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Resumé
Článek představuje projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.
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PROJECT "IVOŠ" - ONE OF THE WAYS TO ENHANCE QUALITY IN
ELEMENTARY EDUCATION
Abstract
The article presents IVOŠ project - improving the quality of education by introducing
interactive teaching in schools (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), which is funded by the European
Social Fund and the Czech state budget.
Key words: interactive white-board, interactive lesson, modernisation.
1 Obsah a cíle projektu
Hlavním cílem realizovaného projektu „IVOŠ“ je, v souladu se strategickými
dokumenty Evropské unie, zkvalitnit učitelské vzdělávání s akcentem na přípravu učitelů
v oblasti používání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
Inovace jsou zaměřeny na obsahové změny ŠVP s akcentem na činnostní pojetí výuky tak,
aby byly reflektovány požadavky a potřeby trhu práce s ohledem na potřeby rozvoje znalostní
společnosti.
Realizací projektu dochází k vyškolení metodiků partnerských škol a vytvoření
modulárního systému, který slouží pro zkvalitnění vzdělávání stávajících žáků a do budoucna
i mladších generací. Práce s moderními výukovými prostředky nabídne také jedinečnou
možnost rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou pro
pedagogy bude získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné zlepšení
podmínek pro přípravu a realizaci výuky, a v neposlední řadě také přístup do elektronické
knihovny interaktivních výukových modulů. Žákům projekt nabízí možnost získávat
poznatky z nejrůznějších populárních a trendových zdrojů, rozvíjet jednotlivé dovednosti
nově, poutavě a samostatně řešit úkoly v návaznosti na individuální znalosti práce s ICT,
efektivně a tvořivě využívat prostředky komunikace, nácvik různých způsobů mluveného
projevu a v neposlední řadě také při týmové spolupráci organizovat společnou činnost a
přijmout odpovědnost za vlastní práci. Všechny uvedené kompetence společně přispějí k širší
adaptabilitě žáků při dalším studiu na středních školách.
2 Charakteristika cílové skupiny projektu
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Do projektu, který je připraven a realizován v přímé návaznosti na strategii
Olomouckého kraje v oblasti prosazování nových a inovativních metod ve vzdělávání je
zapojeno více než 2000 žáků 2. stupně základních škol a 37 dnes již certifikovaných
pedagogů základních škol ve městech, venkovském prostoru a problémových regionech
Olomouckého kraje. Celkově se tedy hlavní aktivity projektu odehrávají na 17 partnerských
školách (viz Tabulka 1), které jsou nedílnou součástí řešení celého projektu.
Tabulka 1: partnerské školy projektu.
Seznam partnerských škol projektu IVOŠ
1. Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková
organizace
2. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace
3. Základní škola Mohelnice
4. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace
5. Základní škola Náměšť na Hané
6. Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
7. Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany
8. Základní škola Loštice, okes Šumperk, příspěvková organizace
9. Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41,
příspěvková
10. Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace
11. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
12. Fakultní základní škola dr. M. Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská
21
13. Základní škola Libina, příspěvková organizace
14. Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
15. Základní škola Jungmannova Litovel
16. Základní škola Přerov, U tenisu 4
17. Základní škola Brodek u Přerova
Jelikož je rozsah realizovaných aktivit velmi široký, je koncepce řešení rozdělená do
několika etap, aby bylo možné po celou dobu realizace projektu, který byl zahájen 1. 3. 2009
a bude probíhat do 30. 9. 2011, průběžně a objektivně porovnávat možnosti jednotlivých škol
a také objektivně hodnotit vývoj podle jednotlivých stanovených indikátorů.
Realizací jednotlivých etap projektu dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě
vzájemně kooperujících a spolupracujících škol především v oblasti předávání a získávání
vzdělávacích a metodických zkušeností.

3 Popis jednotlivých etap realizace projektu
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Průběh projektu je rozdělen do 4 hlavních etap. První etapa byla zaměřena na
teoretickou a praktickou přípravu, vzdělávání a závěrečnou certifikaci pedagogů jednotlivých
partnerských škol. Cílem této etapy bylo také srovnání a sjednocení materiálně technických
podmínek škol pro realizaci následujících fází projektu.
Ve druhé etapě, která probíhá od 30. 9. 2009 do 30. 6. 2010 jednotliví metodici
postupně podle své aprobace a pod odborným vedením zkušených lektorů vytvářejí celkem 20
interaktivních výukových hodin, do kterých zapracovávají nové výukové činnosti včetně
tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na efektivnější
a všestrannější využití informační a komunikační technologie (ICT) a interaktivních
multimediálních didaktických pomůcek. Obsah a formy IVH si pedagogové volí v přímé
návaznosti na školní vzdělávací program platný na své škole. Jednotlivé zpracované
a ohodnocené IVH jsou pod přímou supervizí koordinátorů projektu, kterými jsou členové
vedení jednotlivých partnerských škol pilotně testovány ve výuce, ale především postupně
vytváří databázi interaktivních multimediálních výukových hodin, které jsou k dispozici
i široké odborné veřejnosti na stránkách projektu http://ivos.upol.cz pro potřeby realizace této
moderní výukové metody i na jejich školách.
Třetí etapa projektu bude zaměřena na intenzivní praktické uplatňování vytvořených
IVH ve výuce, jejich korekci v návaznosti na autoevaluaci metodiků a zpětnovazební podněty
získané metodickým vedením a dotazováním žáků formou dotazníků.
Poslední čtvrtá etapa si klade za cíl komplexně a objektivně vyhodnotit celý průběh
realizace projektu, dokončit kompletaci ucelené baterie interaktivních výukových hodin
a vytvořit funkční metodiku tvorby a implementace nových metod do výuky 2. stupně
základní školy.
V následujícím přehledu jsou podrobně uvedena aktivity, které byly a budou realizovány
v rámci řešení jednotlivých etap projektu „IVOŠ“:




