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1. Současný stav, vazba na RVP
 

Ústecký kraj, jehož hlavním odvě

sklářský průmysl, nemá dostatek kvalifikovaných pracovník

do průmyslových zón zahraniční firmy, které se zabývají zárove

k restrukturalizaci a modernizaci provoz

bez kterých se provoz nebo země ě

základních a středních škol příro

na trhu jsou nedostatečné a jaké uplatn

 
V současné době dochází ke stále v

a odborných učilišť, která by měla zvýšit zájem žák

alespoň část kvalifikovaných pracovník

a technické vzdělávání Ústeckého kraje vytvo

konkrétní téma a vyzdvihují nejlepší projekty na podporu technického a p

 

Má-li být přírodovědné vzdělávání kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, je zapot

orientovalo na hledání koherentních

a nikoli jen na jejich pouhé zjištění, popis nebo klasifikaci. 

 
Modul přírodověda, který zároveň 

patří do vzdělávací oblasti Člově

procesům, poznatkům a aplikacím v b

 
Vzdělávání v rámci vzdělávací oblasti 

- zkoumání přírodních procesů s využitím empirických metod,

- způsobu myšlení k ověření poznatk

- zapojení do aktivit, které budou šetrné ke zdraví ostatních lidí a vlastnímu zdraví,

- potřebě kladení otázek a hledání spr

- posuzování důležitosti, správnosti získaných dat a následné potvrzení 

- porozumění životnímu prostředí.

 
K naplnění cílů RVP přispěly i projekty

je uveden v kapitole 3. Popisované výstupy prezentované v tomto modulu zohled

cílové kompetence RVP. Níže popsané

tištěné výstupy, metodiky, návrhy 
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asný stav, vazba na RVP  

Ústecký kraj, jehož hlavním odvětvím je průmysl, strojírenství, chemie, těžba uhlí, energetika nebo 

nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků, neboť v souč

ční firmy, které se zabývají zároveň výzkumem a vývojem nebo dochází 

alizaci a modernizaci provozů a je potřeba stále odbornějších vzd

ědělská výroba neobejde.  Z tohoto důvodu je pot

rodovědné a technické obory a zároveň je informovat, které pozice 

né a jaké uplatnění žák může získat. 

dochází ke stále větší spolupráci středních škol a základních škol, spolupr

ěla zvýšit zájem žáků o přírodovědné a technické obory a tím získat 

ást kvalifikovaných pracovníků. Projekt realizovaný Ústeckým krajem 

ého kraje vytvořil jednotlivé moduly s výstupy, které obsahují vždy 

vihují nejlepší projekty na podporu technického a přírodově

ělávání kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, je zapot

koherentních souvislostí mezi poznanými aspekty přírodních objekt

ění, popis nebo klasifikaci.  

ň zahrnuje předměty, jimiž jsou fyzika, chemie, zem

Člověk a příroda, která umožňuje žákům lépe porozum

m a aplikacím v běžném životě.   

lávací oblasti Člověk a příroda by mělo vést žáky k:  

ů s využitím empirických metod, 

ěření poznatků nebo domněnek, 

zapojení do aktivit, které budou šetrné ke zdraví ostatních lidí a vlastnímu zdraví,

 kladení otázek a hledání správných odpovědí,  

ležitosti, správnosti získaných dat a následné potvrzení či vyvrácení hypotézy,

ředí. 

projekty podpořené v rámci OPVK. Popis jednotlivých výstup

. Popisované výstupy prezentované v tomto modulu zohled

popsané projekty na podporu výuky přírodopisu, fyziky a chemie 

experimentů, které by bylo vhodné do výuky zahrnout.

ěžba uhlí, energetika nebo 

ť v současné době přicházejí 

 výzkumem a vývojem nebo dochází 

ějších vzdělaných pracovníků, 

ůvodu je potřeba přiblížit žákům 

ň je informovat, které pozice 

a základních škol, spolupráci firem 

dné a technické obory a tím získat 

. Projekt realizovaný Ústeckým krajem - Přírodovědné 

il jednotlivé moduly s výstupy, které obsahují vždy 

řírodovědného vzdělávání.  

lávání kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, je zapotřebí, aby se prioritně 

řírodních objektů či procesů, 

jimiž jsou fyzika, chemie, zeměpis a přírodověda, 

ům lépe porozumět přírodním 

zapojení do aktivit, které budou šetrné ke zdraví ostatních lidí a vlastnímu zdraví, 

či vyvrácení hypotézy, 

opis jednotlivých výstupů z projektů 

. Popisované výstupy prezentované v tomto modulu zohledňují a konkretizují 

řírodopisu, fyziky a chemie zahrnují 

né do výuky zahrnout. 



 

 

2. Bariéry výuky, silné a slabé stránky
 

Obecně je možno konstatovat, že pedagogové za bariéru výuky v

překážky vnější jako je vztah žáků a spole

pro vzdělávání a role učitele. 

Mezi bariéry výuky patří:  

� dlouhodobá nízká preference a ohodnocení p

� nízký zájem žáků o přírodovědné obory

� stále malá možnost na zvýšenou míru zam

� problém s financováním škol, 

� nedostatečná materiální vybavenost škol, 

� nedostatečné podmínky pro rychlé zavád

     počítačové programy, internetové databáze atd.),

� podcenění konzervativnosti, pohodlnosti, formálnosti a malé motivovanosti u

     změnám, 

�  nedostatek praktických cvičení, 

� názor pedagogů, že vědecko-

 

 

Níže uvedené projekty jsou přínosné p

� chápat principy rovnováhy přírody,

� zjišťovat a objevovat propojenost mezi prvky živé a neživé p

� nacházet souvislosti mezi činností 

� realizovat vlastní výzkum. 

