili podle svých schopností do práce 
na prezentacích. Mladší žáci reagovali na prezentace pozitivně.

Žáci byli projektem nadšeni, těšili se, že připraví výukový materiál pro své mladší 
spolužáky, materiál, který se reálně využije. Chápali dobře cíl a smysl práce, byli mo-
tivováni. Žáci s chutí připravovali učební materiály pro mladší spolužáky již dříve 
v rámci různých projektů. Byla hodnocena úroveň zpracování prezentací a do celko-
vého hodnocení byla zahrnuta i úroveň komunikace s mladšími spolužáky a vysvět-
lení ponaučení. 

Reakce a hodnocení aktivit žáky: 

„Těm malým dětem se to opravdu líbilo, smáli se mým obrázkům, přišlo jim to     
vtipné.“

„Naučila jsem se v PowerPointu nové věci od svých spolužáků, radili jsme si navzá-
jem a snažili se překonat jeden druhého, kdo bude mít lepší prezentaci.“

„Je docela náročné vystupovat před jinými, kteří kritizují a hodnotí mou práci, uvě-
domil jsem si, jak to má učitel ve vyučování těžké.“

Popis méně známých aplikací, odkazy na použité informační zdroje

Jeden z možných zdrojů pro čerpání příběhů:

http://www.astrohled.cz/clanky/tydenni-povidky/
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Poznámky

Vyprávění digitálních příběhů

Tento příklad dobré praxe je malou ukázkou, jak lze začít s vyprávěním digitálních 
příběhů ve škole. Tomu, kdo by se vyprávění digitálních příběhů chtěl věnovat více, 
doporučujeme následující texty:

BRDIČKA, B. Dejme se do vyprávění digitálních příběhů!. Učitelský spomocník [on-
line]. 2006 [cit. 2011-05-23]. Dostupné z WWW: <http://www.spomocnik.cz/pub/
StoryTelling.pdf>.

BRDIČKA, B. Digitální vyprávění příběhů. Metodický portál: Články [online]. 
02. 01. 2006 [cit. 2011-05-23]. Dostupné z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/cla-
nek/c//12163/DIGITALNI-VYPRAVENI-PRIBEHU.html>. ISSN 1802-4785.

POLÁK, M. Aktuální nástroje pro vyprávění příběhů. Metodický portál: Články 
[online]. 28. 04. 2011 [cit. 2011-05-23]. Dostupné z WWW: <http://spomocnik.rvp.
cz/clanek/c//11953/AKTUALNI-NASTROJE-PRO-VYPRAVENI-PRIBEHU.html>. 
ISSN 1802-4785.

K tvorbě prezentací lze využít:

Impress z OpenOffice, • 
on-line prezentace pomocí Dokumentů Google ,• 
on-line prezentace v prostředí ZOHO Office Suite – ZOHO Show,• 
on-line aplikaci pro tvorbu prezentací a nástroj pro vyprávění digitálních příbě-• 
hů Prezi a řadu dalších aplikací dostupných on-line.

Odkaz na jeden z návodů rychlé tvorby prezentací

http://office.lasakovi.com/power-point/prakticke-priklady/power-point-manual/

Pravidla pro tvorbu prezentací

http://www.microsoft.com/business/smb/cs-cz/articles/office/10-tips-for-presen-
ting-with-PowerPoint.mspx

Shrnutí

Se zdokonalováním nástrojů pro tvorbu prezentací mají žáci k dispozici prostředky, 
které lze využívat i ve školním prostředí nejenom pro účely samostatné výuky ICT. 
Pro mnohé žáky byl tento krátký projekt možností realizovat se a poprvé předstoupit 
před ostatní a prezentovat jim svou vlastní práci – hodnotu, kterou sami vytvořili.

Vzhledem k množství nástrojů vhodných k vytváření prezentací, které jsou volně do-
stupné, je uvedený příklad snadno využitelný v každé škole.

