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Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou zážitkové pedagogiky a jejími aplikacemi
pro fyzikální vzdělávání. Na zážitkovou pedagogiku je pohlíženo jako na jeden
z možných prostředků pro naplnění cílů vzdělávání. První částí práce je úvaha
nad smyslem vzdělávání, kde je mj. nabídnuta čtenáři odpověď na to, proč se
zážitkovou pedagogikou zabývat. Dále jsou popsány teoretické základy zážitkové
pedagogiky – výraznou část tvoří Kolbův cyklus učení a s ním spojené učební
styly, také je zmíněna zóna růstu. Je věnována pozornost i tomu, jak je v zážitkové
pedagogice pohlíženo na učitele a žáka. Po vybudování teoretického základu je
práce orientována prakticky. Věnuje se tomu, co je pro učitele důležité při tvorbě
a uvádění aktivit. Dále následují již konkrétní návrhy aktivit využívajících metodu
zážitkové pedagogiky, které jsou realizovatelné primárně mimo školní vyučování
(např. při vícedenním školním výletě). Dotýkají se rozmanitých fyzikálních témat
(jako je např. optika, akustika, astrofyzika). Je v nich kladen důraz na vlastní
zkušenost a prožitek žáků. Navrhované aktivity mohou sloužit jako doplněk běžné
školní výuky tím, že nabízí žákům poznat fyziku z jiné perspektivy.
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školu
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method of experiential learning and which are to be realised mainly outside the
classroom (e.g. at an overnight school trip). The activities deal with different to-
pics of physics (e.g. optics, acoustics or astrophysics). Students’ own involvement
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Úvod
Fyzikální vzdělávání v podobě, kterou mnozí žáci znají ze školy, nabízí pouze

omezený pohled na fyziku. Fyzika (mimo školní lavice) je orientovaná prakticky,
obsahuje spoustu zvědavosti a nadšení do bádání, tvořivosti a kreativity... Tra-
diční vzdělávání může žáka seznámit s fyzikálními poznatky, ale postrádá další
aspekty pro fyziku důležité. V této práci předkládám metodu zážitkové peda-
gogiky jako metodu, která může doplnit jiné formy výuky. Vybrala jsem si zá-
žitkovou pedagogiku proto, že jsem se s ní setkala především při neformálních
aktivitách a chtěla jsem blíže prozkoumat možnost a smysluplnost jejího využití
při výuce fyziky.

Jedním z cílů práce je sepsání základních myšlenkových konceptů zážitkové
pedagogiky, které jsou dále využitelné při vytváření konkrétních aktivit pro fyzi-
kální vzdělávání. Dalším velkým cílem je tvorba konkrétních aktivit, které budou
vycházet z teoretických základů zážitkové pedagogiky a propojovat je s výukou
fyziky. Rozhodla jsem se zaměřit především na aktivity, které bude možné použít
při méně formálních příležitostech. Skrze tyto aktivity bude žákům nabídnuto
mj. poznat krásu fyziky, radost z tvoření nebo obdiv nad světem. Dle možností
budou aktivity ozkoušeny přímo s žáky.

První kapitola práce se věnuje úvaze nad tím, co je pro mě osobně smyslem
vzdělávání. Tato úvaha pro mě představuje nutný základ pro přemýšlení o metodě
zážitkové pedagogiky. Jirásek píše: „Nikoli otázka „co?“ (...), ba dokonce ani
„jak?“. „Proč?“ je tím vhodným tázáním, na něž je potřeba odpovědět nejdříve.“
([1], s. 19) V souladu s tímto výrokem je v první kapitole dán prostor tomu
prozkoumat, k jakému účelu může vzdělávání sloužit, východiskem je popis toho,
jak já vidím ideálního žáka, tedy to, k čemu chci při výuce žáky vést. Dále uvádím,
jak konkrétně výuka fyziky k tomuto může přispět a jak to souvisí se zážitkovou
pedagogikou.

Druhá kapitola je už věnována zážitkové pedagogice konkrétně. Vytyčuje po-
jem a popisuje teoretické základy – ukazuje model učení se jako stále se opakují-
cího cyklu (Kolbův cyklus), předkládá fakt, že se neučí všichni lidé stejně, ale že
existují různé učební styly. Mluví se v ní o charakteru situací, které mají největší
potenciál pro učení (množina těchto situací tvoří tzv. zónu růstu), ale i o tom, do
jaké role zážitková pedagogika klade učitele a jak je v jejím pojetí vnímán žák.

Třetí kapitola spojuje teorii s konkrétními aktivitami, pokládá metodologické
základy, ukazuje, jak se teoretické základy metody projeví v praxi.

Kapitola čtvrtá navazuje na všechny předchozí kapitoly, propojuje je uvedením
návrhů konkrétních aktivit z různých oblastí fyziky. Učitelům, kteří mají zájem
aplikovat zážitkovou pedagogiku ve své výuce, je poskytnut potřebný materiál pro
uvedení aktivity s jejich žáky. Popřípadě návrhy aktivit mohou učitelům sloužit
jako inspirace při vlastní tvorbě. Některé z popsaných aktivit byly ozkoušeny
žáky, výstupy jsou zpracovány v práci.
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1. Smysluplné vzdělávání
Tato kapitola pojednává o tom, k čemu může dle mého názoru školní docházka

sloužit, co si děti po jejím absolvování mohou do života odnést. Zamyšlení nad
smyslem je také jedním z důvodů, proč píši o zážitkové pedagogice – mým hlavním
cílem není vymyslet aktivity, které spadají do kategorie zážitkové pedagogiky,
nýbrž vzdělávat žáky tak, aby mi to dávalo smysl. Zážitkovou pedagogiku pak
vidím jako jednu z metod, která k tomu může vést, a proto se jí v této práci
věnuji.

Tuto kapitolu chápu jako můj osobní pohled na práci učitele, roli školy a vzdě-
lávání obecně. V textu se odráží přesvědčení, které vychází z víry v existenci Boha,
jenž stvořil celý vesmír i lidi v něm, a z víry v to, že lidi stvořil s určitým účelem
(viz kapitola 1.2). Vzdělávání pak má pomáhat tento účel naplňovat. Nicméně,
jak ukáži, velká část myšlenek se shoduje s obecně uznávaným pohledem na to,
jak by školy měly vzdělávat a rozvíjet žáka, uvedeným v platných dokumentech.
Velká část textu je tedy aplikovatelná i pro učitele v sekulárním prostředí. V dal-
ších kapitolách, které popisují teoretická východiska i praktické výstupy práce,
již vycházím z tohoto společného základu.

1.1 K čemu mi to bude?
Nejedno dítě se po hodinách strávených ve školní lavici nebo při nekonečném

učení se na další a další test ptá: „K čemu mi to bude?“ Povinná školní docházka
činí kolem 13 000 hodin [2], to je vysoké číslo. Je tento čas využit smysluplně?
Čemu nás naučil? Připravil nás na život?

Názvosloví chemických sloučenin, slavné bitvy, durové a mollové stupnice,
psaní esejů... škola nabízí spoustu zajímavého z různých oborů. Ale stačí to? Bude-
li žák excelovat v počtech, ale selhávat v komunikaci s druhými, v porozumění jim
a sám sobě, stačí to? Nejsou důležitější věci v životě, než znalosti z jednotlivých
oborů?

Vím, že žáky chci učit fyzice, ale také vím, že bych jim skrze to ráda předala
určité hodnoty do života, pomáhala jim utvářet to, jací chtějí být (možná spíš
objevit to, kým jsou), jak se chovat k ostatním apod. Ráda bych jim předala
něco, co má smysl přesahující to, aby měli širší obzory a mohli se dobře uplatnit
v práci. Je krásné ukazovat rozmanitost předmětů, žáci tím mohou více objevit
sami sebe a to, čím se chtějí v budoucnu zabývat. Ale stále se mi to zdá málo.

1.2 Smysl
Následující odstavce popisují, co pod smysluplností vyučování vidím. Ztotož-

ňuji se s tím, jak o smyslu vzdělávání píše Komenský – školy označuje jako „dílny
lidskosti“ ([3], s. 88) a celé vzdělávání staví na křesťanství a Bibli (více viz násle-
dující odstavce).

V Bibli se píše, že člověk byl stvořen „k obrazu Božímu“, podobný Bohu (Gen
1,20) – tedy veskrze dobrý – a pro vztah s ním. Následně ale člověk padl, do jeho
srdce vešlo zlo a hluboký vztah s Bohem byl porušen (Gen 4). Člověk je tedy
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ontologicky (ze své podstaty) dobrý, morálně špatný ([4], s. 34). Smyslem života
pak je odrážet svým charakterem Boha, navracet se k tomu, kým byl člověk ve
své jedinečnosti stvořen, potlačovat to špatné. A činit tak s důvěrou v to, že Bůh
má s každým jednotlivcem plán, který je dobrý. Komenský k tomu píše: „Jsme
uvedeni na svět (...) abychom sloužili Bohu, tvorům a sobě; a abychom požívali
rozkoše (tj. radovali se) z Boha, tvorů a z nás samých“ ([3], s. 89).

Smysl vyučování by pak měl být podřízen smyslu celkovému. Komenského
označení škol „dílny lidskosti“ ukazuje na místo, kde je člověk kultivován a vyvá-
děn ze „samosvojnosti“ (termín používaný Komenským pro zahleděnost do sebe
samého), škola člověka uvádí zpět do vztahu s Bohem. „Člověk se učí jednat, roz-
hodovat a zodpovídat nejen s ohledem na sebe samého“ ([5], s. 101). Blízký vztah
s Bohem implikuje lásku k bližnímu, zdravý pohled sám na sebe i zodpovědné
starání se o svět.

Nejen Bible, ale i sekulární zdroje nás vedou k tomu, že vyučování má vyšší cíl
než vědomosti. Podívejme se do Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (dále jen „RVP“) [6] – ten uvádí mezi cíli základního vzdělávání jak
„poskytnutí základu všeobecného vzdělávání“ (orientovaného primárně na prak-
tický život), tak i „utváření a rozvíjení klíčových kompetencí“. Kompetencemi je
myšleno souhrnné označení „vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a pro uplatnění každého člena ve společnosti“ [6].
Tedy také mluví o potřebě žáky někam vést, předpokládá, že si kompetence školní
docházkou žáci osvojují (tzn. předtím od nich byli vzdálenější) – což je myšlenka
podobná kultivaci člověka zmíněné výše.

V následujícím seznamu popisuji, jak vidím ideálního žáka, čemu by ho v ide-
álním případě mohlo vzdělávání naučit vzhledem k Bohu, k druhým, k jemu
samému a ke světu. O vztahu k Bohu píše také již zmíněný Komenský, např. mů-
žeme číst: „Zcela a bez výjimky o to nutno usilovati, aby ve školách (..) Bůh byl
milován ze srdce.“ ([3], s. 88) Vztahu k Bohu jistě nejde žáka úplně naučit či ho
k němu donutit, ale je možno (dle Komenského i mě) ho k jeho budování vést.
Seznamem chci ilustrovat, co vnímám pod smysluplným vyučováním, nechápu
ho jako kompletní výčet všeho důležitého. Také uvedené rozdělení je jen jedním
z mnoha možných. Odráží křesťanský pohled, vychází ze seznamu, který jsem já
a další účastníci programu pro křesťanské učitele Jeremiáš [7] dali dohromady,
ale má v sobě zakomponované i kompetence z RVP ([6], Klíčové kompetence).

Co splňuje ideální žák:

1. Vztah k Bohu: Žák vidí Boha jako svrchovaného, majestátního a mocného,
ale také osobního a milujícího. Ví, že Bůh je dobrý, ví, že mu může naplno
důvěřovat, ví, že je pro Boha důležitý a že Bůh touží po vztahu s ním. Má
Boha v úctě, vždyť Bůh ho nesmírně převyšuje, je Bohu poslušný a zároveň
ho ze srdce miluje a uctívá.

2. Vztahy s druhými lidmi: Žák ví, že jsou pro něj vztahy důležité, záleží mu na
ostatních, vidí jejich unikátnost, to jak ostatní odráží Boha. Učí se druhým
naslouchat, je ochotný pomoci i si umí o pomoc říct, umí stanovit hranice.
Je trpělivý, milosrdný, nesoudí druhé, je citlivý a ohleduplný, umí odpustit,
řeší konflikty (neutíká před nimi), má druhé v úctě. Učí se diskusi, oceňuje
zkušenosti druhých, bere v potaz jejich perspektivu.
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3. Vztah k sobě samému: Žák ví, že má nezastupitelnou roli v Božím příběhu,
je samostatný, zná svou cenu, ví, že je jedinečný, kreativní. Zároveň si je ale
vědom své porušenosti a malosti, což ho vede k pokoře. Nebojí se změny,
nebojí se udělat chybu (vidí ji jako možnost růstu). Nemusí si na nic hrát,
nezakládá svoji identitu na ostatních nebo na výkonu, nerozhodí ho kritika,
zdrojem jeho jistoty je Bůh. Jedná svobodně, je odvážný, nebojí se jít proti
proudu. Prožívá pokoj a vděčnost, žije „tady a teď“. Prožívá pozitivní a ne-
gativní emoce, ví o nich. Dá se na něj spolehnout, je věrný, je si vědomý
zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

4. Vztah ke světu: Vnímá zodpovědnost vůči světu, ve kterém žije, vnímá jeho
komplexnost, velikost, je mu ukazatelem na Stvořitele (Boha). V činnostech
je vytrvalý, vidí smysl v tom, co dělá. Samostatně pozoruje a experimentuje,
zkoumá, klade si otázky, učí se řešit problémy. Uvádí věci do souvislostí, učí
se abstrakci a nadhledu. Umí srozumitelně formulovat svůj názor. Zajímá se,
umí vyhledávat a třídit informace, přemýšlet nad nimi kriticky a využívat
je v praktickém životě.

Z popisu ideálního žáka chci zdůraznit několik hodnot (výčet byl opět vytvo-
řen účastníky programu Jeremiáš ), které vnímám jako klíčové. Jsou to: vztaho-
vost (člověk je vztahová bytost, důležitost vztahů), zodpovědnost, svoboda, odvaha,
opravdovost (autenticita, bytí sám sebou), víra (důvěra Bohu), vytrvalost a krea-
tivita.

Proč je zmiňuji? Vědomí hodnot, které učitel chce žákům předat, vnímám
jako základní stavební kámen jeho výuky. Od hodnot se odvíjí formulace názorů,
postojů, volba aktivit, které by je mohly rozvíjet. Učivo nám poskytne inspi-
raci při vymýšlení konkrétních činností, prostřednictvím učiva můžeme vytvářet
příležitosti pro učení hodnot. Tak tedy přecházíme od abstraktních hodnot ke
konkrétním činnostem, dovednostem, znalostem.

1.3 Učivo
Konec předchozí kapitoly nabízí jiný pohled na učivo. Není vnímáno jako cíl,

ale spíše jako prostředek [6], [8].
Je-li si učitel jist tím, co chce žákům předat, může na tom vybudovat kon-

krétní aktivity s využitím učiva daného předmětu – učivo poskytne inspiraci při
vymýšlení konkrétních činností. Chceme-li učit žáky kupříkladu to, aby uměli for-
mulovat svůj názor, naslouchat, diskutovat apod., potřebujeme předmět diskuse.
A konkrétní učivo nám dává nepřeberné množství témat, na kterých lze diskusi
stavět. Přemýšlení nad hodnotami také pomůže rozlišit mezi tím, jaké učivo je
důležité, jaké nikoliv, jednoduše položením si otázky „K čemu to žákům bude?“

Abychom naučili žáky řešit konflikty, nestačí jim o nich povídat, abychom
je vedli k zodpovědnosti, nestačí jim říci, že zodpovědní mají být. Tichý, český
pedagog, k tomu říká: „Nejpodstatnější složka formování mladého člověka nastává
v průběhu činností. Ideálně těch, které realizuje s někým druhým.“ ([8], s. 81)
Dále píše: „Motivaci k poznávání nových věcí nacházíme nejčastěji ne hledíce
na popsanou tabuli, ale při experimentech, terénních průzkumech, situacích, kdy
sami druhým téma vysvětlujeme, při řešeních problémů, při exkurzích na místa,
„kde se to dělá“ a kde jsou nadšení lidé, kteří mají k tématu vztah.“ ([8], s. 86)
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S ustoupením od toho, že množství učiva, které žák zaslechne, je to nejdů-
ležitější na vzdělávání, se nám naskýtá široké pole možností. Přichází důraz na
vlastní aktivitu žáků, kteří musí vstupovat do situací, skrze které se učí, nestačí
jim jen poslouchat výklad učitele.

1.4 Výuka fyziky
Zmínila jsem smysl výuky i to, jakou roli v něm hraje učivo. Podívejme se

konkrétně na výuku fyziky – co ta může nabídnout? Níže uvádím možné odpovědi
na tuto otázku, nejedná se ale o kompletní výčet.

Prvním, co mám s fyzikou spojené, je krása a nespočet příležitostí pro to žas-
nout. Čím více objevuji a pozoruji svět, tím krásnější mi připadá. Vidím rozma-
nitost, jedinečnost. Vztaženo k hodnotám: Vnímám velikost Boží, úctu k němu
(víra), učím se všímat si, být přítomná (opravdovost), všímání si jedinečnosti
a rozmanitosti v přírodě mě vede i k tomu vidět unikátnost v lidech (vztahovost).
Také spatřím-li krásu v přírodě, vede mě to k zodpovědnosti při starání se o ni.

Fyzikální zákony v sobě ukrývají velký řád, uspořádanost, opět mě vedou
k Bohu (víra), učí mě, že spolu věci souvisí a že mají smysl – podobně jako životy
lidí jsou provázané a každý má unikátní roli, smysl (vztahovost, víra).

Díky fyzikálním poznatkům se mohou žáci zodpovědně starat o svět (když mu
více rozumí, mohou se o něj lépe starat), také fyzikální znalosti nabízí způsob,
jak vyjádřit lásku k druhým (vztahovost) – např. aplikace v medicíně. Uvádím
pozitivní aplikace fyziky, příležitosti pro žáky, jak dobru v nich dovolit se vy-
jádřit. Samozřejmě existují i aplikace škodlivé, které lidské životy ničí a lásku
neprokazují – zde odkazuji na dříve zmíněnou morální zkaženost v srdci člověka,
kterou se (nejen) škola snaží kultivovat.