 
 

Proč hovoříme o „přírodovědě“? 

disciplínou, která zastřešuje skupinu p

a geologie, fyziky, chemie a geografie v

blízkostí vlastních přírodovědných obor

dokonce částečně shodnou komunikací t
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Bariéry výuky, silné a slabé stránky  

možno konstatovat, že pedagogové za bariéru výuky v propagaci př

vztah žáků a společnosti k těmto oborům a překážky vnitř

dlouhodobá nízká preference a ohodnocení přírodovědných směrů ve společ

ř ědné obory a s tím spojená nízká motivace k uč

možnost na zvýšenou míru zaměření se učitele na žáky s výjimeč

 

vybavenost škol, učeben/laboratoří, 

podmínky pro rychlé zavádění nových výukových technologií 

amy, internetové databáze atd.), 

konzervativnosti, pohodlnosti, formálnosti a malé motivovanosti uč

čení, kdy mnozí pedagogové preferují pouze teoretickou výuku,

-výzkumnou činnost lze budovat až od vyššího 

řínosné především pro žáky 1. a 2. stupně, kdy žák m

řírody, 

propojenost mezi prvky živé a neživé přírody, 

činností člověka a konečným vzhledem přírody,

ě ě“? Didaktika přírodovědy by měla být mezioborovou didaktickou 

ešuje skupinu příbuzných oborových přírodovědných didaktik: didaktiky biologie 

a geologie, fyziky, chemie a geografie v oblasti. Příbuznost oborových přírodově

ědných oborů zkoumajících přírodu z různých úhlů, ale zejména podobnou 

 shodnou komunikací těchto oborů.  

propagaci přírodovědných oborů vidí 

ekážky vnitřní jako jsou podmínky 

ů ve společnosti, 

učení, 

itele na žáky s výjimečnými dispozicemi, 

ní nových výukových technologií (chybějící výukové 

konzervativnosti, pohodlnosti, formálnosti a malé motivovanosti učitelů k žádoucím 

pouze teoretickou výuku, 

vyššího věku. 

ě, kdy žák může cíleně: 

 

la být mezioborovou didaktickou 

ědných didaktik: didaktiky biologie 

řírodovědných didaktik je dána 

ch úhlů, ale zejména podobnou či 



 

 

3. Projekty realizované v
obor ů 

 

3.1 Projekt – To je věda, seznamte se

Řešitel projektu:  Univerzita Jana Evangelisty Purkyn

Partner projektu: Partnerská síť UJEP (sí

 

Webové stránky projektu: http://www.tau.ujep.cz/

 

Základní informace: Záměrem projektu bylo p

popularizačního programu zaměř

realizace inovativního vzdělávacího programu zam

seznamování se s vědou a výzkumem. 

projevujících zájem o vědu, výzkum a vlastní v

dlouhodobá spolupráce se zájemci o v

workshop ů nebo aktivit v rámci 

vytvořeno několik velice zajímavých výstup

výstupů vhodná jako metodický návod 

předmětech. Na úrovni st ředních škol mohou být výstupy 

volb ě nástroj ů zvyšujících efektivitu výuky p

zařazením demonstra čních p říklad
  

Výstupy projektu:  

� ZUKERSTEIN, J. Aktivizující metody v

ISBN 978-80-7414-430-1. 

� NOVOTNÝ, J. Projektová výuka a aspekty tvo

UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414

 

� Sborníky p říspěvků – LETNÍ ŠKOLA MATEMATIKY A FYZIKY

Sborníky příspěvků z Letních škol matematiky a fyziky

formy výuky v konkrétních přírodově

Příklad: 

Téma: Demonstra ční experimenty 

Ph.D. uvádí podrobné návody na

16 let. „Suchý balonek“ - Ponořte suchý gumový balonek do dusíku a nechte 

ho v něm zhruba 1 min. Po vytažení ho lze rozbít 

kladivem, i  když neobsahuje vodu. 
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 rámci OPVK zam ěřené na podporu p

ěda, seznamte se  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí n ad Labem

ť UJEP (síť kontaktů na ZŠ a SŠ v ÚK – fakultní

http://www.tau.ujep.cz/ 

ěrem projektu bylo přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace 

ního programu zaměřeného na profesionální prezentaci výsledk

ělávacího programu zaměřeného na práci se studenty a žáky v

dou a výzkumem. Projekt si kladl za cíl podpořit cílovou skupinu žák

ědu, výzkum a vlastní vědeckou práci. Mezi hlavní aktivity projektu pat

dlouhodobá spolupráce se zájemci o v ědu, vývoj a výzk um ve form ě

rámci tzv. Teen Age University Pedagogické fakult

kolik velice zajímavých výstupů pro pedagogy. Pro základní školy je 

dický návod pro  zatraktivnění výuky v pří

ředních škol mohou být výstupy projektu inspirativní 

zvyšujících efektivitu výuky p řírodov ědně zaměřených p ř

říkladů či postup ů.  

Aktivizující metody v  technickém vzd ělávání.  Ústí nad Labem: UJEP, 2012.

Projektová výuka a aspekty tvo řivosti  v edukačním procesu

7414-431-8. 

LETNÍ ŠKOLA MATEMATIKY A FYZIKY  

Letních škol matematiky a fyziky  obsahují konkrétní nám

řírodovědných tématech. Věk žáka: 10 – 18 let. 

ní experimenty s kapalným dusíkem.  Mgr. Jiří Králík, 

na pokusy s kapalným dusíkem. Věk žáka: 11 

Ponořte suchý gumový balonek do dusíku a nechte 

m zhruba 1 min. Po vytažení ho lze rozbít 

dyž neobsahuje vodu.  

ené na podporu p řírodov ědných 

ad Labem   

fakultní školy UJEP). 

popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace 

eného na profesionální prezentaci výsledků vědy a výzkumu a 

eného na práci se studenty a žáky v oblasti 

řit cílovou skupinu žáků ZŠ a SŠ 

Mezi hlavní aktivity projektu pat řila 

ě letních škol, seminá řů, 

Teen Age University Pedagogické fakult y UJEP. Bylo 

ro základní školy je část projektových 

řírodovědně orientovaných 

projektu inspirativní pro u čitele p ři 

ěřených p ředmětů, a to p ředevším 

Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 

ním procesu . Ústí nad Labem: 

obsahují konkrétní náměty na aktivizující 

í Králík, 

k žáka: 11 – 

te suchý gumový balonek do dusíku a nechte 



 

 

Vysvětlení: Guma při ochlazení kř

zkracují a rozmotávají. 

 

� Odborné články 
 

Pro pedagogické pracovníky vznikly 

technických předmětů a obsahují následující témata: 

� Interdisciplinarita a integrace v

� Multimediální pomůcka a její návrh pro využití p

� Fotometrická měření jako nástroj motivace.

� Přírodní materiály a jejich využití na základní škole.

� Technická zájmová činnost na základní škole.