Pro podobné projekty lze jen doporučit, aby probíhaly ve spolupráci s vyučujícími 
dalších vyučovacích předmětů (v tomto případě českého jazyka a/nebo výchovy k ob-
čanství), tak jako tomu bylo v předchozím příkladu dobré praxe (Zvukoví experimen-
tátoři). Časové nároky na projekt se rozloží do více vyučovacích předmětů a žáci jsou 
vedeni v těsnějším kontextu jejich výuky.



49

ICT gramotnost

V tomto případě byly rozvíjeny následující složky ICT gramotnosti:
Praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně 
používat jednotlivé ICT.

Žák používá nástroje pro tvorbu prezentací.• 

Schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít infor-
mace.

Žák vyhledává podklady a zdroje ke ztvárnění příběhů v prostředí nástroje na • 
tvorbu prezentací.

Schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumě-
ní pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT.

Žák tvoří prezentace pro určité publikum, pro daný účel, vybírá objekty do pre-• 
zentace, které zaujmou konkrétní publikum.

Schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění 
rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na spo-
lečnost.

Žák prezentuje své postoje, hodnoty a ovlivňuje dění kolem sebe.• 

RVP ZV

Uvedená výuka pomáhá naplňovat očekávaný výstup:

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

Očekávané výstupy
žák

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické               • 
a multimediální formě.
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Závěr

Panuje zakořeněná představa, že žáci včetně těch na 1. stupni znají z ICT více než uči-
tel. To v řadě případů, pokud jde o dílčí ICT znalosti či dovednosti, může být i pravda. 
Je třeba si ale uvědomit, že hlavní rozdíl mezi žákem a učitelem není v tom, kdo z nich 
je obratnější v používání ICT, ale v přístupu, s jakým se k ICT staví.

Pro dnešní děti jsou technologie součástí světa, do kterého se narodily, jsou pro ně 
nové úplně stejně jako všechno ostatní ve světě, který teprve poznávají. Přistupují 
k nim proto bez zábran a učí se je používat bez ohledu na to, zda tyto technologie 
existují rok, nebo 5, 50 či 100 let. Přirozeností dětí je poznávání a učení a ani složi-
tost systému nebo zařízení je neodrazuje, protože ji díky své nezkušenosti nenahlížejí. 
Jsou připravené telefonovat, používat počítač, stejně jako řídit auto (nejlépe teď hned 
a samy). V tomto ohledu je dospělý tváří v tvář novinkám v nevýhodě, leccos si už 
vyzkoušel a ví, že v některých situacích není snadné se s porozuměním orientovat 
tak, aby z toho byl užitek a výsledkem byla spokojenost. Navíc se v oblasti ICT stále 
objevují nějaké novinky. Proto dospělý zvažuje, zda v konkrétním případě investovat 
energii do dalších pokusů a nového poznávání. Dospělý-učitel není výjimka.

Síla učitele nespočívá v tom, že všude byl a všechno zná, ale v tom, že leccos zná,             
s lecčím si poradil a hlavně dokáže poznání zprostředkovat žákům. I kvalifikovaný 
učitel-informatik zažívá chvíle, kdy ho nějaký žák překvapí poznatkem či trikem, 
jak si v určité situaci poradit, který on sám nezná. S takovými situacemi se setkávají 
ovšem i učitelé ostatních vyučovacích předmětů ve svých oborech a ti zdatní si s nimi 
poradí a zpravidla využijí ve prospěch všech zúčastněných.

Vcelku rozumný se jeví předpoklad, že vývoj nových technologií se nezastaví. Nikdy 
tedy nedostaneme příležitost v klidu dohnat, co nám nyní v oblasti ICT uniká, i kdy-
bychom chtěli. Naopak, nové poznatky a technologie budou přibývat, postupy a názo-
ry se budou často měnit. Nejprve je tedy nutné tento fakt pochopit a smířit se s ním. 
A potom hledat cesty, jak žáky na život ve světě ovlivněném proměnlivými techno-
logiemi připravit. Rozvoj ICT gramotnosti popsaný v této publikaci takovou cestu 
nabízí.
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