Pokusy ve fyzice a fyzikální měření mohou učit vytrvalosti, kreativitě, odvaze.
Kreativita se ve fyzice buduje jednoduše – tím, že žáci bádají, zkoumají, objevují,
aplikují poznatky, vymýšlejí možná řešení...

Diskutujeme-li s žáky, učíme je formovat svůj názor, srozumitelně se vyjádřit
(zodpovědnost, svoboda, odvaha), poslouchat druhé a reagovat na ně (vztahovost).
Vytváření a ověřování hypotéz vede ke kreativitě a svobodě.

Mohlo by se zdát, že chce-li učitel vést žáky k hodnotám, může mu k tomu
posloužit výuka fyziky stejně dobře jako jakéhokoliv jiného předmětu, a že tudíž
fyzika jako taková není důležitá. Podle mého názoru tomu tak není, na což ukazují
například odstavce o zodpovědné péči o svět nebo o projevení lásky druhým. Také
fyzika těm žákům, kterým je blízká, může pomoci najít, čím jsou jedineční a jak
se mohou podílet na Božím plánu pro ně konkrétně (což může vést například
k práci ve fyzikálním oboru, kde znalosti z fyziky potřebují).

1.5 Křesťanské a sekulární školy
Myslím, že s většinou ze zmíněných hodnot (když ponecháme stranou víru

v Boha) se ztotožní jak křesťanský, tak nekřesťanský učitel a popis ideálního
žáka je (kromě bodu o vztahu k Bohu a dalších návazností na něj) v souladu
s klíčovými kompetencemi. Pohled na výuku se liší v tom, zda učitel má, nebo
nemá za cíl předávat žákům víru, a také v tom, z čeho je důležitost zbytku hodnot
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odvozena. O víře a o vztahu k Bohu píšu proto, že jsou pro mě osobně důležité –
při učení na křesťanských školách je o nich mluveno explicitně, v sekulárních
školách je prostor pro ostatní hodnoty a o křesťanství (i o víře obecně) je obvykle
mluveno jako o jedné z mnoha alternativ pohledu na svět a na život.

Ve zbytku práce se zaměřuji právě na ty hodnoty, na které se může cílit jak
v křesťanské, tak v sekulární škole.

1.6 Souvislost se zážitkovou pedagogikou
Předávání hodnot žákům a učení je kompetencím je vysoký cíl. Pro jeho na-

plnění je nutné hledat vhodné učební metody. V [9] se dočteme, že: „Zážitková
pedagogika je metoda, která se pro rozvoj klíčových kompetencí hodí velmi dobře,
právě proto, že kompetence mají činnostní povahu – potřebujeme je reálně prová-
dět, abychom si je osvojili.“ Je tím odkazováno na fakt, že v zážitkové pedagogice
je do popředí stavěn autentický zážitek žáků. Blíže o tomto tématu pojednává ná-
sledující kapitola.

Vnímám, že zážitková pedagogika je metodou, která má při zaměření se na
hodnoty a kompetence hodně, co nabídnout. Asi není možné ji ve škole uplatňovat
stále ani není jedinou správnou metodou. Ale já jsem si zvolila se jí věnovat právě
proto, že v ní vidím veliký potenciál, jak žákům předávat „něco více“. Nabízí mi
prostředky, jak učit o lidech, o vztazích, o úctě, respektu, zodpovědnosti...
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2. Zážitková pedagogika
Následující kapitola má za cíl popsat teoretické základy zážitkové pedago-

giky, na kterých jsou v kapitole 4 vystavěny konkrétní aktivity. Věnuje se definici
pojmu zážitková pedagogika, popisuje proces učení i individuální přístup jednot-
livců k němu, ukazuje, jaké podmínky podporují efektivitu učení, a také se vě-
nuje osobnostem učitele a žáka. Slovo učitel používám zástupně pro toho, kdo
zážitkový program uvádí (učitel, lektor, vedoucí, instruktor apod.), slovo žák pak
označuje toho, pro koho je program připraven (žák, student, účastník apod.).

2.1 Mylné představy
Možná si pod zážitkovou pedagogikou vybavíte partu dětí, kteří pod vedením

instruktorů běhají po lese, slaňují ze skal a účastní se různorodých aktivit. Možná
tento obraz máte doplněn lidmi v převlecích a velkolepými několikahodinovými
hrami s důmyslně propracovaným příběhem. Možná si říkáte, že výuka je tím více
zážitková, čím silnější dojem, zážitek, v žácích zůstane.

Výše zmíněné aktivity mohou, ale nemusí být součástí zážitkové pedagogiky.
Vytvoření prostředí pro intenzivní zážitky je vždy žádoucí, ale hlavní myšlenka
zážitkové pedagogiky spočívá v něčem jiném. Řekla bych, že zážitková pedagogika
nabízí mnohem více, než „pouhý“ zážitek. Proto pokud výše zmíněné zkreslené
představy máte, pokuste se je opustit, abychom mohli budovat pojem zážitková
pedagogika od začátku.

2.2 Vymezení pojmu
Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitky z aktivity

k tomu, aby se člověk něco naučil – o sobě, o skupině, o světě... Tedy zážitek
znamená mnohem více, než pouhé zpestření výuky, není cílem sám o sobě – je
prostředkem pro učení, takovým sbíráním dat pro následnou práci s nimi.

V literatuře nalezneme následující charakteristiky:
„Jedním z největších cílů zážitkové pedagogiky je pomoci jednotlivcům zís-

kat vhled, vědomosti a dovednosti, které si jedinci po skončení strukturovaného
zážitku odnesou i do každodenních životů.“ ([10], s. 20)

„V zážitkové pedagogice jde především o výchovu a proces učení, ve kterém
se jednoznačně vyzdvihuje rozvoj a růst osobnosti. V celém procesu je zdůraz-
ňována emoční působivost celého procesu (...). Autentická zkušenost pozitivně
ovlivňuje postoje, hodnoty, orientaci, smysl a chování jedince a skupiny účast-
níků, ale i instruktorů.“ ([11], s. 65) Slovo účastník zde můžeme zaměnit za žák
a slovo instruktor za učitel.

2.3 Přínos zážitkové pedagogiky
V této části bych chtěla uvést, v čem spatřuji přednosti zážitkové pedagogiky,

čím se odlišuje od ostatních metod výuky a co může být motivací se jí více
věnovat.
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Zážitková pedagogika pracuje s autentickým zážitkem – každý žák má příle-
žitost něco zažít a díky tomuto zážitku a následné reflexi 1 dostane příležitost
k tomu se naučit něco, co si odnese do každodenního života. Může tím získat
zkušenosti, které by jinak neměl příležitost získat, zamyslet se nad věcmi, nad
kterými ho nikdy nenapadlo se zamyslet, nebo prohloubit své dosavadní chápání
sebe a světa – to lze uplatnit v kontextu osobního rozvoje (pro který bývá zá-
žitková pedagogika využívána nejčastěji), ale i v kontextu znalostí a dovedností
z konkrétního oboru. Také mohou být žákovi díky zážitkové pedagogice školská
témata předkládána způsobem, který nabízí hlubší nahlédnutí do problematiky,
zažití si něčeho, co je pro něj například z učebnice složitě pochopitelné. (Příkla-
dem mohou být scénky znázorňující chování molekul pevné, kapalné či plynné
látky.) V neposlední řadě skrze zážitek žák získává vztah k učivu a v ideálním
případě se učení stává přirozeným.

Žák přestává být pouhým divákem, stává se aktivním účastníkem procesu
učení. Zapojení každého žáka je klíčové – pracujeme následně s prožitky kaž-
dého jednotlivce a s více či méně intenzivními emocemi, které v průběhu aktivity
zažíval. Vlastní prožitek má větší potenciál než pouhé vyslechnutí informací od
učitele. To, že se žáci aktivně zapojí a že cítí určité emoce se zážitkem spojené,
napomáhá tomu, aby si lépe zapamatovali aktivitu i z ní vyvozené závěry a po-
učení. Nicméně nejde pouze o zapamatování, ale také o to, aby prožitá aktivita
i následná reflexe měly šanci přinést menší či větší změnu do života žáka. Ha-
nuš ([11], s. 158) o tom poeticky píše: „Ve hře (slovo „hra“ lze pro potřeby této
práce nahradit slovem „aktivita“) jedinec překračuje své vlastní meze a hrad-
bičky, kterými se v minulosti obklopil. (...) Může překonat vlastní životní historii,
zahlédnout nové stezky, vrátit se do života poučen a osvícen. (...) Hra vytváří
zkušenost, že mnohé věci mohou „být jiné“.“

2.4 Kolbův cyklus učení
Cílem zážitkové pedagogiky je, aby se žáci něco naučili – dále se tedy zabývám

tím, jak proces učení probíhá, a pro jeho lepší pochopení uvádím Kolbův cyklus
učení, který často bývá pro výklad teoretického základu zážitkové pedagogiky vy-
užíván. Tento model může pomoci v získání nadhledu na tím, jak učení funguje –
je takovým zjednodušením, obecným rámcem, se kterým se dobře pracuje. Ve
skutečnosti je proces učení mnohem komplexnější.

Kolbův cyklus učení dělí proces učení do čtyř částí: zážitek, ohlédnutí se, zobec-
nění a aplikace. Konkrétní názvy fází se u různých autorů liší, ale jejich význam
je vnímán stejně. Jsou uváděny diskrétní fáze s tím, že jsou ve skutečnosti na-
vzájem propojené – Kolb mluví o holistickém (celostním) neustávajícím procesu
učení ([12], s. 30).

1Slovo reflexe je v kontextu zážitkové pedagogiky užíváno ve dvou významech – jedním je
jedna z částí Kolbova cyklu učení (viz kapitola 2.4), kterou v této práci označuji termínem
ohlédnutí se, druhým významem je „práce se zážitkem“, organizovaná činnost, kterou učitel
uvede, aby se k zážitku se žáky vrátil a mohl z něj vyvodit obecné vzorce a závěry, případně
ho i vztáhnout k životu žáků (tedy souhrnné označení pro fáze Kolbova cyklu učení ohlédnutí
se, zobecnění, případně i aplikaci). V této práci reflexi chápu druhým ze zmíněných významů.
O její praktické podobě je více uvedeno v kapitole 3.1.2.
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Zážitek

Ohlédnutí 
se

Zobecnění

Další zážitek

Aplikace

Obrázek 2.1: Kolbův cyklus učení – vytvořeno na základě [9], [12]

Zážitky přichází jak přes přirozené (běžné) činnosti v životě, tak přes organi-
zované aktivity například ve škole. Každá aktivita v člověku vzbuzuje rozmanité
myšlenky a pocity. Nicméně většinu podnětů, které k člověku přichází skrze okolí
a skrze jeho samotného, v ruchu života nestihne zpracovat. Chce-li se prostřed-
nictvím zážitků něco naučit, je velmi žádoucí se jim dále věnovat. Proto přichází
ohlédnutí se za aktivitou, při kterém má člověk prostor připomenout si, co se při
aktivitě událo a jak to na něj působilo. Následuje fáze zobecnění, kdy se člověk
podívá na konkrétní zážitek z nadhledu, zhodnotí své jednání. Může objevit něco
obecnějšího, vzorec, který se v jeho chování opakuje. Nastává příležitost pro to,
aby si rozmyslel, co příště chce udělat jinak. Vytvoří svůj plán, jak se chovat, až
se příště bude vyskytovat v podobné situace – konkrétní aplikaci nově nabytých
poznatků.

Učení se je proces. Po proběhnutí výše zmíněných čtyř fází následuje další
zážitek, do kterého vstupuje už trošku jiný člověk. Bude jednat stejně? Změnil
se? Naučil se něco? Cyklus začíná nanovo.

Kolbův cyklus bývá zakreslován buď do kružnice, nebo do spirály (viz obrázek
2.1) – ta poukazuje na to, že proces učení není ukončený, že se člověk neustále
učí novému a vstupuje do nového zážitku už s rozšířenými zkušenostmi.

Cyklus učení ukazuje, že získané poznatky a zkušenosti člověk dále využívá,
vrací se k nim a pracuje s nimi při získávání nových zkušeností. Vidíme zde
dynamický přístup k informacím, který je stavěn do kontrastu vůči tradičnímu
lineárnímu modelu výuky. Při něm učitel předává žákům stále nové informace,
ke kterým se vrací minimálně. Dle [12], s. 33, je tento protiklad vůči lineárnímu
modelu vůbec tím nejdůležitějším na Kolbově cyklu učení.

Je-li učitel obeznámen s cyklem učení, může mu to pomoci při práci se žáky. Je
pak schopen vést žáky k tomu, aby zážitky zpracovali a něco si z nich odnesli. Na
organizované reflexi tedy vidím jako důležité to, že žáci mají zajištěný dostatek
prostoru pro to vstřebat, co se událo, ohlédnout se. Mají prostor se zastavit,
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nechat na sebe zážitek působit, sdílet své postřehy s ostatními, vyslovit nahlas
a uvědomit si, co pro ně konkrétně bylo významné. Ne každý je zvyklý ve svém
každodenním životě věnovat čas ohlížení se za uplynulými aktivitami, někdy to
ani kvůli okolnostem není možné.

2.5 Učební styly
Spolu s cyklem učení se mluví také o učebních stylech – ty rozlišují lidi podle

toho, jakou část učebního cyklu preferují, v jaké fázi se cítí nejpřirozeněji.
Obrázek 2.1 je takový zjednodušený model cyklu učení, pro zavedení učebních

stylů je vhodnější si vypůjčit nákres cyklu učení od Kolba ([12], s. 32). Jednotlivé
fáze označuje jako konkrétní zážitek, reflektivní pozorování, abstraktní zobecnění
a aktivní zkoušení. Už po přečtení názvů lze vytvořit dvojice konkrétní – abs-
traktní a aktivní – reflektivní.

Konkrétní zážitek a abstraktní zobecnění jsou dva přístupy k tomu, jak záži-
tek uchopit. Mluví o tom, jak člověk zážitek vnímá, jak přijímá informace. Na
druhé straně reflektivní pozorování a aktivní zkoušení popisují, jak na zážitek
člověk zareaguje, jak ho interpretuje nebo co udělá. Podle Kolba ([12], s. 36)
souvisí dimenze reflektivní/aktivní s Jungovou introverzí/extraverzí a dimenze
konkrétní/abstraktní s cítěním/myšlením uváděným v typologii osobnosti podle
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Konkrétní 
zážitek

Abstraktní 
zobecnění

Reflektivní 
pozorování

Aktivní 
zkoušení

Divergentní
typ

Asimilující
typ

Konvergentní
typ

Akomodující
typ

Obrázek 2.2: Učební styly – vytvořeno na základě [12], [13]

Dále uvádím charakteristiku čtyř základních učebních stylů [14], [13] – přes-
tože je vypracováno podrobnější dělení, považuji základní přehled pro účely této
práce za dostatečný. Na obrázku 2.2 jsou styly učení přiřazeny ke konkrétním
fázím cyklu učení.
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1. Divergentní typ: Tito lidé rádi nahlíží světa z různých úhlů pohledu, dělá jim
dobře pracovat s množstvím myšlenek, které oni mají schopnost sjednotit,
získat nad nimi nadhled. Mají dobrou představivost, široké množství zájmů,
zajímají se o lidi.

2. Asimilující typ: Rádi pracují s množstvím informací a pozorování, kterým
dávají strukturovanou a logickou podobu. Vyžadují dostatek času na to si
věci promyslet. Více než na lidi se zaměřují na ideje a abstraktní koncepty.
Cítí se bezpečněji v tomto abstraktním světě, kde věci mají logický řád,
než když řeší konkrétní problém. Stačí jim teorie, nemají potřebu si věci
zkoušet.

3. Konvergentní typ: Lidé, kteří jsou zaměření na praktické řešení problémů,
nalézání využití teorií a myšlenek v praxi. Jsou spíše úzce zaměření, vy-
hovují jim situace, které mají jedno správné řešení. Lépe se jim pracuje s
technickými problémy, to umí být vysoce efektivní, než s lidmi a mezilid-
skými vztahy.

4. Akomodující typ: Rádi se věcí přímo účastní, jsou jejich součástí, realizují
plány, riskují. Při rozhodování se více spoléhají na lidi a na svůj „pocit“,
než na logický úsudek. Nedělá jim problém prostředí plné podnětů, umí se
přizpůsobit lidem a situacím, bezprostředně zareagovat.

Učební styl každého je závislý na mnoha faktorech (viz tabulka 2.1) a může
se v průběhu života měnit – je důležitá osobnost člověka, ale i vzdělání, kterým
jedinec prošel, jeho pracovní kariéra, současné pracovní úkoly nebo kompetence,
které mu jsou vlastní a které ve své práci využívá. A naopak, např. výběr školy
nebo práce může být ovlivněn učebním stylem, který je člověku v té době nejbližší.

styl Divergentní Asimilující Konvergentní Akomodující

osobnost
introverze introverze extraverze extraverze

cítění intuice myšlení smysly

vzdělání
humanitní matematika inženýrství učitelství

historie přírodní vědy medicína ošetřovatelství
psychologie

kariéra
sociální služby věda inženýrství sociální služby

humanitní výzkum medicína učitelství
technika prodej

úkoly práce s lidmi informace technická práce vedoucí pozice

kompetence

vztahy sběr dat technické vedení lidí
komunikace analýza dat řešení problémů rozhodování
smysluplnost hypotézy kvantit. analýza konání, akce

stanovení cílů

Tabulka 2.1: Čím je ovlivněn učební styl - vytvořeno na základě [12], (s. 35-37),
[14]
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Pojmenování učebních stylů nemá sloužit k „zaškatulkování“ lidí. Má spíše
pomoci každému v cestě při poznávání sám sebe, při plném respektování jedi-
nečnosti každého člověka, a toho, jakým způsobem se učí, v jaké fázi učebního
procesu se cítí nejlépe. Také neplatí, že by jedinec disponoval pouze jedním stylem
a ostatní nepoužíval – většina lidí dokáže používat všechny styly, obvykle je jeden
z nich přirozenější. Znalost svého preferovaného učebního stylu může být takovým
prvním krůčkem k tomu, aby člověk nad svým učením získal větší kontrolu ([12],
s. 415), aby se učení stalo efektivnějším.