� Výzkum v oblasti použití dendrimer

� Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiál

a tkáňovém inženýrství. 

 

Jednotlivé články dostupné online jsou uvedené v

 

 

Výstupy projektu mají přes vysokou teoretickou úrove

pro základní a střední školy, kde mohou sloužit 

přístupu k přípravě a realizaci projektového a problémového vyu

 

3.2 Projekt – 3V – Vědě a výzkumu vst

Řešitel projektu:  Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

Partner projektu: Katedra experimentální biologie rostlin, P

biologie, PřF UK; Katedra Pedologie a ochrany p

Na Zatlance, Gymnázium Vodě

Gymnázium Nad Štolou, Gymnázium Sázavská, Gymnázium Boti

 

Webové stránky projektu: http://www.projekt3v.cz/

 

Základní informace: 

Cílem projektu bylo podpořit zájem žák

výzkumné dovednosti žáků a zvýšit atraktivitu v

zaměřené na badatelsky orientované vyu
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i ochlazení křehne díky tomu, že dlouhé zapletené molekuly, které gumu tvo

Pro pedagogické pracovníky vznikly Odborné články, které poukazují na r

 a obsahují následující témata:  

Interdisciplinarita a integrace v oblasti technického vzdělávání. 

její návrh pro využití při výuce technických předmě ů

ení jako nástroj motivace. 

írodní materiály a jejich využití na základní škole. 

innost na základní škole. 

oblasti použití dendrimerů pro biomedicínské aplikace.  

Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů vyvíjených pro

lánky dostupné online jsou uvedené v příloze č. 1 

řes vysokou teoretickou úroveň z větší části i praktickou využitelnost 

ední školy, kde mohou sloužit jako metodická pomůcka nebo inspirace možného 

 a realizaci projektového a problémového vyučování.  

ě ě a výzkumu vst říc 

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1  
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK; Katedra u

F UK; Katedra Pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU; Pražské stř

, Gymnázium Voděranská, Křesťanské Gymnázium, Masarykova SŠ Chemická, 

Gymnázium Nad Štolou, Gymnázium Sázavská, Gymnázium Botičská, Gymnázium 

http://www.projekt3v.cz/ 

řit zájem žáků o přírodovědné předměty ve spolupráci SŠ a VŠ, rozvíjet 

ů a zvýšit atraktivitu vědeckých kariér. Byly vytvoř

ené na badatelsky orientované vyučování, e-learningový kurz a online publika

ehne díky tomu, že dlouhé zapletené molekuly, které gumu tvoří, se 

které poukazují na různá témata v oblasti 

ředmětů. 

 vyvíjených pro aplikaci v elektronice 

části i praktickou využitelnost 

ůcka nebo inspirace možného 

F UK; Katedra učitelství s didaktiky 

ZU; Pražské střední školy - Gymnázium 

anské Gymnázium, Masarykova SŠ Chemická, 

ská, Gymnázium Čakovice  

ty ve spolupráci SŠ a VŠ, rozvíjet 

yly vytvořeny metodické materiály 

a online publikační nástroj Datel. 



 

 

Výstupy projektu:  

 

� Metodické materiály  

� E-learningový kurz  

� Online publika ční nástroj Datel
 

Všechny didaktické materiály podporují 

kladení otázek, plánování a příprava pokusu, publikování výsledk

na vzdělávání na středních školách, n

18 let. 

 

− Výstupy se týkají t ří tematických okruh

− Vědecký postup 

− Koloběh uhlíku 

− Pedologie 

 

Vědecký postup  je určen pedagog

řešení problémů a začlenění postup

metodika pro učitele, jak pracovat s

ke zkoumanému problému. V kapitole 4 jsou 

žáků (včetně řešení v příručce uč

speciální pomůcky, žáci pracují s

Příklad: 

Téma: Studium dalších zdroj ů a posouzení jejich v

Edukační cíl: 

Žák si za použití různých typů zdroj

tématu. 

Žák se naučí diskuzi o věrohodnosti zdroj

Žák se naučí rozlišovat různé úrovn

pro práci se zdroji (odkazy, citace

 

Kolob ěh uhlíku  se skládá z metodiky a pracovního sešitu

žáky jsou praktické úlohy.  

Příklad: 

Téma: Uhlík v biomase a hustota d

Edukační cíl: 

Žák se naučí formulovat hypotézu

Žák se naučí navrhnout a provést experiment
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ní nástroj Datel  

podporují nácvik dovedností  pracovat badatelskou metodou (nácvik 

říprava pokusu, publikování výsledků práce, apod.).

edních školách, některé výstupy však lze využít i na základní škole

í tematických okruh ů: 

en pedagogům jako návod, jak u žáků rozvíjet kompetence k

ění postupů a technik, které se ve vědě používají. 

itele, jak pracovat s žáky, aby uměli tvořit, vybírat a ověřovat 

kapitole 4 jsou pak uvedeny konkrétní příklady úloh pro 

ř čce učitele), kromě metodického materiálu nejsou pot

cky, žáci pracují s textem. Věk žáka: 10 – 19 let. 

Studium dalších zdroj ů a posouzení jejich v ěrohodnosti  

ů zdrojů (literatura, internet) rozšíří znalosti a získá souvislosti k danému 

rohodnosti zdrojů. 

zné úrovně odbornosti zdrojů na základě stylu textu a dodržování pravidel 

pro práci se zdroji (odkazy, citace apod.). 

metodiky a pracovního sešitu. Nedílnou součástí pracovního sešitu pro 

Uhlík v biomase a hustota d řeva 

formulovat hypotézu 

provést experiment.  

pracovat badatelskou metodou (nácvik 

 práce, apod.). Projekt byl zaměřen 

které výstupy však lze využít i na základní škole. Věk žáka: 15 – 

 rozvíjet kompetence k vědecké práci, 

 Je zde podrobně popsána 

ěřovat hypotézy vztahující se 

říklady úloh pro vlastní práci 

 metodického materiálu nejsou potřeba žádné další 

í znalosti a získá souvislosti k danému 

 stylu textu a dodržování pravidel 

částí pracovního sešitu pro 



 

 

Žák se naučí vyhodnocovat výsledky experimentu

svého postupu při provádění experimentu.

Žák se zdokonalí ve zpracování prezentace 

kritérií.  

