
ANOTACE ROČNÍHO PROJEKTU

IV. ROČNÍK

Expedice z lavice aneb prstem po mapě Česka
 
CÍLE
Rozvoj sociálně osobnostní stránky dítěte – samostatnost, uplatnění získaných pracovních návyků,
konstruktivní řešení problémů, soustředěná práce s poznatky, vnímání využitelnosti individuálních znalostí
pro úspěšnost celku

Orientace v mapě ČR

Poznávání krajů ČR

Rozvoj schopností a dovedností potřebných k řešení problémů

Rozvoj poznávání kulturního, historického a přírodního bohatství ČR

Rozvoj čtenářské dovednosti

Umožnění porovnávat život obyvatel z různých míst ČR v závislosti na přírodních podmínkách.

Umožnění promýšlení vzájemného ovlivňování člověka a přírody (environmentální souvislosti)

Orientace v mapě ČR
Poznávání krajů ČR
Rozvoj schopností a dovedností potřebných k řešení problémů
Rozvoj poznávání kulturního, historického a přírodního bohatství ČR 
Rozvoj čtenářské dovednosti
Umožnění porovnávat život obyvatel z různých míst ČR v závislosti na přírodních podmínkách.
Umožnění promýšlení vzájemného ovlivňování člověka a přírody (environmentální souvislosti) 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

Každý měsíc bude projektu věnován ucelený blok 3 - 4 hodin. Dále pak v rámci některých hodin bude na
něj navazováno propojováním vhodných témat - z oblasti historie a přírodovědy (ČSV), kultury (KDT),
informatiky (vyhledávání tras v online mapách) a matematiky (počítání kilometrů, propojení s časovou
osou). Časová dotace těchto navazujících hodin bude volena učitelkami v souvislosti se čtrnáctidenními
plány.

OBSAH 
Základem ročního projektu je poznávání krajů ČR. Prostřednictvím různých činností (vyhledávání informací,
čtení s porozuměním, práce s internetem, četba literárních úryvků, dramatické/výtvarné zpracovávání
života známých osobností, práce s mapou, tvorba společných plakátů a krátkých referátů, diskuse o
životním prostředí) budou děti popisovat přírodu, kulturu a život lidí postupně ve všech krajích v ČR. Jako
formální podklad jim poslouží Lapbook, který budou postupně sestavovat. Práce vytvořené jinou formou



(např. obrázky, referáty, deníkové záznamy apod.) budou celý rok shromažďovat a v červnu z nich společně
vytvoříme Knihu o Česku, jejíž součástí se stane i Lapbook. Na konci roku tedy vznikne každému ucelené
portfolio, týkající se České republiky. S tímto portfoliem budou moci děti pracovat i v průběhu roku –
podklad pro prezentace, inspirace pro plnění úkolů apod.

Motivačně je projekt rozdělen na část:

individuální – za poznání a popsání každého kraje obdrží děti do Záznamníku z Londýnské cestovatelské
razítko.

skupinovou (ročníkovou) - Společným úkolem všech tří tříd bude, postupně vytvořit velkou mapu na
chodbě. Za splněné úkoly dostanou děti obrys kraje, o němž v daném období získávaly informace. Každý
měsíc jedna ze tříd ročníku doplní do mapy informace o poznaném kraji.
Úspěšné dosahování dílčích cílů (potvrzované zpětnou vazbou ve formě razítek a vznikající mapy) bude pak
podmínkou pro závěrečné vyvrcholení projektu.

FORMY PRÁCE
Pro realizaci projektu budou využívány tyto formy práce:

Individuální práce (čtení v mapách, písemné plnění úkolů, vyhledávání informací na internetu a
v průvodcích, encyklopediích, učebnicích)

Práce s informacemi
Skupinová práce
Dramatická realizace
Výtvarné vyjádření plošné i prostorové

                
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
V průběhu projektu budou naplňovány tyto klíčové kompetence:

V rámci předmětu Český jazyk a literatura 

Kompetence sociální a personální

● Diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy

● Žádost o pomoc, nabídka pomoci

Kompetence občanské

● Seznamování se slovesným dědictvím a jeho významem

● Podpora potřeby literárního projevu, recitace, četby

Kompetence k řešení problémů

● Samostatné odvozování pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy

● Hledání chyb v textu a odůvodňování správného řešení

● Kritické myšlení

● Porovnávání slov a stavby věty v českém a anglickém jazyce

Kompetence komunikativní



● Správné  a přesné formulování obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů

● Vytváření příležitostí k porozumění probíraných literárních textů

● Rozšiřování slovní zásoby žáků pomocí literárního i gramatického učiva

● Rozvoj a upevňování správné, srozumitelné stavby větných celků k vyprávění

Kompetence pracovní

● Dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní

● Aktivní příprava a udržování učebního prostoru

V rámci předmětu Člověk a jeho svět

Kompetence občanské

● Vyjádření environmentálních problémů v okolí bydliště a školy, promýšlení možností jejich řešení

● Poznávání kulturních tradic a dědictví

● Realizace zdravého životního stylu

Kompetence komunikativní

● Přesné pojmenování

● Používání odborných termínů v praxi

● Využívání informačních a komunikačních prostředků

● Strukturovaný zápis

Kompetence k učení

● Práce se symboly

● Diskuse

Kompetence k řešení problémů

● Vytváření myšlenkových schémat

● Kritické myšlení

● Hledání vlastních řešení

Kompetence sociální a personální

● Práce ve dvojicích, skupinová práce

● Realizace projektů

● Sebepoznávání

Kompetence pracovní



● Využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů. Rozvoj
systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných samostatných i skupinových úkolů 

● Přizpůsobování se změnám parametrů zadání

● Bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení

V rámci předmětu Kultura ducha a těla

Kompetence k řešení problémů

● Vytváření myšlenkových schémat

● Vyhledávání podobných a odlišných znaků

● Kritické myšlení

Kompetence občanské

● Návštěvy kulturních akcí

● Poznávání kulturních tradic a dědictví

● Osvojování si zásad chování v krizových situacích

● Otevírání různých pohledů na problémy, výchova k toleranci

Kompetence sociální a personální

● Práce ve dvojicích, skupinová práce

● Realizace projektů

● Sebepoznávání

Kompetence k učení

● Diskuse

● Práce s textem, obrazem

● Poslech a reprodukce

Kompetence komunikativní

● Tvorba vhodných a sdělných verbálních i neverbálních vyjádření

● Využívání ustálených významů ve výtvarném, hudebním a pohybovém projevu

● Využívání informačních a komunikačních prostředků

● Používání neverbálního vyjadřování jako prostředku vytváření vztahů



Kompetence pracovní

● Využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů

● Rozvoj systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných samostatných i skupinových úkolů

● Bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení

● Přizpůsobování se změnám parametrů zadání

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
V průběhu projektu budou uplatňována tato průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti pro

učení a studium, tvůrčí využívání ICT)
- kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity)
- komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální)

Multikulturní výchova
- lidské vztahy (tolerantní vztahy a rozvoj spolupráce, uplatňování principu slušného chování)

Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného

partnerství)
Environmentální výchova 

- ekosystémy (funkce ekosystémů, kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivnění přírody v
průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

- vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana)
- životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)