Učiteli může znalost učebních stylů sloužit k lepší práci s žáky. Získává tím
větší pochopení toho, že jsou žáci různí a že i jejich učení funguje různě. S uvě-
doměním si toho, že každému se nejlépe učí v jiné fázi cyklu učení, získává učitel
další důvod do učebního procesu všechny fáze cyklu zapojovat. Cenné také může
být s učebními styly a s jejich rozdílností seznámit samotné žáky.

2.6 Zóna růstu
Situace, do kterých se v průběhu života jedinec dostává, bychom mohli roz-

dělit do třech oblastí ([15], s. 89) – zóna komfortu, zóna růstu a zóna ohrožení
(viz obrázek 2.3). Nachází-li se člověk v prostředí jemu známém a bezpečném,
nepřinášejícím nové podněty, cítí se dobře, má pocit kontroly nad situací, ale
zároveň to s sebou přináší malou intenzitu prožitků (mnohdy až nudu) a malý
potenciál ke změně. Většinu života setrváváme v této oblasti. Zóna růstu je ob-
lastí s největším potenciálem pro učení a rozvoj osobnosti, nacházejí se v ní nové
situace a nabízí intenzivní prožitky, dobrodružství, ale je zároveň oblastí trochu
nepříjemnou plnou stresu a diskomfortu (viz níže). Třetí oblastní je zóna nebez-
pečí, ve které jsou častými pocity strachu a paniky. Jedinec vystoupil z komfortní
zóny moc daleko, je na něj moc nových a neznámých podnětů, neví, jak se v nich
vyznat nebo se cítí silně ohrožen. Reakcí na vstoupení do této oblasti může být
i strach z věcí, kterých se dříve nebál.

Chceme-li podpořit učení, jde nám o to, aby se žáci nacházeli v zóně růstu.
Naším úkolem jako učitelů je pro to zajistit vhodné prostředí. Co je tím vhodným
prostředím myšleno? Je takovým skloubením bezpečí a jistoty na jedné straně a
jakési nerovnováhy na straně druhé ([10], s. 19). Zmíněná nerovnováha se týká
toho, že jedinec přichází do kontaktu s novými věcmi, myšlenkami, vjemy oproti
těm, na které je zvyklý. Vnímá-li zmatek a chaos, cítí touhu po přeuspořádání, po
„uklizení“ ve svém vnitřním světě a znovu získání rovnováhy – to jsou všechno
ideální předpoklady k tomu, aby v životě jedince došlo ke změně. Často to je právě
uprostřed pocitu bezmoci a ztracenosti, uprostřed beznaděje, frustrace, nervozity
a pocitu nepohodlí, kdy je nejjednodušší najít sám sebe.

Existují různé faktory, které pocit nerovnováhy a nejistoty zintenzivňují ([10],
s. 24-27) – například když jsou žáci motivováni k tomu riskovat, pouštět se do
nových a neznámých věcí, když přicházejí nepředvídatelné okolnosti, když musí
vynakládat velké úsilí, prožívají obavy a stávají se zranitelní. Je ale důležité, aby
je tyto pocity nesmetly, tedy aby se nedostali do zóny ohrožení. Proto je nutné
zajistit prostředí, kde cítí důvěru, kde je jim dávána podpora a kde vnímají na-
ději, že i negativní zážitek může být k něčemu dobrý. V ideálním případě jedinec
v novém a neznámém prostředí zažívá úspěch, který může být potřebným utvr-
zením v tom vytrvat, učit se novému a častěji ze své komfortní zóny vystoupit.
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Obrázek 2.3: Zóny komfortu, růstu a ohrožení a slova, která je charakterizují –
vytvořeno na základě [15], [13]

Pak se může cítit přirozeně i v této dříve nekomfortní oblasti – používá se obraz
rozšiřování komfortní zóny [16].

2.7 Role učitele
V nadcházejících odstavcích o učiteli a žákovi vycházím nejen z výše uve-

dených knih o zážitkové pedagogice, ale také z [17] (Beliefs About the Learner,
Beliefs About the Teacher) – tato kniha se nezabývá explicitně zážitkovou pedago-
gikou, ale při popisování toho, jak vidí učitele a žáka, je s ní v souladu a rozepisuje
tato témata podrobněji.

Role učitele je v zážitkové pedagogice vnímána odlišně od tradičního pojetí.
Přestává být většina pozornosti zaměřena na něj, naopak je kladen větší důraz
na zapojení žáků.

Prvním důležitým úkolem učitele je příprava vhodného prostředí – mají-li žáci
být aktivní, potřebují cítit podporu, nebát se dělat chyby, cítit se bezpečně. Učitel
se snaží být tím, kdo žáky přijímá bezpodmínečně, raduje se nad nimi, jedná
s nimi s dobrotou a milostí. To neznamená, že si žáci mohou dovolit cokoliv – je
to také učitel, kdo nastavuje pravidla a stanovuje hranice a dělá tak s autoritou,
ale v lásce. Učitel vidí potenciál v každém jednotlivci, nikoho neshazuje nebo
nezesměšňuje, ale naopak se žáky snaží podporovat a dávat jim příležitost pro
to uspět, usiluje o ně, má s nimi trpělivost. V opačném případě by se žák mohl
vyděsit a stáhnout se a jen stěží by se znovu aktivně zapojil do učení.

Učitel je vnímán jako ten, kdo má nadhled nad učivem, ví, kam žáky chce
dovést. Jeho cílem je, aby si žáci na poznatky přišli sami, je jim průvodcem a fa-
cilitátorem. Předkládá žákům vhodné problémy a výzvy, zajišťuje strukturovaný
zážitek, je ale schopný se i spontánně chopit příležitostí, které se naskytnou, dbá
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na dostatečný čas pro práci se zážitkem. Učitel je viděn jako kreativní – je tím,
kdo nabízí, dává žákům prostor, předkládá jim aktivity a otázky, u kterých doufá,
že je mohou dovést někam dál. Mluví se o učiteli jako garantovi metody, na rozdíl
od pohledu na učitele jako garanta pravdy při tradiční výuce. Požadavek na re-
akci na aktuální potřeby žáků po učiteli vyžaduje vysoký vhled do problematiky,
mnohem hlubší než při tradičním vzdělávání – tedy odborné znalosti učitele jsou
velmi potřeba.

Učitel nabízí žákům aktivity dle svého nejlepšího uvážení, nicméně nemá za-
ručený recept na to, jaké z nich budou pro žáky prospěšné, ani jim nemůže přiká-
zat, co si z aktivity mají odnést. Často jsou různým žákům přínosné jiné aktivity
a z jedné konkrétní aktivity si každý žák odnese něco jiného. Pelánek ([16], s. 24)
proto mluví o tom, abychom se nesnažili žáky zážitky „spasit“ proti jejich vůli,
protože my nevidíme, co oni nejvíce potřebují. To učitele vede k pokoře a k tomu,
že nemusí předstírat, že umí všechno a že na všechno zná odpověď. Naopak, stejně
jako žák, i učitel má svobodu přiznat, že udělal chybu. I to může být využito dále
v učebním procesu.

2.8 Role žáka
Žák je v zážitkové pedagogice vnímán jako zodpovědný, schopný a kreativní.

To se odráží v tom, že je aktivně zapojován do procesu učení, je to on, kdo pod
vedením učitele formuluje základní poznatky a hledá smysl. Žák je veden k tomu
se ptát a přemýšlet nad problémy, v aktivitách samostatně experimentuje, obje-
vuje a poznává. Bývá tak kladen důraz na praktické využití naučeného. Žákovi je
dávána svoboda a je očekáváno kreativní osobité řešení spíše než „správná“ od-
pověď. Zapojuje se svým intelektem, emocemi, ale i sociálně a fyzicky – to vede
k autenticitě učení, poznatky jsou mu bližší, než kdyby pouze přijímal informace.
Dle [10], s. 3–4, žáci získávají „pocit vlastnictví“ naučené věci a „přijímají zod-
povědnost za své učení a chování“. Žák se nebojí dělat chyby, protože ví, že jsou
přirozenou součástí učebního procesu a může se skrze ně mnohému naučit.

2.9 Úskalí metody
Z předchozího textu lze vidět, že zážitková pedagogika oproti tradičnímu vzdě-

lávání nabízí mnohé. Nicméně se rozhodně nejedná o nejjednodušší metodu výuky.
Vyžaduje vysoký nadhled učitele nad učivem, kreativitu při volbě vhodné aktivity
pro dosažení vytyčeného cíle, dostatečnou flexibilitu a přizpůsobivost v průběhu
aktivity – tím, že je prostor z velké části ponechán žákům, nelze si vše dopředu
naplánovat a připravit se na každou situaci, a to ve větší míře, než když se při
výkladu učitel obává těžkých otázek. Chceme-li zážitkovou pedagogiku využívat
ve školství, musíme mít jasno v tom, jaká látka je důležitá – nejedná se o metodu,
jejíž použití by vedlo k tomu, že žáci budou znát co největší objem látky. Učení se
pomocí zážitkové pedagogiky vyžaduje čas. Pomocí zážitku se také jednoduše cílí
na dovednosti a postoje – sebepoznání, spolupráci, práci v týmu, kritické myš-
lení, vztahové dovednosti, odvahu převzít zodpovědnost, pozitivní vztah k řešení
problémů apod. ([16], s. 21) – učení „školských témat“ je těžší. Ale i to, jak si
ukážeme v následujících kapitolách, je možné.
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3. Příprava a uvádění aktivit
V této práci nahlížím na zážitkovou pedagogiku jako na jednu z možných

metod, kterou je možné při výuce (např. fyziky) využít. Neříkám, že je to jediná
správná metoda, nebo že její využití automaticky vede k dobrým výsledkům.
Předkládám ji jako možnost, kterou učitel ve výuce může a nemusí využít.

Vidím dva hlavní významy, které může mít využití zážitkové pedagogiky ve
výuce fyziky. Prvním je ten, že u žáků chceme rozvíjet nějakou kompetenci ne-
související s fyzikou (vzájemná komunikace, respekt, formulace vlastního názoru
apod.) a využijeme vybrané fyzikální téma primárně pro rozvoj zvolené kom-
petence. Druhou možností je cílit přímo na konkrétní fyzikální učivo – můžeme
zážitkovou pedagogikou žákům umožnit například lépe uchopit některé z probí-
raných pojmů, lépe si představit vyučovanou látku, získat k učivu vztah nebo si
vyzkoušet nějakou činnost pro fyziku důležitou (např. tvořit a ověřovat hypotézy).

Předchozí kapitoly se zabývaly tím, co se při aktivitě a po ní odehrává v
žákovi – v této kapitole se zaměřuji na aktivitu z pohledu učitele, co je třeba
zohlednit při jejím plánování, co samotné aktivitě předchází a co následuje a na
co by při organizaci měl učitel pamatovat. Dosavadní text práce tvořil tedy spíše
teoretický rámec metody, tato kapitola je již orientována prakticky, metodolo-
gicky.

3.1 Samotná aktivita nestačí
Přípravu a uvádění aktivity je možno rozdělit do mnoha fází [13], [16]. Učitel

volí téma, kterému se chce věnovat, vytyčí si cíl, jakého chce aktivitou dosáh-
nout. Následuje přemýšlení nad formátem aktivity, jejím průběhem, učitel vymýšlí
a připravuje – a to jak s předstihem, tak nachystá vše potřebné bezprostředně
před aktivitou. Než ji samotnou postaví před žáky, je aktivita zpravidla uvedena
motivací, která navodí atmosféru a zaktivizuje žáky. Proběhne seznámení s plá-
novaným průběhem aktivity, s pravidly a už může začít samotná aktivita. Po ní
následuje reflexe, která žáky posouvá ze zážitku do dalších fází Kolbova cyklu,
při reflexi je prostor pro to žáky vést k cílům aktivity.

Podobně probíhající aktivity mohou sledovat různé cíle. Při formulaci kon-
krétního cíle se můžeme zaměřit na jednotlivce, skupinu, nebo nějaké téma ([16],
s. 102). Tématem může být např. odvaha, obětování se, přátelství, ale můžeme
cílit i na odborná (např. fyzikální) témata. Vždy je ale důležité, aby učitel věděl,
k čemu chce aktivitou směřovat, co chce žákům předat – díky tomu se aktivita
stane přehlednější jak pro učitele, tak pro žáky.

V této práci se nebudu detailně zabývat všemi fázemi přípravy a uvádění
aktivity, ale považuji za vhodné se více zmínit o motivaci a reflexi.

3.1.1 Motivace
V motivační části se žáky snažíme navnadit pro chystanou aktivitu, připravit

je na ni, ukázat na cíl aktivity. Motivace pomáhá tomu, aby aktivita nepřišla
jako nežádoucí program, ale aby po ní žáci zatoužili nebo se na ni těšili, viděli
její smysl, vnímali ji jako výzvu apod. „Motivace nám má pomoci probudit,
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nastartovat vnitřní síly člověka k činnosti.“ ([11], s. 135) Může přinášet „otázky,
výzvy, nejistotu, napětí“ (ibid.). Motivace určuje atmosféru následné aktivity.

Může mít různé podoby a různou délku. Někdy může trvat půl minuty, jindy
půl hodiny, dle záměru učitele. Prostředků, které můžeme k motivaci použít je ne-
spočet, fantazii se meze nekladou – mezi často využívané motivace v zážitkových
programech patří například zahrát divadlo, promítnout nebo rozvěsit fotografie,
pustit video nebo film, přečíst báseň či úryvek z knihy, říct velkou myšlenku
či citát, zahrát nebo pustit písničku, přednáškou uvést do problematiky, před-
stavit velký příběh, pověst... I „pouhá“ vlastní slova učitele mohou být víc než
dostatečná. Velkou roli hraje osobnost učitele i vhodně zvolené prostředí. Ně-
kdy i absence klasické motivace, tj. přímý vpád do aktivity, může být vhodným
úvodem aktivity ([11], s. 135-140).

3.1.2 Reflexe
Jak bylo zmíněno výše, každá aktivita by měla být vytvořena s určitým cílem.

Při reflexi je prostor vést žáky k tomuto cíli. Příprava reflexe předem je nutná,
ale je také potřeba žáky při aktivitě pozorovat a případně připravenou reflexi
pozměnit dle konkrétního vývoje, nelpět na předem zvoleném tématu reflexe,
ale být otevřený i možnosti, že skupina přijde s něčím důležitějším ([11], s. 161,
s. 163). Toto se může stát i v případě, že učitel chce cílit na odborné téma a pak
zjistí, že by mu žáci nebyli schopni věnovat pozornost např. kvůli konfliktu, který
mezi nimi nastal.

V části reflexe se vracíme k aktivitě, vedeme žáky k tomu, aby zážitek zpra-
covali a něco si z něj odnesli, procházíme s nimi částmi Kolbova cyklu ohlédnutí
se, zobecnění a aplikace (viz kapitola 2.4). Případně můžeme zůstat jen u prvních
dvou zmíněných a aplikaci nechat na žácích samotných. Tím, že za aktivitou ná-
sleduje ohlédnutí se, děláme vlastně z „pouhého“ zážitku učení se skrze zážitek
([10], s. 6).

V reflexi se s ohledem na cíl aktivity můžeme dostat k odpovědím např. na
některé z následujících otázek (inspirováno [11], s. 165-167, [18]). Pro názornost
otázky dělím striktně podle fází Kolbova cyklu, v realitě se fáze mohou prolínat.

• Ohlédnutí se: Co se v aktivitě odehrálo? Jaké myšlenky vás při hře napadaly
a jaké pocity jste prožívali? Jaká situace pro vás byla nejsilnější? Z čeho
jste byli nadšení? Z čeho jste měli strach? Co vás překvapilo na chování
ostatních? Jaká ve vašem týmu panovala atmosféra? Kdo zastával jakou
roli? Jak se vám dařilo splnit zadaný úkol? Byl pro vás lehký, nebo těžký?

• Zobecnění : Uvědomili jste si něco nového? Jaké to bylo překonat strach,
který jste při aktivitě cítili? Případně jaké by to bylo a co by to vyžado-
valo? V jakých situacích v životě cítíte, že vám chybí odvaha? Co by vám to
dalo, kdybyste ve škole zažívali úspěch? Co byste mohli získat, kdybyste ve
skupině spolupracovali? Zastáváte roli, které jste se chopili při hře, i v re-
álném životě? V čem se vaše chování odlišovalo od chování v každodenním
životě? Jakou novou zkušenost vám aktivita přinesla? V jakých situacích se
vám nabyté znalosti mohou hodit? Jak se téma, které se v aktivitě objevilo,
promítá do vašeho života?
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• Aplikace: Je něco, čím vás aktivita inspirovala a co nechcete zapomenout?
Co si z aktivity odnášíte? Je něco, co byste chtěli ve svém životě změnit?
Co vnímáte jako překážku v tom si zkoušet nové věci? Jak je možno ji
překonat? V jakých současných okolnostech vnímáte, že je třeba důvěry?
Jak můžete touhu pomáhat projevit svým blízkým? Jaké rozhodnutí chcete
učinit? Jakou pomoc potřebujete, abyste si dokázali stát za rozhodnutím,
které jste teď učinili?

Při vymýšlení průběhu reflexe se, stejně jako u motivace, setkáváme s širokou
škálou možností. Učitel může reflexi uvést bezprostředně po aktivitě, případně
s časovou prodlevou, která může sloužit např. pro vstřebání dojmů z psychicky
náročnější aktivity. Reflexe může mít podobu individuální, kdy každý žák pře-
mýšlí sám nad sebou a svým zapojením v aktivitě, nebo skupinovou, kdy reflektuje
aktivitu dohromady menší či větší skupina lidí. Individuální reflexe má potenciál
jít více do hloubky, skupinová reflexe zase nabízí porovnání vlastních postřehů
s postřehy ostatních, které mohou nabídnout jiný úhel pohledu, upozornit na
jiné aspekty a vést ke vzájemnému obohacení se. Je také možnost tyto podoby
kombinovat.

Metod, jak reflexi vést, a prvků, ze kterých je možno ji sestavit, je celá řada.
Často se volí diskuse, kdy žáci i učitel sedí v kroužku, učitel pokládá otázky,
žáci se zamýšlí a odpovídají, popořadě, nebo v náhodném pořadí. Volba otázek,
které učitel při reflexi položí, je důležitá – otázky mají potenciál člověka dovést
k uvědomění si věcí, které dříve byly v jeho podvědomí. Až 80-90 % našeho
prožívání se děje podvědomě ([15], s. 87), tudíž vhodné otázky mohou odkrýt
hodně. Skupinová diskuse učiteli nabízí velkou míru kontroly nad tím, co si žáci
odnesou.