Metodika: 

Žáci dostanou odborný text a plní dané úkoly. Zapisují si 

poznámky do učitelem připraveného pracovního listu. Zp

vazba a vyhodnocení jsou na základ

práce učitelem a kolektivem třídy.

Žáci jsou aktivováni metodou brainstormingu k tématu. Potom 

jsou jim předloženy otevřené otázky k

zadána rešerše pro domácí zpracování.  

„Kolik uhlíku je ve kterém dřevě?“ Žáci stanoví hypotézy a navrhnou metody ov

provádění měření a sběr dat. Závě

formou diskuze mezi žáky. Závěrem na základ

učitele provedou skupinovou reflexi.

 
Pedologie obsahuje metodiku, která je zam

V pedologii jsou také obsaženy praktické úlohy 

Příklad: 

Téma: Jak je p ůda ovlivn ěna vně

Edukační cíl:  

Žák se naučí formulovat hypotézu, která vyjad

předpoklad o vlivu vnějších faktorů

vlastnosti půdy 

Žák na základě znalostí o vlivu vně

naučí navrhnout a provést půdní pr

Žák se naučí vyhodnocovat výsledky pr

se je potvrzovat a vyvracet své hypotézy

Žák se naučí reflexi svého postupu 

Žák se naučí zpracovávat prezentaci podle zadaných 

kritérií 

Metodika: Jedná se o terénní prů

v laboratoři.  Žák si naplánuje prů

svých hypotéz. Následně provede terénní pr

interpretuje výsledky, formuluje záv
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vyhodnocovat výsledky experimentu, potvrdit či vyvrátit svou hypotézu 

ní experimentu. 

zpracování prezentace podle zadaných 

odborný text a plní dané úkoly. Zapisují si 

ipraveného pracovního listu. Zpětná 

vazba a vyhodnocení jsou na základě vyhodnocení žákovy 

řídy. 

Žáci jsou aktivováni metodou brainstormingu k tématu. Potom 

řené otázky k diskuzi, učitelem je 

zadána rešerše pro domácí zpracování.  Učitel položí otázku: 

ř ě?“ Žáci stanoví hypotézy a navrhnou metody ověř

r dat. Závěrem data vyhodnotí a graficky interpretují. Vyhodnocení prob

formou diskuze mezi žáky. Závěrem na základě kritérií učitele žáci zpracují prezentaci a pod vedením 

itele provedou skupinovou reflexi. 

obsahuje metodiku, která je zaměřena na následující témata:  

pedologii jsou také obsaženy praktické úlohy – terénní průzkum a nádobový pokus. 

na vnějšími faktory?  

í formulovat hypotézu, která vyjadřuje 

jších faktorů na rozdílné 

 znalostí o vlivu vnějších faktoru se 

ůdní průzkum 

í vyhodnocovat výsledky průzkumu, naučí 

se je potvrzovat a vyvracet své hypotézy 

í reflexi svého postupu  

í zpracovávat prezentaci podle zadaných 

Jedná se o terénní průzkum a práci 

i.  Žák si naplánuje průzkum na základě 

 provede terénní průzkum, zaznamená naměřená data, vyhodnotí a 

formuluje závěr a prezentuje a publikuje své výsledky. 

i vyvrátit svou hypotézu a provést reflexi 

?“ Žáci stanoví hypotézy a navrhnou metody ověření hypotéz. Poté žáci 

data vyhodnotí a graficky interpretují. Vyhodnocení proběhne 

itele žáci zpracují prezentaci a pod vedením 

zkum a nádobový pokus.  

ená data, vyhodnotí a 

 



 

 

V rámci projektu dále vznikl 

v metodických materiálech.  Kurz obsahuje 19 lekcí.

tabule a jeho součástí je také webová hra Uhlíkovice.

E-learningový kurz je dostupný 

zde: http://elearning.projekt3v.cz/

Příklad: 

Téma: Vědecký postup  

 

Online publika ční nástroj Datel

Umožňuje žákům vytvoření online v

na internetu. Aplikace Datel je založen

sdílení informací a výsledků. Nástroj slouží k

žáky ke zpracování korektního výstupu a k

Aplikace Datel je dostupná na: http://datel.projekt3v.cz/

Příklad: 

Téma: Příklady citací 

Příklady citací v textu: 

V roce 2000 byl v oblasti Ron Phibun v jižním Thajsku objeven druhý rostlinný 

arzenu (Francesconi a kol., 2002), kapradina Pityrogramma calomelanos.

(převzato z Drahota, 2004) 

Případně lze citovat autora: 

Francesconi a kol. (2002) objevili tento nový rostlinný hyperakumulátor arsenu.

Všimněte si, že nejde o rok nalez

Závěr: Na konci dokumentu je třeba všechny použité zdroje sepsat do seznamu citací.

3.3 Projekt – Podpora badatelských aktivit žák

Badatelé.cz 

Řešitel projektu:  Sdružení TEREZA, Haštalská 

Partneři projektu: Přírodovědecká f. UK, Praha; Pedagogická f. MU, Brno; Pedagogická JU, 

Budějovice;  Technická U., Liberec; ZŠ Lede
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rámci projektu dále vznikl e-learningový kurz, který kopíruje výše uvedená témata 

Kurz obsahuje 19 lekcí. E-learningový kurz je vhodný pro interaktivní 

ástí je také webová hra Uhlíkovice.  

learningový kurz je dostupný na základě jednoduché registrace a p

http://elearning.projekt3v.cz/.   Věk žáka: 15 – 19 let. 

  

ní nástroj Datel  

ření online vědeckého článku a následné publikování vlastních prací 

atel je založena na principu odborných vědeckých databází,

Nástroj slouží k nácviku dovednosti publikování 

žáky ke zpracování korektního výstupu a k seznámení s jedním z aspektů vědecké práce

http://datel.projekt3v.cz/   Věk žáka: 15 – 19 let.

V roce 2000 byl v oblasti Ron Phibun v jižním Thajsku objeven druhý rostlinný 

arzenu (Francesconi a kol., 2002), kapradina Pityrogramma calomelanos. 

Francesconi a kol. (2002) objevili tento nový rostlinný hyperakumulátor arsenu.

te si, že nejde o rok nalezení kapradiny, ale o rok publikace dané práce.

eba všechny použité zdroje sepsat do seznamu citací.

Podpora badatelských aktivit žák ů základních škol v

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1  
ědecká f. UK, Praha; Pedagogická f. MU, Brno; Pedagogická JU, 

jovice;  Technická U., Liberec; ZŠ Ledeč nad Sázavou; ZŠ Dělnická, Karviná 

který kopíruje výše uvedená témata 

learningový kurz je vhodný pro interaktivní 

 jednoduché registrace a přihlášení 

 

lánku a následné publikování vlastních prací 

ědeckých databází, a umožňuje 

nácviku dovednosti publikování vědecké práce a vede 

ů vědecké práce.  

19 let. 

V roce 2000 byl v oblasti Ron Phibun v jižním Thajsku objeven druhý rostlinný hyperakumulátor 

Francesconi a kol. (2002) objevili tento nový rostlinný hyperakumulátor arsenu. 

ení kapradiny, ale o rok publikace dané práce. 

eba všechny použité zdroje sepsat do seznamu citací. 

 základních škol v  ČR – 

decká f. UK, Praha; Pedagogická f. MU, Brno; Pedagogická JU, Č. 

ělnická, Karviná – Nové Město; ZŠ 



 

 

Brno; ZŠ Pomezí, ZŠ a MŠ Janovice, ZŠ Vsetín, ZŠ Solnice

ZŠ a MŠ Svitany, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec; ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ Kunín

 

Webové stránky projektu: http://www.badatele.cz/

 

Základní informace: Hlavním cílem projektu byl

badatelské metody do výuky žáků

Pro učitele byla vytvořena metodika badatelsky orientovaného u

pedagogů připravovat a realizovat aktivity 

v přírodovědných oborech. Pro žáky vznikla sada metodických materiál

pro badatelskou činnost a žáky motivuje a u

identifikují za velký problém ve výuce. 

Metoda BOV je realizovatelná na 1. i 2. stupni (s doporu

a přirozenou bezprostřednost žáků

projektové výuky, běžného vzdělává

  

Výstupy projektu:  

� Průvodce pro u čitele badatelsky orientovaným vyu

� Badatelské lekce pro 4. – 5. roč

� Badatelské lekce pro 6. - 9. roč

Na webu projektu je Zásobník lekcí

dostupný na http://www.badatele.cz/lekceodvas.html

Příklady Badatelských lekcí: 

 

Průvodce pro u čitele badatelsky orientovaným vyu

u žáků rozvíjet badatelské dovednosti žák

Metodické materiály, které zahrnují pr

pro 6.-9. ročník ZŠ, jsou přímo využitelné ve výuce. 

 

Průvodce BOV je rozdělen do 4 č

� Krok 1 – Co chci řešit?  
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Brno; ZŠ Pomezí, ZŠ a MŠ Janovice, ZŠ Vsetín, ZŠ Solnice, ZŠ Dubňany, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov; 

ZŠ a MŠ Svitany, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec; ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ Kunín

http://www.badatele.cz/ 

Hlavním cílem projektu bylo kromě podpory zájmu žáků o p

badatelské metody do výuky žáků na 1. a 2. stupni základní školy 

ena metodika badatelsky orientovaného učení, která podporuje schopnost 

ipravovat a realizovat aktivity v rámci BOV (Badatelsky orientované vyu

dných oborech. Pro žáky vznikla sada metodických materiál

innost a žáky motivuje a učí je týmové práci a samostatnému myšlení, což u

roblém ve výuce.  

Metoda BOV je realizovatelná na 1. i 2. stupni (s doporučením začít na 1. stupni). Podporuje zvídavost 

žáků. Zábavnou formou je nutí přemýšlet. Tuto metodu lze 

ělávání naplňující RVP. Usnadňuje přechod žáků

itele badatelsky orientovaným vyu čováním  

5. ročník ZŠ 

9. ročník ZŠ 

Zásobník lekcí “ - sborník badatelských úloh od učitelů

http://www.badatele.cz/lekceodvas.html  Věk žáka: 9 – 16 let. 

  

itele badatelsky orientovaným vyu čováním je materiál, který u

 rozvíjet badatelské dovednosti žáků a zároveň je motivovat k zájmu o p

Metodické materiály, které zahrnují průvodce pro učitele a dvě sady lekcí pro 4.

římo využitelné ve výuce.  

len do 4 částí:  

ňany, ZŠ Josefa Bublíka, Bánov; 

ZŠ a MŠ Svitany, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec; ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ Kunín. 

ů o přírodní vědy zavedení 

čení, která podporuje schopnost 

rámci BOV (Badatelsky orientované vyučování) 

dných oborech. Pro žáky vznikla sada metodických materiálů obsahující témata 

í je týmové práci a samostatnému myšlení, což učitelé 

ít na 1. stupni). Podporuje zvídavost 

emýšlet. Tuto metodu lze využít v rámci 

žáků na SŠ.  

čitelů z praxe z ČR. Je volně 

 

je materiál, který učí pedagogy, jak 

zájmu o přírodovědná témata. 

y lekcí pro 4.-5. ročník ZŠ a dále 



 

 

� Krok 2 – Přicházím s novou hypotézou.

� Krok 3 – Jak zjistím, zda mám pravdu? 

� Krok 4 – Na konci cesty sklízím ovoce. 

 

Kompletní publikace na stránkách projektu: 

Příklad: 

Téma: Badatelský deník pro žáky

V metodickém postupu je vysvětlen význam badatelského deníku pro žáky, návrhy motivace žáka 

k vedení deníku a návod na vytvoř

 

„Bádálek“ neboli badatelské lekce

materiál. Jedná se především o praktické 

problému, které zahrnuje – řešení úloh, osvojování nových metod 

a postupů, zpracování a vyhodnoc

modely, schopnost prezentovat své výsledky

badatelskému cyklu apod. Celkem 

které jsou rozděleny na 2 části: 1. Č

stupeň – vzdělávací materiál člově

pro 2. stupeň je zaměřen na člově

aktivity pro interaktivní tabule.  

Materiály ke stažení na stránkách projektu: 

http://www.badatele.cz/materialy-

let. 
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novou hypotézou. 

Jak zjistím, zda mám pravdu?  

Na konci cesty sklízím ovoce.  

Kompletní publikace na stránkách projektu: http://www.badatele.cz/pruvodce-

Badatelský deník pro žáky 

ětlen význam badatelského deníku pro žáky, návrhy motivace žáka 

vedení deníku a návod na vytvoření badatelského deníku. 