Není to ale jediná možnost, kterou učitel může zvolit, i při reflexi je pro-
stor pro kreativitu – na otázky s odpověďmi ano/ne lze reagovat stoupnutím
si/sezením, žáci mohou malovat obraz vyjadřující jejich pocity a následně ho
představit ostatním, mohou tvořit ve skupinkách, kdy si budou přirozeně povídat
o dojmech z aktivity, lze vytvořit graf závislosti nálady v týmu na čase, další
možností je znázornit průběh hry živým obrazem, spolupráci v týmu zvuky atd.
([16], s. 101-105, [11], s. 170). Kreativnější formy reflexe mohou sloužit pro oživení
běžně používaných metod, ale také umožňují vyjádřit věci, které nejsme schopni
pojmenovat slovy.

Na konec ještě nutno podotknout, že cílem reflexe není hodnotit, zda byla
aktivita povedená, zda by nebylo lepší pravidla upravit apod., nýbrž dát žákům
prostor pro to si něco uvědomit, něco se naučit. Není ani psychoterapií, která
bude hluboce rozebírat životní problémy ([16], s. 101). Také není možné, aby se
učitel snažil sveřepě vštípit žákům záměr aktivity, ale nechává jim prostor, kdy
každý sám za sebe přijde k tomu, co si z aktivity odnáší. Někdy by mohlo hrozit,
že reflexe „zničí“ zážitek z aktivity – proto je potřeba volit vhodnou délku a
metodu, v případě více aktivit za sebou rozhodnout, po které reflexe následovat
bude a po které nikoliv.
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3.2 Když se aktivita stane hrou
V literatuře o zážitkové pedagogice se často místo s termínem aktivita setká-

váme se slovem hra. Pod hrou vidím přenesení se do „jiného světa“, který má
vlastní řád, vlastní pravidla, kde žák má příležitost se dostat do jiné role, než
kterou zastává v běžném životě. Když si na něco hrajeme, nemusíme se bát se
chovat jinak, riskovat, obávat se vážných následků svých rozhodnutí, dělat věci,
které bychom za normálních okolností považovali za trapné apod. Víme, že celý
herní svět skončí ve stejný okamžik, kdy bude ukončena hra – jasné ukončení
hry je nezbytná součást celého procesu hraní si. Přijetí role dává svobodu být
kreativní a zkoušet si nové věci. Můžeme získat cenné zkušenosti – je na kaž-
dém, nakolik se do role vžije a nakolik tuto možnost využije. „Hrou obohacuji
život o nové dimenze, jež nelze prožít nikde jinde. Hraním hry vstupuji do jiných
světů.“ ([19], s. 12)

I já jsem při vymýšlení některých aktivit využívala těchto „jiných světů“, kdy
žáci získávají možnost si něco prožít z jiné perspektivy. Samozřejmě záleží na nich
a na jejich ochotě se do role, kterou jim hra nabízí, vžít. Také je důležité zmínit,
že ne vždy je vhodné, aby se aktivita stala hrou (někdy chceme např. podpořit
žáky v zodpovědnosti v reálných životních situacích). Při tvorbě aktivity je tedy
nutné přemýšlet nad tím, čeho aktivitou chceme docílit a zda je vhodnější, aby
žáci zůstali sami sebou, nebo přijali jinou roli.
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4. Návrh aktivit
Tato kapitola nabízí příklady konkrétních aktivit, které využívají metodu zá-

žitkové pedagogiky a jsou postaveny na teorii zmíněné v předchozích kapitolách.
Aktivity jsou plánované pro skupinu 30 žáků (tzn. jednu školní třídu). Většina
z nich je tvořena pro mimoškolní prostředí, např. pro vícedenní školní výlet, ak-
tivita 4.2 je zasazena přímo do školní výuky.

V popisu aktivity vždy po úvodu následuje charakteristika aktivity – stručný
popis aktivity, o co v ní primárně jde, na jaké hodnoty (viz kapitola 1) klade důraz.
Dále uvádím cíle aktivity, technické informace zahrnující čas potřebný na akti-
vitu, vhodnou denní dobu a prostředí, do kterého je aktivita zasazena, materiál,
který učitel musí dopředu nachystat, dále je uveden údaj o věkové kategorii, pro
kterou je aktivita vytvořená (mnohdy je možné ji jednoduše upravit pro mladší
či starší žáky) – do kategorie I spadají žáci věku žáků druhého stupně základní
školy, do kategorie II pak žáci, jejichž věk odpovídá věku žáků střední školy.
Následuje popis aktivity rozdělený do částí motivace, samotná aktivita a reflexe,
čímž navazuji na kapitolu 3. Uvádím-li otevřené reflektivní otázky, je pravidlem,
že odpovídá pouze ten, kdo chce, nikdo do odpovídání není nucen. V komentáři
jsou zmíněny metodické poznámky, které by učiteli mohly před uváděním aktivity
být pomocí (na co si dát pozor, možné obměny aktivity apod.). Poslední částí je
sekce testování aktivity, kde je okomentován průběh toho, kdy a jak byla aktivita
zkoušena, a zmíněno, co bylo výsledkem uvedení aktivity. Tato část je uvedena
pouze u těch aktivit, které bylo možné otestovat.

Uvedený čas v sekci technické informace je celkovým časem (zaokrouhleno),
do kterého je počítána motivace, samotná aktivita i její reflexe. U jednotlivých
částí jsou pak napsány orientační časy. Snažím se tím čtenáři přiblížit, jak byla
aktivita zamýšlena, nicméně v praxi je vždy vhodné počítat s časovou rezervou.

Tři z uvedených aktivit byly v níže popsané či trochu upravené verzi na jaře
tohoto školního roku vyzkoušeny s žáky šestiletého Gymnázia Oty Pavla. Jed-
nalo se o žáky prvního nebo druhého ročníku, což odpovídá osmé či deváté třídě
základní školy.

Považuji za důležité zmínit, že veškeré uvedené aktivity mají sloužit jako in-
spirace. Učitelé, kteří by je chtěli využít, je musí přizpůsobit svým možnostem
a svým žákům. Neočekávám tedy, že budou aktivity přebírány slovo od slova, chci
spíše poskytnout učitelům nápady a materiál pro jejich vlastní tvůrčí proces vy-
mýšlení výuky. Hodně faktorů je závislých na konkrétní skupině žáků – na jejich
věku, na prostředí, na tom, jak dobře se znají, zda je téma zajímá i bez vnější
motivace apod. Tak jednu skupinu aktivita bude bavit pro samotný její obsah,
druhá skupina bude potřebovat pro téma více nadchnout z vnějšku. Jinak bude
v různých skupinách probíhat rozdělování do menších skupin, různou míru svo-
body a zodpovědnosti je možno žákům ponechat při diskusi... Na učiteli pak je,
aby byl citlivý na skupinu, se kterou pracuje, a podle potřeby pozměnil motivaci,
volil způsob rozdělení, upravil reflektivní otázky apod.
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4.1 Zaměřeno na detaily – venkovní verze
Když jsem v přírodě, vidím detaily, které jsou krásné. A porozumění fyzikál-

ním jevům mi při pozorování přírody otvírá oči. Tato aktivita propojuje fyzikální
znalosti optiky s reálným světem, je ale mnohem více cílená na to dát žákům
prostor pro to zažít krásu fyziky než na formální znalosti.

Charakteristika
Aktivita zaměřená na jednotlivce a rozvíjení jak fyzikálního vnímání, tak do-

vednosti všímat si, být „teď a tady“. Dává příležitost zažít krásu fyziky. Klade
důraz na hodnoty opravdovost, svoboda a kreativita.

Cíle
Žák si všímá optických jevů v přírodě, nalezne propojení mezi fyzikou jako

učebním předmětem a reálným světem. Zvládne se na nalezený optický jev podí-
vat „fyzikálníma očima“ – stručně jev popíše. Žák dostane příležitost prožít, že
je fyzika krásná.

Technické informace
1. Čas: 2 h.

2. Věková kategorie: I–II.

3. Denní doba: Ráno nebo večer, kdy je slunce nízko.

4. Prostředí : Příroda. Rozmanité okolí (les, louka, skály ...), v blízkosti vody –
rybníku, potoku apod. Je-li navíc po dešti, je to výhodou.

5. Materiál: Zadání, papír, tužka a podložka na psaní pro každého žáka. Na-
hrávka, provázek, kolíčky a fotografie. Balicí papír, suché pastely (osm sad).

Motivace
Učitel shromáždí žáky, nemluví, pouze gestikuluje, ukáže jim, ať si sednou

a ať nemluví ani oni. Až se žáci usadí a utiší, začne hrát nahrávka. Na nahrávce
si povídá více postav o tom, jaké situace mají spojeny se světlem, jaký obraz
jim vyvstane v hlavě. Učitel žákům vždy ukáže fotografii (formátu A4), které
se konkrétní promluva týká a následně ji přikolíčkuje na připravený natažený
provázek. Fotografie s texty, které jsou čteny na nahrávce, jsou v příloze A.1.
Nahrávka a plná velikost fotografií je pak v příloze u této aktivity publikované
na FyzWebu [20].

Když nahrávka dozní, začne po chvilce učitel obcházet žáky a, stále beze slov,
dá každému do ruky zadání. Tím je úloha učitele v úvodu aktivity ukončena,
vlastní aktivitou prochází každý žák sám, doprovázen pouze papírem s pokyny.
Samostatný dokument se zadáním je pak v příloze u této aktivity na FyzWebu
[20].

(10 min)
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Vlastní aktivita – zadání pro žáky (dostanou písemně)
Co všechno světlo umí? Odrážet se a lámat, být bílé nebo se rozkládat na

barvy, osvětlit svět a dát vzniknout stínům... Vypadá to, že je takové rozpustilé
a nápadité. Provází nás na každém kroku. A když před ním nezavřeme oči, můžeme
se ponořit do krásy jeho výtvorů...

Pravidla:

1. Máš hodinu času – až uplyne, vrať se zpět.

2. Toto je čas jen a jen pro Tebe – proto s nikým nemluv, ani na nikoho
negestikuluj, choď sám a ostatních si nevšímej.

3. Vezmi si papír a tužku, můžeš je využít pro zapisování postřehů.

4. Najdeš i ty v okolí výtvory, jejichž autorem je světlo? Můžeš si vzpomenout
na témata ve škole, můžeš se inspirovat promluvami lidí, které jsi právě
slyšel. Jdi a hledej.

5. Jeden ze „světelných výtvorů“, který Tě zaujme, pozoruj déle, zkoumej, co
vše o něm zjistíš. Postřehy si zaznamenej a buď připravený o nich vyprávět
ostatním.

(60 min)

Reflexe
První část reflexe proběhne ve skupinkách po čtyřech – žáci se sami rozdělí

tak, aby v každé skupině byl alespoň jeden chlapec a alespoň jedna dívka (děvčata
a chlapci si všímají navzájem různých věcí – děvčata bývají zpravidla citlivější
na pozorování detailů, chlapci jsou zase zaměření na hledání jevů, které mohou
vysvětlit). Učitel jim předá balicí papír a suché pastely a řekne jim následující
instrukce: Každý žák představí ostatním „světelný výtvor“, který ho nejvíce zau-
jal. Následně skupina namaluje obraz (může být abstraktní) zachycující všechny
zmíněné „světelné výtvory“ a napíše na něj krátký popisek. Žáci se připraví na
to, že budou obraz představovat spolužákům.

(20 min)

Následuje společná diskuse. Na první otázku odpoví každý (např. necháme
proběhnout „kolečko“ odpovědí), na další vždy jen ti žáci, kteří chtějí (tj. ne-
vyžadujeme odpověď ode všech). „Na začátku jsme slyšeli, že nás světlo a jeho
výtvory provází na každém kroku...“

• Řekněte každý tři slova popisující pocity, které jste během hledání prožívali.

• Uvědomili jste se aktivitou něco nového o sobě?

• Na jaké obtíže jste při hledání „světelných výtvorů“ narazili?

Zástupce každé skupiny ostatním představí své dílo. Pokračuje diskuse:

• Co vás zaujalo na „světelných výtvorech“, o kterých povídali spolužáci?
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• Jakých fyzikálních jevů se vaše obrazy týkají?

• Kterých jevů si všimlo hodně z vás? Které jevy tu naopak zazněly ojediněle?

• Co nového týkajícího se fyziky jste objevili?

• K čemu a kdy může být vnímavost ke svému okolí dobrá?

(20 min)

Komentář
Cílem je, aby si žáci všímali okolí. Není-li tak již zavedeno (např. z předchozích

aktivit na výjezdu), je potřeba ještě před začátkem motivace dát pravidlo, aby
s sebou při účasti na aktivitě žáci neměli mobil (popř. cokoliv jiného, co by jejich
pozornost mohlo rozptylovat).

Dobrou atmosféru by mohlo navodit, zazní-li (např. od učitele) před spuštěním
nahrávky pár taktů hudby např. na flétnu. Hudba by takto také mohla přirozeně
žáky utišit a připravit je na následný poslech nahrávky. Místo pouštění nahrávky
je pak možné, aby text četlo více různých osob (např. předem oslovených žáků).

Použije-li učitel nahrávku, může ji pak nechat dále hrát z reproduktoru, tiše
a stále dokola, a reproduktor položit u pověšených fotografií, aby se k tomu žáci
měli příležitost vrátit a připomenout si, co postavy v nahrávce říkají.

Kolíčky používané na věšení fotografií by neměly působit rušivým dojmem –
považuji za vhodné použít dřevěné kolíčky. Doporučuji profesionální tisk foto-
grafií před vytisknutím fotografií na barevné tiskárně (ale samozřejmě to závisí
na možnostech učitele) – tisk jedné fotografie formátu A4 v současné době stojí
přibližně 60 korun.

Důležitá je otázka, podle čeho žáci poznají, že uplynula hodina od začátku
aktivity – lze je svolat zvukovým signálem (píšťalka, megafon apod.), mohou mít
např. náramkové hodinky (v přihlášce na akci, jejíž bude aktivita součástí, je
mohou mít napsané v seznamu věcí a učitel může přivést několik navíc), nebo se
to může žákům dát jako výzva, ať hodinu odhadnou.

Pozor na to, aby se žáci někam nezatoulali – je vhodné, když okolí znají
dopředu a je omezená vzdálenost, do které mohou odejít.

Při malování obrazu při reflexi je potřeba vhodného podloží pod balicí papír –
např. stolu, dřevěné desky, rovného betonového plácku.
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4.2 Zaměřeno na detaily – školní verze
Tato aktivita je podobná aktivitě popsané v předchozí kapitole. Je její mo-

difikací pro školní prostředí a je vytvořena tak, aby se dala využít jako uzavření
tematického celku, ve kterém se žáci zabývají optikou (to typicky bývá v 7. roč-
níku základní školy, na střední škole je to variabilnější, ale často se jedná o třetí
ročník), případně může být použita na jeho úvodu. V porovnání s předchozí ak-
tivitou je důraz více kladen na znalosti optiky a méně na krásu fyziky.

Charakteristika
Aktivita zaměřená na jednotlivce a rozvíjení dovednosti všímat si, být „teď

a tady“, propojuje učivo ve škole (optika) s reálným světem. Klade důraz na
hodnoty opravdovost, svoboda a kreativita.

Cíle
Žák si všímá optických jevů v běžném životě, nalezne propojení mezi fyzikou

jako učebním předmětem a reálným světem. Zvládne se na nalezený optický jev
podívat „fyzikálníma očima“ – tzn. klasifikuje ho, zvládne ho popsat (např. říci,
jak v daném konkrétním případě „cestuje“ světlo).

Technické informace
1. Čas: 10 min (v hodině) + 14 dní (samostatně kdekoliv) + 20 min (v hodině)

2. Věková kategorie: I–II.

3. Denní doba: Kdykoliv.

4. Prostředí : Motivace a reflexe ve škole. Vlastní aktivita kdekoliv.

5. Materiál: Fotografie na motivaci. Každý žák potřebuje zařízení, kterým po-
řídí fotografie (fotoaparát, mobil), následně dvě čtvrtky velikosti A4 a vy-
tisknuté fotografie.

Motivace
Aktivita je uvedena například následující úvahou: „Milí žáci, mluvili jsme teď

delší dobu o optice, ale vše, čemu jsme se věnovali, bylo uzavřeno mezi čtyřmi
stěnami této třídy. Chtěla bych, abychom se dostali i trochu dál, do každoden-
ního života. Pro mě je fyzika spojená s tím, že si díky ní více všímám světa, jsem
nadšená z detailů, kterým (alespoň trochu) rozumím, nebo naopak objevím něco,
co mi přináší otázky, na které odpovědět neumím, a tak se odpovědí mohu snažit
dobrat. Chtěla bych teď každému z vás dát příležitost k tomu, abyste měli oči
otevřené a hledali ve svém každém dni optiku, o které jsme si v minulých hodi-
nách povídali – ona totiž je na každém kroku, i když nad tím asi většinu času
nepřemýšlíte.“

Následuje promítnutí fotografií a stručný komentář toho, jaký optický jev
fotografie zachycuje. Tím dáme žákům inspiraci, čeho si mohou všímat. Příklady
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vhodných textů i fotografií jsou v příloze A.2.1. Fotografie ve vyšší kvalitě jsou
pak v příloze u této aktivity publikované na FyzWebu [20].

(10 min)

Vlastní aktivita
Žákům je zadána samostatná domácí práce – mají se dívat se okolo sebe a

najít něco zajímavého z optiky, inspirací jim mohou být optické jevy, které byly
probírány ve škole, ale nemusí se omezovat jen na ty. Jejich úkolem je pořídit
fotografie tří různých optických jevů, u každé fotografie vlastními slovy vysvětlit
(na základě znalostí z vyučovacích hodin věnovaných optice nebo na základě
informací, které si vyhledají), co fotografie zachycuje. U dvou fotografií stačí
stručný text (2-3 věty), u jedné fotografie mají uvést podrobnější popis (cca 5-10
vět, je-li to vhodné, mohou doplnit i náčrtkem). Žákům je zdůrazněno, že důležité
je na fotografii zachytit daný fyzikální jev, není cílem vytvořit umělecké dílo.