 

badatelské lekce  je souhrnný metodický 

ředevším o praktické řešení reálného 

řešení úloh, osvojování nových metod 

a vyhodnocení data, práci s vědeckými 

schopnost prezentovat své výsledky a porozumět 

badatelskému cyklu apod. Celkem Bádálek obsahuje 16 lekcí, 

části: 1. Část obsahuje 7 lekcí pro první 

člověk a jeho svět. Zbylých 9 lekcí 

člověka a přírodu a zahrnuje také i 

riály ke stažení na stránkách projektu: 

-ke-stazeni.html  Věk žáka: 9 – 16 

-pro-ucitele.html 

tlen význam badatelského deníku pro žáky, návrhy motivace žáka 

 



 

 

3.4 Trojlístek – podpora výuky p

věku 11 až 15 let 

Řešitel projektu:  Centrum vzd ě

organizace 

Partner projektu: Jihočeská agentura pro podporu inova

o.p.s., České Budějovice; Asociace institucí a odborník

o.s., Praha; Institut rozvoje evropských region

podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha.

Webové stránky projektu: http://www.portal

Základní informace: Cílem tohoto projektu bylo proh

gymnázia) o přírodovědné předmě

laboratorní výuky. Výstupem toho projektu jsou 3 metodiky zam

předmětů: přírodopis/biologie, chemie a fyzika a 60 minutový film, jako 

Výstupy projektu: Příručka pro biologii, 

Věk žáka: 11 – 15 let. 

            

Všechny 3 příručky pro biologii, fyziku a chemii 

pokusy a pracovní listy a slouží jako ideální prost

na: http://www.portal-ctyrlistek.cz/cs/metodiky

Příklad: 

Téma: Jak pozorovat - lupa  

Edukační cíl:  

Žák si osvojí práci s lupou. 

Žák si prohloubí znalosti a porozumí tématu 

Metodika: Žák za pomoci hodinového sklí

vyhodnotí a popíše rozdíly a vysvě

Příklad: 

Téma: Detergenty 

Edukační cíl: Realizací experimentu žák pochopí význam povrchového nap

v praxi. Žák bude umět snižovat povrchové nap

Metodika: žák si připraví experiment sestavením laboratorních 

pomůcek a přípravou matriálů. Žáci si vytvo

přidávají detergenty, porovnávají a svá pozorování

do tabulky.    
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podpora výuky p řírodopisu, biologie, fyziky a chemie žák

Centrum vzd ělanosti Libereckého kraje, p říspěvková 

eská agentura pro podporu inovačního podnikání, 

jovice; Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, 

stitut rozvoje evropských regionů, o.p.s., Pardubice; Svaz 

ČR, Praha. 

http://www.portal-ctyrlistek.cz/ 

Cílem tohoto projektu bylo prohloubení zájmu žáků (6. 

ředměty. Projekt také reagoval na nedostatek praktických cvi

laboratorní výuky. Výstupem toho projektu jsou 3 metodiky zaměřené na praktickou a laboratorní výuku 

odopis/biologie, chemie a fyzika a 60 minutový film, jako komplement 

čka pro biologii, Příručka pro fyziku, Příručka pro chemii

ky pro biologii, fyziku a chemii slouží jako doplněk k laboratorní výuce

pokusy a pracovní listy a slouží jako ideální prostředek pro laboratorní práce. P

ctyrlistek.cz/cs/metodiky-f-ch-pr-bio/metodiky-chemie.html#sek1229

Žák si prohloubí znalosti a porozumí tématu Optika. 

Metodika: Žák za pomoci hodinového sklíčka lupy pozoruje zdánlivý a skuteč

vyhodnotí a popíše rozdíly a vysvětlí příčiny jevu. 

ní cíl: Realizací experimentu žák pochopí význam povrchového napě

t snižovat povrchové napětí kapalin. 

ipraví experiment sestavením laboratorních 

ípravou matriálů. Žáci si vytvoří dané emulze a 

idávají detergenty, porovnávají a svá pozorování zapisují 

írodopisu, biologie, fyziky a chemie žák ů ve 

ů (6. – 9. třída ZŠ a osmiletá 

Projekt také reagoval na nedostatek praktických cvičení a 

ené na praktickou a laboratorní výuku 

komplement metodik.  

čka pro chemii , Metodický film 

laboratorní výuce, obsahují 

edek pro laboratorní práce. Příručky jsou dostupné 

chemie.html#sek1229 

ka lupy pozoruje zdánlivý a skutečný obraz. Závěrem žák 

ní cíl: Realizací experimentu žák pochopí význam povrchového napětí kapalin a jeho uplatnění 



 

 

Metodický film  obsahuje tři 20

provedením vybraných pokusů

ctyrlistek.cz/cs/metodicky-film.html

pracovníky.  

4. Metody a formy výuky
 

Organiza ční forma výuky (dále také zkrácen

realizaci edukačního procesu, v jejímž rámci se používají r

prostředky. 

 

 Metodou výuky představuje systém vyu

směřujících k dosažení vytčených eduka

5.1 Badatelsky orientovaná výuka (BOV)

Pojem badatelsky orientovaná výuka (BOV)

mezi novinky, ale stále není zakotven

vzdělávací metodou, která je založena na sou

a upevňování znalostí, dovedností.  BOV je vhodná pro všechny vyu

využívána pro předměty přírodově

publikace Průvodce badatelsky orientovaným vyu

badatelských aktivit žáků základních škol v

 

5.2 Metody dovednostn ě-praktické

Tyto metody podporuje a prakticky rozvíjí projekt Trojlístek.

Z pohledu výukových metod se problematika dovednostn

zejména na ty postupy, které kultivují žákovy 

a motorických dovedností a k tvorb

které jsou výstupem Trojlístku, jsou podr

žáky a příklady jejich záznamů.  

Jedná se o komplex metod. 

Metody: 

Napodobování  - Zvláštní význam napodobení nabývá v p

rozhodujícím způsobem pozitivně

sice většinou na začátku stojí pedagogický zám

regulace faktorů, avšak vlastní pů

a to hlavně mechanismy napodobování, imitace.
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ři 20ti minutová videa navazující na uvedené 

provedením vybraných pokusů. Metodický film je volně dostupný

film.html  

Metody a formy výuky  

(dále také zkráceně: forma výuky) znamená uspoř

ního procesu, v jejímž rámci se používají různé výukové metody a didaktické 

edstavuje systém vyučovacích činností pedagoga a u

čených edukačních cílů. 

adatelsky orientovaná výuka (BOV)  

orientovaná výuka (BOV) nepatří v České republice a pedagogické teorii 

ovinky, ale stále není zakotvena. Tato metoda vzdělávání je souč

lávací metodou, která je založena na součinnosti mezi pedagogem a žákem a podporuje z

ování znalostí, dovedností.  BOV je vhodná pro všechny vyučovací př

řírodovědné a technické. K rozšíření znalostí učitele na toto téma je vhodná 

vodce badatelsky orientovaným vyučováním z projektu viz kapitola 3.3. Podpora 

 základních škol v ČR.  

praktické  

Tyto metody podporuje a prakticky rozvíjí projekt Trojlístek. 

Z pohledu výukových metod se problematika dovednostně-praktických kompetencí žák

zejména na ty postupy, které kultivují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických 

motorických dovedností a k tvorbě materiálních produktů. V doporučených metodických p

jsou podrobně popsány metodické postupy pro výzkum a pozorování 

 

Zvláštní význam napodobení nabývá v příznivém pedagogickém prost

sobem pozitivně ovlivňuje veškeré výchovně-vzdělávací procesy. P

átku stojí pedagogický záměr, záměrné vytváření podmínek a 

, avšak vlastní působení prostředí již probíhá z velké části automaticky, spontánn

 mechanismy napodobování, imitace. 

uvedené příručky s praktickým 

ý na: http://www.portal-

: forma výuky) znamená uspořádání podmínek k funkční 

zné výukové metody a didaktické 

inností pedagoga a učebních aktivit žáků 

blice a pedagogické teorii 

je současně vysoce aktivizující 

innosti mezi pedagogem a žákem a podporuje získávání 

čovací předměty, avšak nejvíce je 

čitele na toto téma je vhodná 

projektu viz kapitola 3.3. Podpora 

kompetencí žáků vztahuje 

innosti vedoucí k osvojení psychomotorických 

čených metodických příručkách, 

 popsány metodické postupy pro výzkum a pozorování 

íznivém pedagogickém prostředí, které 

ělávací procesy. Při jeho vytváření 

ření podmínek a promyšlená 

části automaticky, spontánně, 



 

 

Manipulování, laborování, experimentování

zařízení a vybavení, v němž se žák 

uplatňuje zejména ve fyzice, v chemii a

pokusy, při nichž žáci ověřují pouč

přírodě naslouchá, experiment ji vyslýchá, klade jí otázky, na které hledá odpov

Vytvá ření dovedností  - Produkč

vzniká nějaký, smysly registrovatelný prod

případě neomezuje duševní práci, ale naopak je jejím završením a vyvrcholením, práce hlavou a rukou 

se ve výuce vzájemně ovlivňují. Proto by veškerá výuka m

hlavy a rukou, což odpovídá spojení teorie a praxe.

 

4.3 Aktivizující výukové metody

Všechny zde p ředstavené metody jsou metodami aktivizujícími. 

Aktivizující metody se vymezují jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovn

cílů dosahovalo hlavně na základě

řešení problémů.  

V uvedených projektech jsou použity krom

Metody diskusní 

Diskuse – disputace, rozprava, beseda, rokování, vým

synonyma, řadu variant a modifikací vzájemn

v podstatě jde vždy o komunikaci ve skupin

Metody heuristické, řešení problém

Heuristika (z řec. heuréka = objevil jsem, nalezl jsem) je v

heuristická činnost, tj. způsob řešení problém

rys lidských bytostí poznávat, odhalovat, objevovat v daném prost

5. Shrnutí 
 

� Přínosem výstupů je pro pedagogy úspora 

předmětů.  

� Výstupy uvedených projektů mají vysokou odbornou úrove

z oborů a jejich didaktik. 

� Vyučující mají možnost díky uvedeným výstup

a obohatit výuku o objevování a experimentování. 

� Metodiky dávají návod k vedení t

� Výstupy přinášejí návody na v
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Manipulování, laborování, experimentování  - Metoda manipulování napomáhá poznávat prost

ěmž se žák pohybuje a které si má osvojit. Metoda 

chemii a v přírodovědných předmětech, umožň

ěřují poučky nebo zdůvodňují svá pozorování. Na rozdíl od pozorování, které 

 naslouchá, experiment ji vyslýchá, klade jí otázky, na které hledá odpově

Produkční metody zahrnují všechny ty postupy, úkony a operace, p

jaký, smysly registrovatelný produkt, výkon, výtvor, výstup. Praktická 

 neomezuje duševní práci, ale naopak je jejím završením a vyvrcholením, práce hlavou a rukou 

ňují. Proto by veškerá výuka měla zajišťovat vyvážený pom

y a rukou, což odpovídá spojení teorie a praxe. 

Aktivizující výukové metody  

edstavené metody jsou metodami aktivizujícími.  

Aktivizující metody se vymezují jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovn

 na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz se klade na myšlení a 

uvedených projektech jsou použity kromě výše uvedených metody: 

disputace, rozprava, beseda, rokování, výměna názorů – má, jak naz

adu variant a modifikací vzájemně se odlišujících svými cíli a zp

 jde vždy o komunikaci ve skupině zájemců o určitý problém.  

ešení problém ů, projektová metoda  

heuréka = objevil jsem, nalezl jsem) je věda zkoumající tv

ůsob řešení problémů. Jde o moderní odborný termín ozna

rys lidských bytostí poznávat, odhalovat, objevovat v daném prostředí vše, co je

 je pro pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu p

ů mají vysokou odbornou úroveň, které korelují s

ující mají možnost díky uvedeným výstupům zpestřit výuku, využít r

obohatit výuku o objevování a experimentování.  