(14 dní)

Žáci práci odevzdají vypracovanou na dvou čtvrtkách formátu A4 – na jedné
je prostor pro hlavní fotografii, ke které žák vypracoval delší text, na druhé budou
umístěny dvě fotografie s kratším popiskem, fotografie budou vytištěné na fotopa-
píru (např. formát 9x13 cm) a nalepené na čtvrtku. Žáci jsou předem seznámeni
s tím, že jejich díla uvidí spolužáci.

Reflexe
Nejprve proběhne výstava fotografií – před vyučovací hodinou učitel s dob-

rovolníky díla rozvěsí. Při vyučovací hodině mají nejprve žáci čas se mezi díly
projít, podívat se, co vytvořili ostatní.

(10 min)

Následuje čas pro společnou diskusi. Na otázky vždy odpoví několik zájemců
nebo učitel povzbudí i méně odvážné žáky k tomu, aby se vyjádřili.

• Co vás zaujalo na výtvorech spolužáků?

• Podělí se někdo o příběh, jak jeho fotografie vznikla?

• Na jaké obtíže jste při hledání optických jevů narazili?

• Co nového týkajícího se fyziky jste objevili?

• Byl čas, kdy jste se zaměřili na hledání a zachycení optických jevů, něčím
odlišný od „normálu“? Jak ta odlišnost vypadala?

(10 min)
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Komentář
Při opakovaném uvádění aktivity je k motivaci také možno použít některé

z výstupů žáků. Motivace u této aktivity je důležitá proto, že žáky čeká individu-
ální práce mimo školu. Je jim předložen cíl aktivity i inspirace, jak vlastní tvorbu
uchopit. Při motivaci je třeba myslet na to, aby se představené inspirující fotky
týkaly probrané látky – např. na druhém stupni základní školy nemluvit o vlnové
optice – protože cílem aktivity je mj. propojení učiva ve škole se světem okolo.

Je na učiteli, aby zvolil, zda umožní žákům pořídit fotky, které nesouvisí
s probíraným tématem – výhodou je, že tím žáci získají větší svobodu a prostor
pro kreativitu, mohou se mnohému přiučit (např. mi při uvedení této aktivity žáci
psali o funkci polopropustného skla), ale hrozí, že narazí na úkaz, který je pro ně
vzhledem k úrovni jejich fyzikálního poznání zatím nepochopitelný (západ slunce,
„cédéčková duha“ apod.). Stane-li se tak, může se v reflexi učitel dostat k tomu,
že žáci sice nemají dostatek znalostí na vysvětlení jevu, ale mohou ho podrobněji
popsat, protože pořádný popis je také důležitý (někteří žáci mi v odevzdané práci
uvedli, že se jedná o „rozklad světla“, lze to ale popsat lépe, více si všímat detailů
a uvědomit si konkrétněji, co tedy na CD pozorujeme). Dále je možné navázat
tím, že se fyzikům v minulosti také stalo, že některé optické jevy uměli popsat,
ale ne vysvětlit, což ve výsledku otevřelo dveře úplně novému pohledu na světlo
a na optiku. Učitel může odkázat na budoucí studium, ve kterém se dostanou
k tomuto jinému pohledu na optiku a kdy se dozví o principu např. vzniku duhy
na CD více.

Píšu, aby fotografie žáci přinesli vytištěné na fotopapíru – je tomu tak proto,
že obyčejný tisk často neposkytne dostatečnou kvalitu obrazu, aby bylo rozpo-
znatelné, co žáci chtějí fotografií zachytit. A to především, fotografují-li detaily,
je-li zaostřená pouze část fotografie nebo pokud fotí objekty, které jsou tmavé.
Myslím, že by se tomu mohlo předejít kvalitnějším tiskem. Usoudila jsem tak ze
srovnání několika fotografií, které mi žáci přinesli vytištěné barevnou tiskárnou
(díla mi odevzdávali elektronicky, ale pár jedinců doneslo i vytištěnou podobu),
a fotografií, které mám vytištěné profesionálně. Vhodné je, aby učitel doporučil
žákům, kde je možné (ideálně v blízkosti školy) fotografie vyvolat – lze doporu-
čit vhodné copycentrum, fotolab, či drogerii, kde je možné fotografie vyvolat na
počkání. Má-li škola dostatečně kvalitní tiskárnu, lze zakoupit pouze fotopapír a
tisknout ve škole.

Pro reflexi lze zvolit jiné provedení – díla se nemusí rozvěšovat, ale mohou
se rozložit na prázdné stoly ve třídě nebo na trávu venku, žáci se pak mohou
procházet a prohlížet si výtvory ostatních. Případně žáci mohou díla odevzdat
elektronicky a k promítnuté fotografii vždy může autor přečíst text, popřípadě
lze vytvořit virtuální výstavu přístupnou i pro veřejnost (rodiče, učitele, žáky
z jiných tříd...). Upřednostňuji ale vytištěné fotografie oproti jejich elektronické
podobě proto, že jsou vhodnější pro reflexi. Promítání fotografií by trvalo velmi
dlouho, pokud by svá díla měli představit všichni žáci, a kdyby prezentovalo žáků
pouze několik, byli by tím jiní odsunuti do pozadí.
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Testování aktivity
Aktivitu jsem žákům zadávala po přehledu optických jevů, který sloužil ke

srovnání znalostí žáků po jejich příchodu na gymnázium z různých základních
škol.

Zadání odpovídalo výše uvedenému, rozdíl byl v tom, že úkol odevzdávali
elektronickou formou. Zpětně tuto formu nepovažuji za ideální proto, že fotografie
s popisky na papíře jsou pro mne mnohem přehlednější a jednodušeji se na ně
navazuje s reflexí. K té jsem se se svými žáky bohužel nedostala – v tu dobu
jsem neměla všechny fáze aktivity detailně vymyšlené a reflexi jsem plánovala po
opravení prací (zpětně jsem toho názoru, že by reflexe měla proběhnout dříve),
nastalo ale zavření škol vlivem pandemie covidu-19. Myslím si, že je to škoda a
že by pro žáky mohlo být zajímavé např. vidět, co vyfotografovali spolužáci.

Ověřila jsem smysl toho nechat žákům na aktivitu zmíněných 14 dní (a ne
méně). Mohli tak na optiku natrefit úplně „náhodně“, vidět ji v každodenním
životě při různých činnostech. Jedna žákyně do komentáře k fotografii napsala:
„Tato duha vznikla tak, že jsem zcela neúmyslně postavila skleničku s vodou před
rozsvícenou lampu. Nebýt tohoto úkolu, asi bych tomu nevěnovala pozornost, tak
díky, že jste mě přiměla k tomu hledat fyziku v běžném životě.“

Velké množství žáků mi na fotografii odevzdalo „cédéčkovou duhu“, pravdě-
podobně proto, že je to fyzikální úkaz, pro který není potřeba chodit daleko,
a také proto, že jsme si rozklad světla na CD zmínili při povídání o rozkladu
světla na barevné složky. Nezdálo se mi to ale šikovné, protože principu nemohli
zatím detailně rozumět. Tento fakt uvádím jako upozornění na to, že žáci mohou
mít tendenci pouze reprodukovat to, co slyšeli či viděli ve škole, a zadání si tak
zjednodušit.

Ukázka výstupů z aktivity je uvedena v příloze A.2.2, plná verze fotografií
pak v příloze u této aktivity publikované na FyzWebu [20].
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4.3 Popisující fyzika
Aktivita vychází z přemýšlení nad tím, že na některé otázky fyzika odpovídá,

na jiné nikoliv. Fyzika popisuje svět – ukazuje, jak funguje, hledá zákonitost,
souvislosti. Odpovídá na otázku „Jak?“. Hledáme-li odpověď na otázku „Proč?“,
které se ptá po ultimátním smyslu věcí, po jejich účelu, fyzika nám ji nedá.

Podívejme se na situaci, kdy slečna upekla dort a postavila ho na stůl. Pohle-
dem vědce jsme schopni popsat, jaké má dort rozměry, že ho utváří jahody, krém
a piškotové těsto. Můžeme se vyjádřit k jeho ceně, určit dobu potřebnou na jeho
přípravu. Vidíme, že stojí na stole, „protože“ ho tam slečna donesla a „protože“
ho předtím upekla a ještě předtím nakoupila suroviny a ještě předtím si roz-
myslela, jaký dort chce péct... Tam ale vědecký pohled končí. Dozvěděli jsme se
hodně, ale nic o tom, že byl dort pečen proto (ultimátní smysl), aby udělal radost
její babičce, která má narozeniny, že v něm jsou jahody, protože (opět ultimátní
smysl) takový dort má babička nejraději a slečna jí tím chce vyjádřit lásku a něhu,
které k babičce cítí a které byly tím, co vkládalo jejímu pečení smysl. Není to
špatně, že toto vědec nepopíše – jen to není jeho úloha.

A k podobnému pochopení se snažím směřovat následující aktivitu – že věda
(resp. fyzika) má určitou oblast otázek, na které odpovídá, a pak existují otázky,
nad kterými můžeme přemýšlet, ale věda se jimi nezabývá a ani zabývat nemůže.

Před tím, než tvůrce počne tvořit (před tím, než slečna začne péct dort), ví
„proč“ tvoří (babička bude mít narozeniny a slečna jí chce vyjádřit lásku). Také si
rozmyslí „jak“ bude tvořit (jaké ingredience musí koupit, kolik času potřebuje na
přípravu apod.). Když stojíme před výtvorem a ptáme se po příčině, používáme
otázku „proč“ (Proč je na stole dort?), která míří současně k oběma zmíněným
otázkám. Když v následujícím popisu mluvím o otázce „Proč?“, odkazuji tím
pouze na otázku, kterou se ptáme po konečném účelu, smyslu, podstatě věcí.

Charakteristika
Tvořivá aktivita ve skupinách vedoucí k poznatku, že fyzika má za cíl po-

pisovat svět kolem nás, ale nevysvětluje ultimátní smysl věcí. Klade důraz na
hodnoty: kreativita a vztahovost.

Cíle
Žák rozliší mezi otázkami směřující k popisu (Co?, Jak?, Kde?...) a k vy-

světlení konečného smyslu (Proč?). Žák pochopí, že fyzika nedává odpověď na
všechny otázky. Žák si zažije, že na otázku „Proč?“ někdy nelze najít jednoznač-
nou odpověď. Žák je schopen spolupráce a diskuse, která vede ke splnění úkolu.

Technické informace
1. Čas: 2 h.

2. Věková kategorie: I–II.

3. Denní doba: Den.

4. Prostředí : Les.
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5. Materiál: Rekvizity na postavu krále (koruna, plášť). Dále na vyrábění
provázek, kladivo, hřebíky, pilka, papír, drátek, kusy látek, gumičky, ja-
kékoliv klidně i trochu absurdní věci, které se dají použít pro vyrábění,
balónky, PET lahve, svíčky a sirky, roličky od toaletního papíru, krabičky,
kelímky, víčka, ... Gong (např. improvizovaný tvořený dvěma pokličkami).
Papír s otázkami k reflexi (pětkrát).

Motivace
Motivace má formu scénky, ve které vystupuje postava starého krále (učitel)

promlouvajícího k vynálezcům ze svého lidu (k žákům).
Ve své promluvě se král drží rámce následujícího příběhu: Starý král už dlouho

kraluje a kralování je stále stejné, už ho moc nebaví. Jeho dvorní šašek už také
nehýří novými nápady a nedokáže krále zabavit. Proto krále napadlo, že by místo
šaškových bezduchých a opakujících se vtípků rád viděl něco lepšího a užitečněj-
šího. Proto svolal lidi z celého kraje, vynálezce, nejlepší z nejlepších, aby mohl
na královském dvoře uspořádat přehlídku vynálezů, které mohou být k užitku
králi i celému jeho lidu. V minulosti král již na královském dvoře hostil muže,
který s sebou nosil přenosnou turistickou značku, aby v lesích nemohl nikdy sejít
z cesty. Králi se jeho vynález líbil a hned dal takových značek vyrobit pět tisíc.
Jiný vynález, který krále zaujal, byly ponožky proti uklouznutí. Nezabraly moc
místa, člověk je měl v kapse a když potřeboval přejít náledí, jednoduše si je na-
vlékl přes boty. Král věří, že v jeho království je důvtipných lidí mnohem více
a těší se, co vše na přehlídce vynálezů uvidí.

(10 min)

Průběh aktivity
Žáci jsou rozděleni do týmů po pěti, týmy pracují odděleně, při výrobě mezi

sebou nijak neinteragují a vyrábějí na dostatečně vzdálených místech (jinak by
tím sami sobě zkazili zbytek aktivity – to je vhodné žákům zdůraznit). V první
části mají z poskytnutého materiálu vyrobit stroj podle králových požadavků –
tedy aby byl k užitku králi i jeho lidu. Tým sestaví stroj – ví tedy, za jakým
účelem ho vyrobili, k čemu by měl sloužit.

(40 min)

V druhé fázi si mezi sebou týmy stroje vymění, aniž by o nich cokoliv pro-
zradili. Úkolem týmu je pak neznámý stroj prozkoumat, popsat, zjistit o něm co
nejvíce a také v týmu formulovat, k čemu slouží, aby se informace o něm mohly
uchovat pro další generace princů a princezen.

(15 min)

Následuje přehlídka strojů na královském dvoře – tým, který stroj zkoumal,
vždy zkoumaný stroj stručně (cca během minuty) představí – může ukázat, z ja-
kých částí se stroj skládá, přednese, co o něm zjistil a k čemu slouží. Tým, který
ho vytvářel, naváže představením původního záměru (během cca tří minut). Jed-
notlivá vystoupení odděluje zvuk gongu – např. vytvořeného ze dvou pokliček.

(30 min)
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Reflexe
Žáci jsou rozděleni do pěti skupin, členové jednoho týmu se rozdělí tak, aby

byl každý v jiné reflektující skupině. Skupiny dostanou prostor pro diskusi nad
následujícími otázkami napsanými na papíře. Učitel vždy nahlas přečte otázku,
o které se mají bavit, další řekne (o slovo se může přihlásit např. zvukem gongu)
až po uplynutí dostatečného času pro diskusi – žáci mohou dle výběru u nějaké
otázky strávit více či méně času, toto jim ale dá představu o čase, který by
přibližně měli otázce věnovat.

• Jak jste se cítili při zkoumání stroje jiného týmu? Jaké to pro vás bylo?

• V čem jste se při popisování stroje shodli s konstruktéry? Co vám pomohlo
na to přijít?

• Jaké otázky jste si kladli, když jste zkoumali stroj? Na které z nich bylo
možné jednoznačně odpovědět? Narazili jste na otázky, u kterých jste si
odpovědí nebyli jistí?

• Má smysl si klást otázky, na které není jednoznačná odpověď? Jestli ano,
k čemu to může být dobré?

(15 min)

Čas v malých skupinkách končí, udělá se jedno velké kolečko. Nejprve má
každý chvilku na zamyšlení:

• Formulujte si každý pro sebe jednu myšlenku, kterou si chcete odnést z vaší
diskuse.

Následně žáci popořadě sdílí myšlenku, kterou si z diskuse odnesli (kdo nechce,
mluvit nemusí). Učitel se také může zapojit a říci, co z aktivity vyvstalo jemu
osobně (ať už při tomto konkrétním provedení, nebo při uvádění aktivity v mi-
nulosti).

Na společné sdílení postřehů s diskuse naváže učitel komentářem, že právě
proběhlé zkoumání strojů je podobné tomu, když vědci zkoumají přírodu – některé
jejich otázky jednoznačnou odpověď mají, jiné ne. Ty pak nechávají volný prostor
diskusi a to, k jaké odpovědi se přikloníme, je věc přesvědčení.

(10 min)

Komentář
Hru je vhodné hrát v prostředí lesa, aby žáci mohli využít přírodní materiály

k výrobě. Tím získají svobodu při tvoření. Druhou možností, vhodnou v situaci,
kdy chceme aktivitu uvést uvnitř budovy, je nechat je vyrábět pouze z připra-
veného materiálu. Může být zajímavé vidět, jak různé skupinky materiál různě
využijí. Je také možnost žákům více specifikovat, čeho se má jejich vynález týkat.
Obecně se hra při ponechání volnosti co se týče výběru materiálu i specifikace
vynálezu stává obtížnější ([16], Tvořivé aktivity). Proto s ohledem na konkrétní
skupinu žáků zadání více či méně upřesníme (např. král chce vynálezy využitelné
při práci v kuchyni, na poli apod.).
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Učitel se sice přímo do vyrábění strojů ani diskuse ve skupinkách nezapojuje –
nicméně obchází žáky a sleduje, je-li někde potřeba pomoci, je jim k dispozici.

Vedoucího diskuse ve skupince může učitel určit tím, že mu dá do ruky papír
s otázkami, případně mu může i slovně dát zodpovědnost za vedení diskuse.

Fundamentálními otázkami, na které věda neodpovídá, jsou například: „Proč
vznikl vesmír?“, „Proč je Země tak maličká v porovnání s tak obrovským vesmí-
rem?“, „Proč tu jsme? Jaký je smysl naší existence?“ Další otázkou, související
už blíže s fyzikou, může být: „Proč ve světě platí řád fyzikálních zákonů? Kde se
vzaly?“

Hezký konkrétním příklad toho, že ne vždy věda odpoví na všechny otázky,
můžeme nalézt v kvantové fyzice. Můžeme odpovědět např. na to, s jakou pravdě-
podobností naměříme v atomu vodíku konkrétní vzdálenost elektronu od jádra.
Můžeme zjistit i poměrně zvláštní věc: Pro první excitovaný stav atomu vodíku
existují dvě vzdálenosti, ve kterých je velká pravděpodobnost, že elektron na-
jdeme, nicméně mezi těmito dvěma vzdálenostmi je oblast, kde elektron nena-
jdeme nikdy. Může nás zajímat, jak je to možné. Nabízí se například vysvětlení,
že elektron se nachází na více místech zároveň a až když začneme měřit, elek-
tron se „rozhodne“ zaujmout konkrétní vzdálenost. Může to ale být úplně jinak.
Jisté je, že odpověď na tuto otázku se nedozvíme. Kvantová teorie odpovídá na
otázky typu „co zjistíme, když provedeme měření“, nikoli na otázky, které se ptají
na to, jaký svět je. A už vůbec ne na otázky pátrající po zmíněném uvedeném
utilitárním smyslu, účelu. Je to pak záležitostí přesvědčení, k jakému vysvětlení
(chceme-li to vůbec vysvětlovat) se přikloníme.

Aktivita může také nabourávat mylnou představu toho, že pozorování a po-
psání světa znamená popření existence Stvořitele. Aktivita ukazuje, že přesto, že
jako lidé zmůžeme hodně a popíšeme mnohé, o mnoha věcech můžeme pouze dis-
kutovat a nezískáme empirický důkaz pro jeden či druhý názor. Je pak na každém
jednotlivci, zda oblast otázek, které nemají odpověď, kterou můžeme jednoznačně
dokázat, považuje za důležitou, či bezpředmětnou.

V závislosti na vyspělosti žáků lze pokračovat diskusí o tom, jak definujeme
vědu a vědecké zkoumání, a věnovat více prostoru přemýšlení o tom, že jsou
otázky, které věda nezkoumá, a ani nemůže zkoumat.
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4.4 Hudební dílna
Tato aktivita je zamýšlena pro žáky, kteří už ve škole slyšeli o kmitání a vl-

nění, také o tom, jak vzniká zvuk a proč slyšíme. Aktivita na toto učivo nemusí
přímo navazovat, ale předpokládá základní povědomí o tématu. Část s fyzikálním
výkladem je inspirována [21].

Charakteristika
Hravá aktivita, která začíná vyráběním hudebních nástrojů a vyústí v umě-

lecký večer. Klade důraz na hodnoty: kreativita, vztahovost.

Cíle
Žák rozumí principu vzniku zvuku při hraní na různé hudební nástroje –

strunné, dechové, samozvučné. Žák je schopen aplikovat teoretické znalosti – vy-
robit hudební nástroj i vysvětlit, jak na něm vzniká zvuk. Žák má příležitost
zažít, že fyzika umí být hravá. Žák si vyzkouší, že spoluprací mohou vzniknout
velká díla, a je si vědom toho, že na úspěchu skupiny má podíl každý jednotlivec.

Technické informace
1. Čas: 3 h.

2. Věková kategorie: I.

3. Denní doba: Odpoledne až večer.

4. Prostředí : Kdekoliv, kde nevadí dělat hluk.

5. Materiál: Společenský oděv (např. sako, klobouk), flétna, kytara, zvoneček,
bubínek. Nůžky, dále materiál na výrobu nástrojů, např. gumičky (různé
tloušťky, velikosti), balónky, provázek, brčka, skleněné lahve nebo skleničky
na víno (na které se dá hrát), kelímky a krabičky...

Motivace
Učitel přijde ve společenském oděvu, tváří se vznešeně a žákům říká násle-

dující: „Vážené dámy, vážení pánové, je mou radostí vám oznámit, že nás dnes
čeká umělecký večer. Můžete se těšit na příběhy rozmanitých žánrů doprovázené
živým orchestrem. Nenechte si toto velkolepé vystoupení ujít. Bude se konat již
za dvě hodiny v tomto společenském sále.“

Dále žákům oznámí, že to jsou oni, kteří budou vystupovat. Řekne, že, jak
slyšeli, představení budou doprovázena živým orchestrem, ale že zatím nijaké
nástroje nemají. Musí si tedy nějaké vyrobit. A aby si je mohli vyrobit, musí
nejprve vědět, jak takové nástroje fungují.

Z učitele se stává mistr hudebník a povídá žákům o principu vzniku zvuku při
hraní na hudební nástroje. Obsah jeho „přednášky“ popisuje následující text:
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„Hudební nástroje vydávají různé tóny – tón vznikne tak, že se nějaké těleso
chvěje, kmitá, a toto kmitání je pravidelné, periodické. Vzduch se tím zhušťuje
a zřeďuje, kmitání vzduchu dorazí až k našemu uchu, rozkmitá to ušní bubínek
a náš mozek si to přeloží jako zvuk.

Pojďme se nejdřív podívat na to, čím se mohou jednotlivé tóny lišit. Jednou
ze základních charakteristik tónu je výška. Tu ovlivňuje frekvence kmitání. Když
se zvýší frekvence, zvýší se i výška tónu. Také jinak zní tón zahraný na klavír
a stejně vysoký tón, který zazpíváme nebo zahrajeme na housle. Říkáme, že tóny
mají různou barvu. A pak také mohou být zahrány jinak hlasitě nebo trvat různě
dlouhou dobu.

Posuňme se dále: K tomu, aby naše nástroje vydávaly tóny, tedy potřebujeme,
aby něco kmitalo. Co může být tím tělesem, které kmitá?

Kmitat může struna, například na kytaře. Aby tón, který vydává, byl více sly-
šet, potřebujeme tělo kytary, které má funkci rezonanční skříňky (zesiluje tón).
Jak docílíme změny výšky tónu? Když strunu zkrátíme, popř. zkrátíme její roz-
kmitávanou část, kmitá s vyšší frekvencí, vydává vyšší tón. Učitel ukáže zahráním
různých tónů na jednu strunu. Výšku tónu ale můžeme změnit i tím, když strunu
více nebo méně napneme – když je struna napnutější, vydává vyšší tón. Učitel
ukáže, jak se tón změní při otočení ladícím kolíkem. A samozřejmě by tón zněl
jinak při napnutí struny jiného průřezu nebo struny z jiného materiálu. To se ne-
mění jen výška tónu, ale také její barva. Tón má jinou barvu také například podle
toho, čím na struny kytary zahraji – zda bříškem prstů, nehtem, či trsátkem. Opět
učitel předvede.

Zástupcem dechových nástrojů je flétna. U flétny kmitá vzduchový sloupec
uvnitř trubice. Změnou prstokladu, odkrýváním dírek v těle flétny, vlastně mě-
níme rozměry vzduchového sloupce, který je rozkmitáván – nejnižší tón slyšíme
při všech dírkách zakrytých, odkrýváme-li dírky, flétna vydává vyšší tóny. Uči-
tel ilustruje např. zahráním tónů c1, e1, g1. Druhou možností změny výšky tónu je
přefukování – když do flétny foukneme silněji, vzduch se rozkmitá s vyšší frekvencí
a zní tak vyšší tón. Učitel na flétnu zahraje např. tóny e1, e2.

Nástrojů existuje spousta, nejen flétna a kytara. Co třeba zvoneček? Učitel
si vezme zvoneček do ruky. To je také hudební nástroj, patří do skupiny tzv. sa-
mozvučných nástrojů. To znamená, že zvuk vzniká rozechvěním celého nástroje.
Stejně jako třeba u xylofonu nebo gongu. Výška tónu pak závisí například na
velikosti nástroje, barva na materiálu nebo na způsobu rozechvění nástroje.

Pak tu máme bubínek, říká učitel držíc v ruce bubínek, ten funguje podobně
jako struna, akorát dochází ke kmitání membrány.

Myslím, že to jako ilustrace stačí. Nástrojů existuje nespočet a mohli bychom
si tu o nich ještě velmi dlouho povídat. Teď je ale řada na vás, abyste si nějaké
nástroje vyrobili.“

(20 min)

Vlastní aktivita
Žáci jsou rozděleni do skupin po pěti. Mají dva úkoly: Prvním je vytvořit

hudební nástroje – každá skupina vyrobí alespoň tři nástroje, které jsou založené
na navzájem různém principu (mohou využít připravený materiál), prozkoumá,
co nástroje umí a zda lze nějak měnit barvu či výšku tónu. Druhým úkolem
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je vymyslet a nacvičit cca 5 minutový příběh daného žánru, který budou moci
divákům jednou větou představit, ale ve kterém se následně už nebude mluvit –
herci se mohou pohybovat, tancovat, hrát pantomimu a při tom budou doplněni
hudbou z orchestru (tedy z jimi vyrobených nástrojů). Hudební doprovod musí
být dostatečně hlasitý, aby ho publikum slyšelo.

Žánr příběhu si žáci vylosují. Na výběr jsou: pohádka, komedie, akční, drama,
romantický, sci-fi, horor, detektivka, rodinný, dokument.

(1,5 h)

Následuje umělecký večer. Je připravené pódium a jeviště. Postupně vystupují
jednotlivé skupiny se svými příběhy. Vždy na úvod mohou jednou větou dílo
představit, pak následuje jen spojení pohybu a zvukového doprovodu.

(30 min)

Reflexe
Reflexe začíná interview s vybranými herci. Žáci stále sedí v jevišti, učitel si na

pódium pozve pár předem vybraných žáků (cca tři). Volí jednak ty žáky, jejichž
nástroje mohou dobře ilustrovat teorii zmíněnou při motivaci, jednak žáky, za
jejichž výrobou byl nějaký originální nápad. Učitel jim sdělí, že ho zaujaly jejich
nástroje, vyzve je, aby ostatním představili, jak jsou vyrobené, na jakém principu
fungují a zda jde nějak měnit výšku nebo barvu tónu.

Zbytek reflexe se odehraje v neformálním kolečku. První otázky směřují k fy-
zice:

• Máte někdo nástroj, který funguje na jiném principu, než jsme si teď uká-
zali? Jaký a jak na něm vzniká zvuk?

• Co vás zaujalo na nástrojích, které jste vyráběli? Objevili jste něco nového?

Dále pokračuje diskuse zaměřená primárně na spolupráci ve skupině:

• Do jaké míry jste spokojeni se spoluprací ve vaší skupině?

Žáci ukáží předpaženou rukou na škále mezi naprostou spokojeností (ruka nahoře)
a absolutní nespokojeností (ruka u země).

• Jakou roli jste při vyrábění nástrojů a vymýšlení příběhu zastávali?

• Co pro vás bylo největší výzvou? Jak jste na ni zareagovali?

• Na co jste za svou skupinu nejvíc hrdí, co se vám podařilo?

• Co byste ocenili na vystoupeních spolužáků?

(30 min)
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Komentář
Motivace od učitele vyžaduje základní znalost hraní na kytaru a na flétnu.

Pro vysvětlení principu je ale možné použít jiných nástrojů, popř. princip ukázat
na vytvořených nástrojích (drnkání na gumičku na krabičce, foukání na lahve).

Chce-li učitel udělat motivační přednášku odbornější, může ilustrovat charak-
teristiky tónu kreslením grafů.

Popsaný princip zvyšování výšky tónu u flétny je velmi zjednodušený a nevy-
světlí tak různý prstoklad při hraní různých tónů. Pro základní představu o tom,
že pro vyšší tón musíme zkrátit rezonanční trubici (resp. délku vzduchového
sloupce, který je rozkmitáván), ale stačí.

Na výrobu hudebních nástrojů je možné využít téměř cokoliv – tedy lze žá-
kům dovolit využívat přírodniny, nádobí z kuchyně apod., nebo naopak nabídku
omezit pouze na připravený materiál (v tom případě doporučuji poskytnout více
materiálu, než je uvedeno v popisu aktivity).

Vyrábění nástrojů může mít jiné vyústění – například velký orchestr složený
ze všech žáků, jeden (hudebně zdatný) by převzal roli dirigenta...

Zkušenost
Aktivitu jsem zadávala žákům při distanční formě výuky, proto bylo nutné

zadání oproti výše zmíněné verzi upravit.
Samotné aktivitě předcházelo několik týdnů distanční výuky na témata kmi-

tání, vlnění a akustika – výuka v daném období probíhala samostatnou četbou
textů, díváním se na videa a samostatným experimentováním. Bezprostředně před
zadáním úkolu žáci dostali i mnou nahrané video o principu vzniku tónů na kytaře
a flétně. Potřebnou teorii, na kterou mohli následně navázat, se tedy dozvěděli
touto formou, která sloužila i jako motivace pro jejich vlastní práci.

Žáci následně vytvořili skupinky, každý vyrobil jeden hudební nástroj a na-
hrál video, ve kterém vysvětloval princip svého nástroje. Celá skupinka dohro-
mady pak měla za úkol vymyslet a namluvit příběh daného žánru a doplnit ho
zvuky jimi vyrobených nástrojů. Jednotlivá videa s vytvořenými nástroji i na-
mluvený příběh byly následně sdíleny se mnou i s celou třídou. Reflexe proběhla
formou online hodiny, kdy každá skupina měla příležitost představit své nástroje
a okomentovat, jaká pro ně práce byla.

Zadání aktivity mi potvrdilo, že žáci zvládnou vyrobit nástroj z rozmanitých
věcí (ze skleniček, brček, balónků, gumiček, kusů dřeva, polystyrenového tácku,
proutěného křesla ...) a na těchto nástrojích vyzkoumat, na čem závisí charakte-
ristika tónu (na množství vody ve sklenici nebo na velikosti sklenice, délce brčka,
napnutí balónku/gumičky, jeden žák diskutoval vliv opracovanosti dřeva, na délce
nastřižené části tácku, rychlosti přejíždění propiskou po proutěném křesle ...). Po-
těšilo mě, že si s výzvou sestříhat namluvené slovo a zvuky nástrojů žáci poradili,
ačkoliv to pro ně bylo nové.

Seznámení se s finálními výtvory ukázalo žákům vzájemně jejich kreativitu,
nicméně si myslím, že forma uměleckého večera, jak je popsáno v aktivitě výše,
může přidat velkolepost.

V příloze u této aktivity publikované na FyzWebu [20] je ukázka dvou pří-
běhů, které mi žáci odevzdali. V hororovém příběhu se ozývají zvuky pocházející
z drnkání na „struny“ u kráječe na vajíčka, hraní prstem na skleničky na víno,
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bubnování na bubny z balónků napnutých na plastovém kelímku a úderů vařeč-
kou do pokličky. Detektivka pak obsahuje zvuky foukání na různě dlouhá brčka,
drnkání na gumičky napnuté na sklenici, hraní na „rytmické tyčky“ (žákyně drží
v každé ruce dřevěnou tyčku, kterými bubnuje o jinou dřevěnou tyč) a údery
paličkou do skleniček naplněných různým množstvím vody.
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4.5 Hvězdné dálky
Pohled na hvězdné nebe je krásný, může člověka vyvádět z jeho malého uza-

vřeného života, dávat mu zahlédnout dálky vesmíru – tato aktivita se snaží zpro-
středkovat zážitek z pozorování hvězd, který školní výuka není schopna nabídnout.

Charakteristika
Noční pozorování oblohy v malých skupinách doplněné o texty motivační i od-

borné, s příležitostí se zamyslet nad otázkami fyzikálními i filosofickými. Zamě-
řeno na hodnoty: odvaha, opravdovost.

Cíle
Žák má příležitost se zamyslet nad velikostí vesmíru a malostí Země. Žák získá

prožitek z nočního pobytu v přírodě v malých skupinkách. Žák si vyzkouší iden-
tifikovat souhvězdí Malého a Velkého vozu pomocí otočné mapy hvězdné oblohy,
dokáže z pohledu na hvězdnou oblohu určit sever. Žák ví, že se Země otáčí kolem
své osy a že nám se to jeví, jako by se otáčela hvězdná obloha.

Technické informace
1. Čas: 2,5 h večer + 0,5 h ráno

2. Věková kategorie: II.

3. Denní doba: Večer až noc.

4. Prostředí : Venku. Musí být hezké počasí, jasná hvězdná noc.

5. Materiál: Obálky, vytištěné texty, vytištěná fotografie, otočná mapa oblohy,
hodinky, kompas (vše desetkrát).

Motivace
Následující text představuje linku učitelovy promluvy. Začne recitací dvou

slok básně, pak už mluví k žákům přímo.

Ach, jaké to blaho: poležet
zde na drnu poblíž boru
a s zlatými dát se hvězdami
do šeptného rozhovoru!

Ty třepotné, smavé hvězdičky
tak čiperně na mne hledí –
ach prosím vás, je to pravda vše,
co lidé prý o vás vědí?
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To je začátek jedné z básní, které napsal Jan Neruda ve své básnické sbírce
Písně Kosmické [22]. Říká, že dívat se na hvězdy je blaho. Vypadá to, že jemu
pozorování oblohy dělalo radost, probouzelo to jeho fantazii při imaginárním roz-
hovoru s hvězdami... Dnes budeme i my mít možnost pozorovat hvězdy a stát
se tak podobnými pozorovateli jako Neruda. Uvidíme, k čemu nás dívání se na
hvězdnou oblohu dovede. Doufám, že to pro nás všechny bude příjemný čas, po-
dobně jako pro autora básně!

(10 min)

Průběh aktivity
Žákům je sděleno, že je pro ně připravena aktivita, zahrnující čas venku, po-

zorování hvězdné oblohy a přemýšlení nad dálkami vesmíru. Aktivity se účastnit
mohou, ale nemusí, je tu jako nabídka pro ně. Zájemci se ve trojicích (popř.
ve dvojicích či jednotlivě, zbudou-li obálky, které dostanou na cestu) vypraví
do přírody. Před odchodem každá skupina dostane hodinky, obálky (na každé
je napsaný čas, kdy ji mají otevřít), kompas a otočnou mapu hvězdné oblohy.
V obálkách na ně čekají úkoly, motivační texty a otázky k zamyšlení, které volně
řídí noční pozorování oblohy a přemýšlení o hvězdách. Texty, které žáci dosta-
nou v obálkách, jsou v příloze A.3, verze pro tisk pak v příloze u této aktivity
publikované na FyzWebu [20].

(130 min)

Reflexe
Reflexe aktivity proběhne druhý den ráno s těmi žáky, kteří se aktivity zú-

častnili. Ostatní mají možnost se připojit.
V první části má každá skupinka za úkol znázornit, jaká panovala nálada

v průběhu pozorování, živou sochou. Po chvilce na přemýšlení postupně ukazuje
každá skupinka svou sochu. Ostatní mají možnost se k soše a jejímu významu
doptat. Následuje společná diskuse:

• Dařilo se vám soustředit na hvězdy? Co vaši pozornost rušilo?

• Překvapilo vás něco v průběhu pozorování? Uvědomili jste si něco nového?

• Je nějaký okamžik z vašeho putování a pozorování, který byste si chtěli
zapamatovat? Jaký?

• K čemu může být pozorování hvězd dobré? Čím nás může obohatit?

(30 min)

Komentář
Při vysvětlování průběhu aktivity je žákům zdůrazněno, ať si na sebe vezmou

teplé oblečení, popřípadě si s sebou mohou vzít spacák či karimatku. Lze jim dát
svačinu a pití pro zpříjemnění pozorování. Žáci si na věci potřebné pro aktivitu
vezmou, popř. od učitele získají, batoh nebo tašku. Také si s sebou každá skupina
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vezme baterku, která umožňuje svícení červeným světlem – mohou používat pouze
to, bílé by příliš rušilo pozorování.