Metodiky dávají návod k vedení tematických hodin a zvyšují zájem žáků o př

inášejí návody na vhodné doplnění a obohacení o praktické cvič

Metoda manipulování napomáhá poznávat prostředí, 

pohybuje a které si má osvojit. Metoda laborování, která se 

tech, umožňuje provádět jednoduché 

. Na rozdíl od pozorování, které 

 naslouchá, experiment ji vyslýchá, klade jí otázky, na které hledá odpovědi. 

ní metody zahrnují všechny ty postupy, úkony a operace, při nichž 

ukt, výkon, výtvor, výstup. Praktická činnost v žádném 

 neomezuje duševní práci, ale naopak je jejím završením a vyvrcholením, práce hlavou a rukou 

ťovat vyvážený poměr v činnosti 

Aktivizující metody se vymezují jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích 

ůraz se klade na myšlení a 

má, jak naznačují uvedená 

 se odlišujících svými cíli a způsoby realizace, ale 

da zkoumající tvůrčí myšlení, také 

moderní odborný termín označující významný 

edí vše, co je důležité pro život.  

čovací hodinu přírodovědných 

, které korelují s nejnovějšími poznatky 

it výuku, využít různých metod výuky 

ů o přírodovědné obory.  

ní a obohacení o praktické cvičení a laboratorní výuku, 



 

 

včetně experimentování.  

� Přínosem je podpora badatelsky orientované výuky pro motivaci žák

� Velkým přínosem zrealizovaných projekt

a následně se základními školami. 

 

Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení na zmín

http://www.kr-ustecky.cz/prezentovane

 

Přílohy: 

CD, které obsahuje: 

� výstupy výše uvedených projektů

� pdf výukového modulu, 

� ppt prezentace k výukovému modulu.

 

Pozn.: ve výukovém modulu jsou použity voln
obrázky a printscreeny  z prezentovaných projekt
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odpora badatelsky orientované výuky pro motivaci žáků studovat p

zrealizovaných projektů je také navázání spolupráce vysokých škol se st

 se základními školami.  

 OPVK jsou ke stažení na zmíněných odkazech, přiloženém CD a na webových stránkách: 

ustecky.cz/prezentovane-projekty/ds-99651/archiv=0&p1=204520 

výstupy výše uvedených projektů, 

výukovému modulu. 

dulu jsou použity volně dostupné obrázky z webového portálu pixabay.co
printscreeny  z prezentovaných projektů, foto z archivu autora dokumentu.

2014 

 

 

 

 

 

 

ů studovat přírodovědné obory.  

navázání spolupráce vysokých škol se středními 

iloženém CD a na webových stránkách: 

webového portálu pixabay.com, 
archivu autora dokumentu. 
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Příloha 2   -  Využití výstup
 

Rekapitulace vybraných projektových výstup

2.1 Vzdělávací aplikace 

Stupeň 
vzdělávání  

Název pom ůcky
(z projektu)  

 
SŠ 

 

E-learningový kurz
(Vědě a výzkumu 

vstříc) 
 

SŠ 
Online publika ční 

nástroj DATEL
(Vědě a výzkumu 

vstříc) 
  

2.2 Metodické a didaktické materiály

 
ZŠ 

 
Metodický film

(Trojlístek) 
ZŠ 

Badatelské lekce
(Badatelé.cz) 

ZŠ Průvodce pro u čitele 
badatelsky 

orientovaným 
vyučováním  
(Badatelé.cz) 

 
ZŠ 

 
Metodické p říručky

(Trojlístek) 

 
ZŠ/SŠ 

 
Sborníky – Letní 

škola matematiky a 
fyziky 

(To je věda, seznamte 
se!) 

SŠ Metodické materiály
(Vědě a výzkumu 

vstříc) 

2.3 Metodické a didaktické materiály

ZŠ/SŠ Odborné články
(To je věda, seznamte 

se!) 
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Využití výstup ů ve školách  

Rekapitulace vybraných projektových výstupů:  

ůcky  Využití  

learningový kurz  
 a výzkumu 

Doplnění znalostí žáků elektronickou 
formou. Doplněk výuky atraktivní formou. 

Využití v Bio, Fy, Ch, Geo na SŠ
ční 

nástroj DATEL  
 a výzkumu 

Nástroj pro vytvoření online vědeckého 
článku. 

Využití v Bio, Fy, Ch, Geo. Nástroj pro 
vytvoření protokolu výzkumu. 

 
 

Metodické a didaktické materiály  

Metodický film  
Předměty 1. st. ZŠ, Využití v předmětech 
Fy, Př, Ze a Ch na 2. st. ZŠ. Předvedení 

vybraných pokusů. 

Badatelské lekce  
 4. – 5. ročník ZŠ a 6. – 9. ročník ZŠ 

čitele 

orientovaným 
 
 

Přírodovědné předměty ZŠ 
 

ř čky 

 
Přiblížení vybraného tématu formou 

laboratorní práce žáků především na 2
ZŠ 

Letní 
škola matematiky a 

da, seznamte 

Př na 1. st. ZŠ a hodinách Fy na  2.st. ZŠ, 
v předmětech Fy na SŠ. Sbírky 

netradičních příkladů a praktických návod
na jejich využití a řešení zajímavou 

formou. 

Metodické materiály  
 a výzkumu Didaktický návod pro rozvoj kompetencí 

k vědecké práci žáka SŠ. 

 
Metodické a didaktické materiály  

články  
da, seznamte 

Př na 1. st. ZŠ a hodinách Fy, Ch, Ze, P
na 2.st. ZŠ, a v předmětech Fy, Ch, Geo, 

Bio na SŠ.  Učitel získá nejnovější 
informace v přírodovědných oborů a 
náhled na jejich didaktické využití.

Ke stažení  

 elektronickou 
k výuky atraktivní formou. 

na SŠ 

http://www.projekt
3v.cz/ 

ědeckého 

Bio, Fy, Ch, Geo. Nástroj pro 

 
http://www.projekt

3v.cz/ 
 
 

ř ětech 
ředvedení 

 
http://www.portal-

ctyrlistek.cz/ 

čník ZŠ  

http://www.badate
le.cz/lekceodvas.

html 
 

http://www.badate
le.cz/lekceodvas.

html 
 

iblížení vybraného tématu formou 
edevším na 2.st. 

http://www.portal-

ctyrlistek.cz/ 

Příloha - CD 

2.st. ZŠ, 
tech Fy na SŠ. Sbírky 

 a praktických návodů 
ešení zajímavou 

 

Příloha - CD 

kompetencí 
http://www.projekt

3v.cz/ 
Příloha - CD 

 

 na 1. st. ZŠ a hodinách Fy, Ch, Ze, Př 
tech Fy, Ch, Geo, 

ější 
dných oborů a 

náhled na jejich didaktické využití. 
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