Fotografii zachycující otáčení hvězdné oblohy (viz příloha A.3) je vhodné vy-
tisknout samostatně (ideálně na fotopapír v profesionální kvalitě) a vložit do
obálky spolu s textem.

Žáci, kteří se rozhodli aktivity neúčastnit, mohou, ale nemusí přihlížet reflexi.
V prvním případě je možnost se jich na konci zeptat, jaké to pro ně je, poslouchat
o aktivitě, které se neúčastnili. Nebudou-li chtít reflexi přihlížet, mohou na ten
čas dostat jiný úkol.

Aktivitu navrhuji pro středoškoláky, mohla by ale zaujmout i žáky druhých
stupňů základních škol. Také je možné jít s žáky hromadně na louku – v tom
případě nebudou texty umístěné v obálkách, ale může je využít učitel, když bude
k žákům promlouvat. Lze tak společně pozorovat hvězdy a bavit se o významu
básní, velikosti vesmíru apod.

Aktivita v navržené podobě cílí mj. na to, aby se žáci nad hvězdnou oblohou
a vesmírem zamysleli samostatně a nebylo jim to předloženo ústy učitele. Vidím
ale smysl na aktivitu někdy (další večer, nějaký večer v průběhu školního roku)
navázat hromadným pozorováním oblohy, kdy spolu s učitelem mohou např. hle-
dat souhvězdí a mít od něj potvrzeno, že je našli správně.

Testování aktivity
Aktivitu jsem zadávala dvěma třídám – tedy celkem 62 žákům. Jednalo se,

jak je zmíněno v úvodu této kapitoly, o žáky ve věku přibližně 14 nebo 15 let.
Kvůli pandemii covidu-19 byli žáci vzděláváni distančně a tuto aktivitu dostali
zadanou místo dvou hodin výuky. Motivace proběhla při online hodině, dále do-
stali obdobné instrukce jako jsou uvedeny v popisu aktivity, ale bylo na žácích
ponecháno mnohem více volnosti a zodpovědnosti: Bylo na nich zvolit vhodný
den a vhodné místo pro pozorování hvězd, také si měli najít někoho, kdo půjde
pozorovat s nimi (popř. jít pozorovat sami). Reflexe měla individuální podobu a
proběhla formou kvízu, otázky byly stejné jako ty uvedené v reflexi aktivity, navíc
byly připojeny dva dotazy: Jeden z nich zkoumal průběh pozorování a druhý to,
zda žáci rozuměli básním a co jim čtení básní dalo.

Přestože žáci byli mladší věkové kategorie, než pro kterou je aktivita navržená,
aktivitu zvládli velmi dobře – 51 žáků pozorování opravdu uskutečnilo a ohlasy
byly ve většině případů (45 žáků) pozitivní. Ti, kteří kvíz nevyplnili, na něj buď
zapomněli, nebo se předem omluvili, že k pozorování nemají vhodné podmínky
(např. bydlí v centru města) a uskuteční ho, až budou mít vhodnou příležitost. Do
pozorování byli někdy zapojeni další členové rodiny (22 případů), jindy kamarádi
(8 případů) nebo žáci pozorovali hvězdy dohromady se spolužáky (8 případů),
ve 13 případech žáci pozorovali hvězdy sami – to bylo většinou tehdy, když byly
hvězdy vidět přímo z jejich zahrady.

Pozitivně mě překvapilo, že velká část žáků básním rozuměla a přijala je
jako obohacení, asi čtvrtina žáků na ně měla negativní nebo neutrální reakci.
Tito žáci buď básním nerozuměli (6 žáků), rozuměli jen některým (2 žáci) nebo
jim sice rozuměli, ale měli dojem, že je básně nijak neobohatily (5 žáků). Ti
žáci, kteří doprovodné básně vnímali kladně, uváděli, že básně pomohly navodit
dobrou atmosféru, dodaly hloubku, vnesly do pozorování jiný pohled, daly prostor
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pro přemýšlení, zprostředkovaly jim uvědomění o hvězdách, které by žáci jinak
neučinili, či je básně inspirovaly pro další četbu poezie.
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Vyzkoušení aktivity prokázalo, že na pozorování musí být žáci naladěni – zde
se to většinou podařilo. Také ale ukazuje to, že tohoto „naladění se“ byli žáci
většinou schopní, a to i ti z nich, pro které bylo pozorování hvězd úplně novou
zkušeností. „Překvapilo mě, že pozorování hvězd není vůbec nudné,“ uvádí jeden
žák. Jiná žákyně k tomuto tématu píše: „Jsem moc ráda, že jsme dostali zadáno
pozorovat hvězdy, jelikož si myslím, že nebýt toho, možná bych si k nim nikdy
nenašla cestu.“

Faktory, které pozorování rušily, byly především následující: zima, únava, za-
tažená obloha či hluk. Mezi pozitivními reakcemi na pozorování se objevilo, že to
byl čas na utřídění myšlenek, relaxaci, objevování krásy, rozpoznání souhvězdí,
odpočinek, uklidnění nebo získání nových informací. V jedné z odpovědí je k tomu
uvedeno: „Uvědomila jsem si, že se hvězdy po obloze pohybují stejně jako třeba
měsíc. Je to logické, ale nikdy předtím mě nenapadlo nad tím uvažovat.“ Jiná
žákyně uvedla ještě jiný přínos: „Překvapilo mě, jak nás to může trochu stmelit
dohromady, jako rodinu.“ O vztazích zaznívá i od další žákyně: „Úkol byl zají-
mavý a líbilo se mi, že jsem alespoň měla záminku pro to, vytáhnout někam tátu
s bráchou a užili jsme si pěkný večer.“

Na závěr uvádím několik pozitivních dojmů z pozorování:„Během pozorování
na mě už přicházela únava, ale bavilo mě to – hodně. Bylo to sympatické, přínosné
a měl jsem čas přemýšlet nejen nad hvězdami, ale i nad světem a vesmírem jako
takovým, a také nad sebou.“ Na otázku, co by si chtěli z pozorování zapamatovat,
jsem četla následující odpovědi: „...ten pocit, kdy byla celá obloha už posetá
hvězdami a ani nevím proč, ale ten pocit se mi líbil.“ „...ten okamžik, kdy jsme
nic neříkali a prostě jsme se v míru koukali na hvězdy.“ „...ten vnitřní klid, který
jsem pociťovala během pozorování. Také bych si chtěla zapamatovat situaci, když
moje sestra řekla: „Tak tohle je nádherný.“ Bylo hezké vědět, že to zaujalo mě
i ji.“

Ze zadání aktivity žákům usuzuji, že motivovat je k pozorování hvězdné ob-
lohy bylo dobré, někdy je obohatilo o nové informace, možná častěji jim zpro-
středkovalo příjemný čas plný obdivu a úžasu, pokoje a klidu, který příroda a její
pozorování nabízí a pro který je nutno opustit školní lavice či bezpečí domova
a podstoupit určité dobrodružství. Myslím tedy, že bylo dosaženo vytyčených
cílů zaměřených na přemýšlení a na prožitek. O fyzikálních znalostech a doved-
nostech se žáci zmiňovali s menší četností, ale i tyto cíle byly (alespoň u některých
žáků) naplněny.
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4.6 Svět v obrazech
Inspirací pro tuto aktivitu mi byla četba textu, ve kterém Hábl (český pe-

dagog a komeniolog) vyzdvihuje důležitost toho pěstovat v žácích mravní cítění
a ukazuje jednoduché spojení mezi věděním a mravností v Komenského Orbis
pictus ([4], s. 139-143). „Neboť co je vědění bez mravnosti?“ ptá se Komenský
([3], s. 91-92) a mě to dovádí k úvahám nad tím, že fyzikální vědění se dá využít,
ale i zneužít a že fyzikální jevy mohou mít dobré i špatné projevy.

Charakteristika
Tvořivá aktivita ukazující na dobré a špatné projevy či využití fyzikálních

jevů. Klade důraz na hodnoty: zodpovědnost, kreativita a vztahovost.

Cíle
Žák rozliší, v čem dané oblasti fyzikálního zkoumání (elektřina, gravitace, ato-

mová a jaderná fyzika, kmitání a vlnění) mohou být lidstvu k dobrému či k zlému,
uvede konkrétní příklady. Zamyslí se nad zodpovědností pramenící z vědění. Žák
si vyzkouší, jaké to je, když má každý člen skupiny pevně danou nezastupitelnou
roli.

Technické informace
1. Čas: 1,5 h.

2. Věková kategorie: II.

3. Denní doba: Den.

4. Prostředí : Venku za sucha.

5. Materiál: Obrázek ohně na motivaci. Osm bílých a osm šedých papírů veli-
kosti A2, osm podložek pod papír. Vodou ředitelné barvy (např. Remacol).
Řetěz s vánočními LED světýlky na baterie, jablko, dřevěné kostičky, figurka
na pružince.

Motivace
„Komenský ve svém díle Orbis pictus (Svět v obrazech) mj. ukazuje obrázek

ohně a jeho využití i zneužití. V jednom obrázku tak čtenář najde plápolající
oheň v krbu, zapálenou svíčku, ale i požár za oknem (viz obr. 4.1),“ říká učitel
žákům, ukazuje jim obrázek ohně vytištěný. Pokračuje: „Oheň může mnohému
prospět, ale i mnohému uškodit. Oheň ale určitě není jediný, který umí být dobrý
i špatný. Pojďme to prozkoumat na několika fyzikálních tématech.“

V příloze u této aktivity publikované na FyzWebu [20] je přiložen samostatný
obrázek ohně i ukázka stejného motivu ze tří různých vydání knihy ([23], [24],
[25]), které je možné při motivaci ukázat.

(5 min)
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Obrázek 4.1: „Oheň svítí, hoří, pálí a spaluje.“ převzato z [23], s. 8

Vlastní aktivita
Žáci budou vytvářet obrazy, malování ale bude mít svá pravidla. Jsou při-

pravena čtyři stanoviště, každé znázorňuje jednu ze čtyř vybraných oblastí fyzi-
kálního bádání: elektřina, gravitace, atomová a jaderná fyzika, kmitání a vlnění.
Každé stanoviště je opatřeno cedulkou s názvem stanoviště, na žáky na něm čeká
předmět oblast zastupující (řetěz s vánočními LED světýlky na baterie, jablko,
dřevěné kostičky, figurka na pružince). Dále jsou na každém stanovišti dva bílé a
dva šedé papíry velikosti A2 – na bílý papír bude malováno využití (či dobrý
projev) a na šedý zneužití (či špatný projev) vědění z dané fyzikální oblasti.

Žáci jsou rozděleni na osm skupin (tedy 3-4 žáci ve skupině). Na každém
stanovišti budou současně malovat dvě skupiny, jedna na bílý a jedna na šedý
papír. Malování bude probíhat vodou ředitelnými barvami, místo štětci se ma-
luje rukama. Každá skupina dostane podložku na malování (např. karton) a pro
každého člena kelímek s barvou (červená, modrá, žlutá, pro čtyřčlenné skupinky
i bílá) – při malování pak každý může malovat jen barvou ve svém kelímku, bílá
je vhodná pro míchání barev.

Učitel určí, které skupinky začnou malováním pozitivních věcí a které negativ-
ními, přiřadí jim stanoviště. Na přemýšlení a malování mají 20 minut, poté zazní
zvukový signál, namalované dílo nechají na stanovišti a posunou se na vedlejší
(např. ve směru hodinových ručiček). Ti, kteří v minulém kole hledali pozitiva,
teď hledají negativa a naopak, znovu mají 20 minut na malování.

Malování končí, na každém stanovišti zůstávají čtyři obrazy.
(40 min)
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Reflexe
Sklidí se barvy, umyjí se pomalované ruce a učitel s žáky postupně prochází

stanoviště, autoři vždy stručně představí svou malbu.
(15 min)

Poté si učitel i žáci sednou do kolečka a následuje diskuse:

• Jaké pro vás bylo to, že jste mohli malovat jen jednou barvou?

• Uvědomili jste si něco o sobě nebo spolužácích v průběhu malování? Co?

• V jakých dobrých nebo špatných věcech, které jste namalovali, hraje roli
člověk?

„Dalo by se tedy říci, že člověk má zodpovědnou roli – jeho chování může mít
dobré i špatné následky,“ naváže učitel na předchozí otázku.

• Co si myslíte o tom, že lidé, kteří mají hodně vědomostí, mají také velkou
zodpovědnost?

• Kdy se vy v životě dostáváte do role, kdy musíte být zodpovědní? Jaké to
pro vás je?

(20 min)

Komentář
Jako papír na malování se dá koupit například bílý a šedý balicí papír, lze

použít větší velikost než A2. Podložkou může být kus kartonu.
Příklady dobrých a špatných projevů, využití či zneužití, které souvisí se za-

danými tématy, jsou následující (schválně uvádím závažná témata i příklady z
každodenního života):

• Elektřina je dobrá na svícení v domácnosti, můžeme hrát hry na počítači,
můžeme jít do kina, ale na druhé straně když dítě jede po plastové skluzavce,
může mu skluzavka „dát ránu“, mohou se stát úrazy např. při sahání do
zásuvky, blesk může zasáhnout strom či hůře člověka.

• Díky gravitaci Měsíc obíhá kolem Země a ta zas kolem Slunce, předměty
můžou stát na svém místě, můžeme chodit po zemi, můžeme posilovat zve-
dáním činek nebo si pinkat míč při volejbale, ale také si někdo může upustit
cihlu na nohu a ono ho to bolí, může spadnout dům nebo letadlo a když
chceme cestovat do vesmíru, je to složité.

• S atomovou a jadernou fyzikou se váže to, že lze stavět atomové elektrárny
a získávat z atomů energii, může nám být udělán rentgen zubů, můžeme vi-
dět svítící světlušky nebo lze určovat chemické složení hvězd, ale na druhou
stranu svícení laserem do očí může poškodit zrak, havárie atomových elek-
tráren mají vážné následky a shození atomové bomby může ukončit životy
mnoha lidí.
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• Téma kmitání a vlnění se objevuje při hraní na hudební nástroje, když
naše ucho zaznamená nějaký zvuk, když houpeme dítě na houpačce, když
ptáci k letu musí mávat křídly, ale také souvisí s pádem špatně postavených
mostů, může přijít tsunami a mávání křídel komára vydává nepříjemný
zvuk.

Názvy stanovišť lze volit i jiné. Například pro uvedení aktivity pro mladší vě-
kovou kategorii lze vybrat jako názvy stanovišť živly (oheň, voda, vzduch, země).
Pak se nabízejí následující projevy: Oheň v hrbu hezky hřeje a u táboráku si
nad ním můžeme opéci buřty, ale požár ničí budovy a zabíjí, od ohně se můžeme
spálit. Vodu potřebujeme na pití, můžeme v ní plavat, zaléváme jí kytky, ale
když zmokneme, je nám zima, voda může způsobovat záplavy. Vítr je příjemný,
když jemně hladí na tváři, můžeme nafukovat balónky, ale vítr může něco shodit
a tornádo má ničivou sílu. Do země dáme semínka, aby vzrostla rostlina, z hlíny
vyrábíme keramické výrobky, ale země se může chvět pod zemětřesením a může
docházet k sopečným výbuchům.
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Závěr
V práci jsem popsala teoretické základy zážitkové pedagogiky, kterých je dále

možno využívat i při fyzikálním vzdělávání. Vytvořila jsem šest aktivit, které vy-
cházejí z principů zážitkové pedagogiky. Cíle práce tím byly naplněny. V textu
bylo mj. ukázáno, že zážitková pedagogika je metodou, která fyzikálnímu vzdě-
lávání může dobře posloužit, především díky tomu, že klade důraz na vlastní
aktivitu žáků, na kterou se následně navazuje reflexí.

Při tvorbě práce jsem považovala za důležité se zamyslet nad důvody, proč je
při vzdělávání vhodné využít právě metodu zážitkové pedagogiky, čemuž před-
cházelo hledání smyslu vzdělávání celkově. Formulovala jsem, jak by měl vypadat
žák, kterého bych označila za ideálního žáka, z toho jsem vyvodila, k čemu chci
žáky vzděláváním vést. Po formulaci smyslu vzdělávání už bylo možné popsat
teoretické základy zážitkové pedagogiky, kterou chápu jako nástroj, který lze vy-
užít při cestě za naplněním smyslu vzdělávání. Jako jeden ze stavebních kamenů
zážitkové pedagogiky jsem uvedla Kolbův cyklus učení, který přibližuje to, jak se
člověk učí. Na ten jsem navázala stručnou charakteristikou učebních stylů. Také
jsem zmínila to, že člověk se nejlépe učí v situacích, které jsou pro něj nové a mírně
nekomfortní (množina těchto situací je označována jako zóna růstu). V teoretic-
kém základu práce také bylo popsáno, jak je v zážitkové pedagogice nahlíženo na
žáka a jak na učitele.

Pro vymýšlení konkrétních aktivit bylo nutné formulovat klíčové body pro
tvorbu a uvádění aktivit (motivace a reflexe aktivity) a propojit tak konkrétní
aktivity s teoretickým základem zážitkové pedagogiky. Uvedené aktivity pak ilu-
strují, že metoda zážitkové pedagogiky může vést žáky směrem, který je s tím, jak
chápu smysl vzdělávání, v souladu. Vytvořila jsem tak pět různých aktivit (z čehož
jedna je rozpracována jak pro školní, tak pro venkovní prostředí), které mohou
být inspirací učitelům fyziky, ale také je lze uvést při neformálních příležitostech
(jako jsou tábory, víkendové akce apod.).

Aktivity byly s ohledem na současnou situaci s pandemií covidu-19 a s ní
spojenou karanténou ozkoušeny v menším množství a jinou formou, než bylo
původně zamýšleno. Nebyly uvedeny jako součást mimoškolní akce, místo toho
byly použity při výuce – jednalo se buď o prezenční výuku ještě před pandemií,
nebo následně o výuku distanční. U většiny aktivit tuto formu nepovažuji za
ideální, nicméně i vyzkoušení upravené verze mi potvrdilo, že aktivita jako taková
může být žákům k užitku a vést k naplnění uvedených cílů.

Uvedené aktivity mohou být využity samostatně, nicméně si myslím, že by
bylo možné pokračovat ve vytváření dalších aktivit a jejich propojení tak, aby
vytvořily náplň například několikadenního fyzikálního výjezdu pro žáky.

Prostor pro další rozvoj tématu práce také vidím v zaměření se na stanovování
cílů, kterému jsem se v této práci podrobně nevěnovala, nicméně vím, že je důle-
žité a že ho při budoucím působení na akcích využívajících zážitkovou pedagogiku
(ale nejen tu) budu potřebovat.
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A. Přílohy
A.1 Zaměřeno na detaily – venkovní verze

Postavy na nahrávce použité při motivaci aktivity 4.1 říkají následující text
(každá odrážka představuje jednoho mluvčího):

• Dívka 1 : Co všechno světlo umí? Odrážet se a lámat, být bílé nebo se
rozkládat na barvy, osvětlit svět a dát vzniknout stínům... Vypadá to, že
je takové rozpustilé a nápadité. Provází nás na každém kroku. A když před
ním nezavřeme oči, můžeme se ponořit do krásy jeho výtvorů.

• Dívka 2 : Jsem v lese, je brzo ráno, po dešti. Scházím z hor do údolí a ob-
divuji, jakou krásu ranní slunce spolu s kapkami vody tvoří. Zastavuji se
a s obdivem hledím na smrkové větvičky – je na nich pavučina, teď plná
kapek osvětlených sluncem. Voda, ačkoli je průhledná, vypadá jako bílé
korálky. Hezčí bychom v obchodě nekoupili. Pro koho jsou asi korálky na-
vlečené? Že by se jimi smrk snažil okrášlit? (Viz obrázek A.1.)

• Chlapec 1 : Těžká šedá oblaka sedí nízko nad zemí, jako hradba, která nás
chce oddělit od slunečního svitu. Zem je podmáčená, v botách mám mokro,
ztěžka kladu jednu nohu před druhou. A přeci jen! Když se podívám na
obzor, tam, v kapkách deště, který mi promáčel boty, spatřím duhu. Tedy
jen její část, kousíček, který spojuje kopce a těžké mraky. Těší mě vidět její
barvy, jako by mi nabízely naději. (Viz obrázek A.2.)

• Dívka 3 : Hory brzy po ránu jsou nádherné. Tehdy jsem putovala sama,
takže nikomu nevadilo, když jsem se zastavovala na každém kroku. Slunce
bylo nízko a mě bavilo pozorovat z blízka květiny, kterých byly plné louky.
Nejlepší bylo sednout si tak, aby sluneční paprsky vstupovaly přímo proti
mně a květ jim rostl v cestě. Bylo to kouzelné. Žlutý petrklíč se tak stal orá-
movaný jasným světlem, zářivá linka se táhla podél stonku i květů, zbytek
rostliny byl ve stínu. (Viz obrázek A.3.)

• Chlapec 2 : V paměti mi utkvěl obraz jednoho podzimního večera: Vidím
před sebou hladinu rybníku, která do nedávna byla bez jediné vlnky. Teď
tam ale pluje kánoe poháněna silnými pažemi dvou chlapců. Za kánoí je na
provázku tažena konstrukce z klacků a drnů hlíny, na které plápolá oheň.
Hladina rybníku, doteď klidná, je zčeřená, jak chlapci zabírají pádly... Vodní
plocha se umí chovat jako zrcadlo. Někdy dává obraz věrný, jindy si s ním
trošku hraje. Možná se jí zdá skutečný svět moc nudný – obraz plápolají-
cího ohně taženého za kánoí s chlapci je jakoby seskládán z dílků mozaiky,
z konkrétních tvarů se stává abstraktní umělecké dílo. (Viz obrázek A.4.)

• Dívka 1 : Dokážeš se i Ty naladit na přírodu a na krásu, jež Ti nabízí?
Jdi, zkoumej a žasni, pozoruj a nech se vtáhnout do toho světa, který umí
okouzlit. Jdi a objevuj výtvory, kterých je světlo autorem. Pro Tvé oči je
vytvořilo, aby ses nad nimi mohl radovat. Tak jdi!
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Obrázek A.1: Korálky z vody

Obrázek A.2: Duha

51



Obrázek A.3: Petrklíč orámovaný světlem

Obrázek A.4: Odraz ve vodě [26]
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A.2 Zaměřeno na detaily – školní verze

A.2.1 Motivace
Uvádím tři své fotografie a texty, které mohou sloužit k motivaci aktivity

popsané v kapitole 4.2.

• Pohled do zrcadel nebo odrazy od skla či vodní plochy nabízí celé nové
světy. Vrstvička vody tak může plnit funkci rovinného zrcadla, nerovnosti
na ní způsobují deformaci obrazu (viz obrázek A.5).

• Téma polarizace nabízí nespočet příležitostí pro fotografii. Výhodou je, má-
li člověk polarizační filtr na fotoaparátu. Lze pozorovat, jaké materiály jsou
opticky anizotropní – příkladem je pak igelitový sáček, na fotografii umís-
těný mezi polarizační filtr fotoaparátu a monitor počítače (viz obrázek A.6).

• Světlo se šíří přímočaře. Na straně předmětu odvrácené od zdroje světla tak
vzniká stín. Často si stínů nevšímáme, ale chvílemi může kontrast světla
a stínu přitáhnout naši pozornost (viz obrázek A.7).

Obrázek A.5: Odraz ve vrstvičce vody
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Obrázek A.6: Polarizace

Obrázek A.7: Kontrast světla a stínu
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A.2.2 Výstupy
Uvádím zde ukázku fotografií a textů, které mi odevzdali studenti při uvedení

aktivity. V textu jsou opraveny chyby a některé fotografie jsou trošku oříznuty.

• Studentka přiložila fotografii stínu, který vrhala na zeď lampa s ozdobným
sklem (viz obrázek A.8). Studentka k této fotografii uvedla, že „je to něco
jako kdybychom rozsvítili žárovku v duté malině – povrch ze spousty malých
kuliček dělá takovýto efekt. Jiný efekt bychom viděli u žárovky stínítkem,
které by mělo tvar obyčejné hladké borůvky.“

• „Sklíčka, která jsou vidět, jsou vypuklá. Fungují jako vypuklé zrcadlo, pro-
tože v dalekohledu je větší tma než venku. Odraz ve sklíčkách tedy vidíme
zmenšený a vzpřímený. Co ale vidí člověk s dalekohledem? Dalekohled slouží
jako přístroj na přibližování obrazu. Je to tubus obsahující soustavu čoček,
spojku a rozptylku. Díky jejich kombinaci vidí člověk obraz víc zblízka.
(...)“ píše studentka k fotce dívky s dalekohledem (viz obrázek A.9).

• K jiné z odevzdaných fotografií zachycující ruku dívky a její odraz ve skle
(viz obrázek A.10) jsem četla: „Skleněná tabule většinu světla propouští,
ale určitou část odráží. Díky tomu můžeme vidět odraz postavy ve skle.
(...) Vidíme, jak se ruka zrcadlí skoro tak, jako by se dvě postavy dotýkaly.
Obraz je stranově obrácený a má stejnou velikost jako zobrazovaný předmět.
Tím, že je tabule zcela rovná, chová se jako rovinné zrcadlo (...). Výloha,
ve které byla fotografie pořízena, byla z dvojitého skla, proto jsou vidět dva
vzájemně posunuté odrazy.“

• „Kombinace vypuklého a dutého zrcadla způsobuje extrémní deformaci ob-
razu. Zatímco vypuklé části zrcadla odráží světlo tak, že obraz vidíme
zmenšený a vzpřímený, ty duté odráží světlo tak, že obraz vidíme zvět-
šený a vzpřímený. Takové zrcadlo, jako je na fotce, je více méně k ničemu.
Snad jeho jediné využití je pobavit obecenstvo. (...)“ zní popisek k fotografii
zprohýbaného zrcadla (viz obrázek A.11).

• Další fotografie zachycuje kapky na skle (viz obrázek A.12): „Kapky vody
na skle slouží jako spojná čočka. Fotka není úplně zaostřená, ale když se
podíváme na jednotlivé kapky vody, uvidíme obrácený obraz. Na některých
to opravdu není úplně vidět, ale podle barvy to je možné poznat. V pozadí
jsou dole zelené stromy a nahoře modrá obloha, ale v kapce je to přesně
naopak.“
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Obrázek A.8: Stín vržený lampou
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Obrázek A.9: Odraz od skel dalekohledu

Obrázek A.10: Odraz od skleněné tabule
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Obrázek A.11: Zprohýbané zrcadlo
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Obrázek A.12: Kapky vody
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A.3 Hvězdné dálky
Studenti v obálkách dostanou následující zadání, časy zde značí čas uplynulý

od začátku aktivity (hodiny:minuty), při uvedení je vhodnější uvádět skutečný
čas, kdy má být obálka otevřena. Úryvky básní pochází z Nerudovy básnické
sbírky Písně Kosmické [27]. Některé komentáře jsou inspirovány [28], obrázky pro
určení severu pochází z [22], fotografie zachycující otáčení hvězdné oblohy pak
z [29].

00:00

Vydejte se do kraje a nechte hvězdy, ať osvětlují vaše kroky. Běžte a nechte se
jimi vést. Až uznáte za vhodné, najděte si pozorovatelnu, odkud bude na hvězdy
dobře vidět, kde vás nebudou rušit jiné lidé ani světla civilizace a kde se budete
cítit příjemně po následující čas.

Čím je krajina v noci jiná od krajiny ve dne? V čem je její jedinečnost?

00:20

Doufám, že jste našli příjemné místo na pozorování. Udělejte si pohodlí a po-
dívejte se nahoru, zahleďte se na hvězdy.

Ach, jaké to blaho: poležet
zde na drnu poblíž boru
a s zlatými dát se hvězdami
do šeptného rozhovoru!

Ty třepotné, smavé hvězdičky
tak čiperně na mne hledí –
ach prosím vás, je to pravda vše,
co lidé prý o vás vědí?

Co o hvězdách víte? Znáte hvězdnou oblohu? Umíte v ní číst?
Vyzkoušejte si hledání souhvězdí pomocí otočné mapy oblohy – na jejím okraji

najdete stupnice s datem a časem, nastavte tam správné hodnoty. Najděte na
obloze Velký vůz tvořící část Velké Medvědice. Také Polárku, která je nejzazší
hvězdou oje Malého vozu (jemuž se také říká Malý medvěd). Níže máte nákres,
který vám k jejímu nalezení může pomoci. Vyberte si další souhvězdí na otočné
mapě oblohy a pokuste se ho najít na obloze.
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Zaměřte se teď na hvězdy, jejichž polohu vzhledem k okolní krajině lze snadno
určit (např. na hvězdy nad hranicí lesa nebo blízko nějakého významného objektu)
a zapamatujte si, kde se (vzhledem ke krajině) nacházejí.

00:40

Vesele se Zemí Měsíc jde,
Země zas v mocném kruhu
se okolo Slunce otáčí
v zářivém planet pruhu.
A i to velké Slunce zas
kolem většího vede nás –
a toto slunce jeho
kde jde? – a kolem čeho?

Víme, jak se píše v básni, že Měsíc obíhá kolem Země, Země pak kolem Slunce.
Dále bychom doplnit, že ani Slunce není centrem vesmíru a není nehybné, ale
že spolu s dalšími hvězdami tvoří galaxii, ve které Slunce nemá ničím speciální
postavení, ale spolu s dalšími hvězdami se pohybuje kolem jejího středu. Ani ten
není středem celého vesmíru a ani ten není nehybný. Vyššími soustavami, než jsou
galaxie, jsou pak kupy galaxií, ty zase tvoří nadkupy galaxií...

Z vaší pozorovatelny to ale vypadá jinak. Nevidíte Zemi se otáčet, zdá se,
že vy jste v klidu a hvězdné nebe se točí. Točí se? Opravdu? Podívejte se na
hvězdy, jejichž polohu jste si měli zapamatovat. Jsou na stejném místě? Pootočily
se? Lépe to bude viditelné po uplynutí delšího časového úseku – zaměřte na
ně proto v průběhu následujícího pozorování pozornost. Schválně, jestli se vám
podaří potvrdit vzájemný pohyb Země (s vaší pozorovatelnou) a hvězd.

01:00

Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách
jak dědeček ve kronice,
vždyť čteme tam samou jen minulost,
co bylo, co není snad více.

Čtem o nesmírnosti prostory
a mysl nám trne, žasne,
že papršlek světla než sletí k nám,
snad hvězda již zhasla, snad hasne.

Čeho my ještě se dožili!
Ba na stará kolena divy:
nám minulé vidět lze přítomně
a mrtvy zřít jakoby živy!

Rychlost světla je vysoká, ale ne nekonečná. Rychlost světla ve vakuu je při-
bližně 300 000 km/s – touto rychlostí by světlo za jednu sekundu oběhlo Zemi víc
než sedmkrát kolem dokola. Ve většině našeho pozemského života tedy konečná

61



rychlost světla nic neovlivní. Jak tomu ale je, pozvedneme-li oči k nebesům? Mě-
síc je od Země vzdálen necelých 400 tisíc kilometrů. Světlo od Měsíce na Zem
tedy cestuje o něco málo více než jednu sekundu. Když přes den osvětluje zemský
povrch Slunce, světlo od něj musí urazit přibližně 150 milionů kilometrů, což mu
trvá něco přes osm minut. Slunce je hvězdou, která je k nám nejblíž. Jak daleko
jsou další hvězdy, které vidíme na obloze? Nejbližší hvězda sluneční soustavy se
nazývá Proxima Centauri. Tato hvězda je v takové vzdálenosti, že světlu trvá
urazit tuto dráhu přes čtyři roky. Najednou se nezdá rychlost světla být tak vy-
soká. Světlo z většiny hvězd, které vidíme na obloze, se dokonce vydalo na cestu
ještě dříve, než jsme se narodili my nebo naši rodiče či prarodiče. Mnohem dříve.
Když se tedy díváme na hvězdnou oblohu, díváme se do minulosti.

Přečtěte si ještě jednou úvodní báseň. K jakým myšlenkám dovádí fakt konečné
rychlosti světla autora básně? Jaké myšlenky napadají vás?

01:20
Autorovy závěry z básně v minulé zprávě jsou relevantní, pokud dalekohledem

pozorujeme hvězdy mimo naši galaxii, kdy k nám informace dojde s obrovským
zpožděním (miliony let). Když se díváme okem, díváme se na hvězdy patřící do
naší galaxie, které jsou podstatně blíže, a je pravděpodobné, že hvězda, kterou
pozorujeme, stále existuje, že nezhasla.

Víte, jak z pohledu na hvězdnou oblohu určit sever? Ze severní polokoule naší
planety je vidět Polárka, pro kterou se také používá název Severka. Když od ní
vedete kolmici k zemskému povrchu, pata kolmice ukazuje na sever. Vždycky.
Jak je to možné? Zemská osa je pomyslná přímka spojující severní a jižní pól –
můžeme si představit, že pokračuje daleko do vesmíru. A tam daleko ve vesmíru,
kam pokračuje zemská osa, tam je Polárka, kterou vidíte na obloze (není to
úplně přesně, ale skoro, je od zemské osy odkloněná asi o 1°). Tedy Polárka je
vždy (skoro přesně) nad severním pólem.

Níže máte obrázek, který už znáte, doplněný o návod, jak najít sever. Hledejte
a následně porovnejte s kompasem. Kde na Zemi bychom museli být, abychom
měli Polárku přímo nad hlavou? Kde, aby byla nízko nad obzorem? A může se
stát, že bychom ji už vůbec neviděli? Jak bychom pak určili sever? K čemu je
dobré, vědět, kde je sever? Kdy jste to potřebovali vědět vy?
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01:40

Přečtěte si pokračování básně, jejíž začátek jste před sebou měli v první obálce:

Že maličké Vy prý hvězdičky
jste obrovská samá těla –
a od jedné k druhé prý sto let
a k některé věčnost celá?

Což nevidím, jak jste drobounky
a v jakém jste k sobě skladu? –
já – nahoře být – bych kamenem
vás přehodil celou řadu!

Vskutku, pohled ze Země zkresluje to, jaké hvězdy skutečně jsou, a jaké jsou
vzdálenosti mezi nimi. Na hvězdné mapě máte zakreslena souhvězdí. Ale pomys-
lete, vždyť ty hvězdičky vůbec nemusí být vůbec blízko sebe, jak se zdá nám ze
Země, ony jsou jen stejným směrem. Tak se může stát, že jedna je k Zemi blízko
a k druhé bychom museli letět třikrát déle. Jaký by asi byl pohled na nám známá
souhvězdí z jiné části vesmíru?

Už se pozorování blíží k závěru. Najděte na obloze znovu hvězdy, jejichž po-
lohu jste si měli zapamatovat. Jaký závěr můžete učinit ohledně otáčení hvězdné
oblohy? Očividný důkaz otáčení hvězdné oblohy představuje následující fotogra-
fie. Je fotografována z Austrálie. Kdybychom ale podobnou fotografii pořídili na
severní polokouli, která hvězda by byla uprostřed kružnic? Proč? A jak by vypadala
podobná fotografie pořízená blízko rovníku? Jak v blízkosti pólů?
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02:00

Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům,
a jsme zde Zemí spjatí.

Nám zdá se, z hvězd že vane hlas:
„Nuž pojďte, páni, blíže,
jen trochu blíže, hrdobci,
jimž hrouda nohy víže!“

My přijdem! Odpusť, matičko,
již jsi nám, Země, malá,
my blesk k myšlénkám spřaháme
a noha parou cválá.

My přijdem! Duch náš roste v výš
a tepny touhou bijí,
zimniční touhou po světech
div srdce nerozbijí!

My přijdem blíž, my přijdem blíž,
my světů dožijeme,
my bijem o mříž, ducha lvi,
a my ji rozbijeme!

Autor básně si uvědomuje malost Země v porovnání s šíří vesmíru. Představuje
si ty hvězdné dálky, o kterých může jen snít, protože je pevně svázán se Zemí
(báseň psal v době, kdy ani letadla nelétala, natož, aby se létalo do vesmíru).
Z touhy „vzhůru k nebesům“ lze číst touhu po svobodě, volnosti.

Opusťte svoji pozorovatelnu a cestou vydejte se na cestu zpátky. Cestou si
můžete ještě jednou přečíst závěrečnou báseň. Autor básně má sen o létání do
vesmíru. Jaké sny máte vy?
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