Etapa přípravy realizace:
- vytvoření autorského týmu (PdF + ZŠ),
- tvorba modulárního systému interaktivních výukových materiálů pro výuku,
- vytvoření lektorského týmu (PdF),
- certifikování lektorského týmu (PdF),
- vytvoření školicího střediska (PdF),
- realizace přípravného semináře pro metodiky (PdF).
Etapa přípravy metodiků a podmínek jejich činnosti:
- vytvoření týmu metodiků (PdF + ZŠ)
- školení metodiků v oblasti metodiky tvorby interaktivních výukových
materiálů (prezenční výuka + e-learning) (PdF + ZŠ),
- vyškolení týmu metodiků v oblasti obsluhy interaktivních zařízení (PC +
software + interaktivní tabule - prezenční výuka + e-learning) (PdF + ZŠ),
- certifikace týmu metodiků v oblasti tvorby a úpravy interaktivních výukových
materiálů (PdF + ZŠ),
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vybavení domovských pracovišť metodiků multimediální technikou pro
potřeby vytváření a úpravy vytvořeného modulárního systému interaktivních
výukových materiálů pro výuku na 2. stupni základních škol (PdF + ZŠ),
- dokončení modulárního systému interaktivních výukových materiálů pro
výuku.
Etapa úpravy modulárního systému metodiky:
- poskytnutí vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových
materiálů pro výuku na 2. stupni základních škol jednotlivým metodikům pro
úpravu v podmínkách jejich pracoviště (PdF),
- úprava vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových materiálů
pro výuku na 2. stupni základních škol v podmínkách jejich pracoviště (ZŠ),
- realizace pracovních seminářů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých
metodiků při realizaci úpravy modulárního systému (PdF + ZŠ),
- získání certifikace opravňující metodiky školit další pedagogické pracovníky
(ZŠ).
Etapa testování a zavádění do školské praxe:
- testování inovované výuky na pracovištích metodiků (ZŠ),
- zveřejnění vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových
materiálů pro výuku na 2. stupni všem zájemcům pomocí vzdělávacího portálu
(PdF),
- vytvoření databáze vzdělávacích modulů v rámci vzdělávacího portálu (PdF),
- realizace inovované výuky na pracovištích metodiků (ZŠ),
- zjištění zpětné vazby a efektivity takto realizované výuky (PdF + ZŠ).
-





4 Obsah interaktivních vzdělávacích modulů
Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních cílů projektu je zavedení nových výukových
činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na
předměty jako anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis, ale také
zkvalitnění a zatraktivnění výuky jak žákům, tak učitelům.
Dá se tedy říci, že jednotlivé vzdělávací moduly jsou, společně s metodickou
přípravou učitelů partnerských škol, nejdůležitějším výstupem řešení celého projektu.
Metodická příprava učitelů partnerských škol je navíc aplikovatelná i na školách, které se do
projektu přímo nezapojili, ale mohou tyto výstupy používat, neboť jsou volně dostupné na
webových stránkách projektu: http://ivos.upol.cz.
Interaktivní tabule typu ACTIVBoard jsou totiž vybaveny již poměrně velmi
„vyzrálým“ programem s názvem ACTIVStudio. V současné době je na trhu verze 3, ale
anglický výrobce Promethean chystá uvedení verze 4, kde mimo jiné chystá i podporu práce
s více pery najednou.
Z hlediska organizace času a produktivity práce bylo nutno prezenční výukové
moduly rozdělit na čtyři samostatné části, dle stupně pokročilosti a jednotlivých provázaností
funkcí programu ACTIVStudio.
V prvním modulu se metodici naučili ovládat elektronické pero, doplňovat vytvořená
cvičení pomocí nástroje guma, vhodně používat nástroje pro kreslení apod. Naučili se také
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efektivně pracovat v režimu přípravy předváděcího sešitu, podívali se do knihovny sdílených
prostředků ACTIVStudia.
Ve druhém modulu se učili metodici pracovat s pomůckami primárně určenými pro
výuku geometrie (pravítko, kružítko, úhloměr), dále objevovat všechny funkce knihovny
a práci s mřížkami nejen v matematice.
Třetí modul byl zaměřen na práci s barvami, vkládání objektů z knihovny, funkci
fotoaparát, definování vlastností objektů (průhlednost, průsvitnost, zamykání objektů,
seskupování).
Čtvrtý modul nazvaný multimediální rozšíření funkcí a možnosti ACTIVstudia, se
věnoval akcím (odkazy do sítě internet), práci s vrstvami (slepá mapa, magický tunel).
Ojedinělou funkcí ACTIVStudia je hlasovací systém, pomocí něhož mají žáci možnost se
sami zapojovat do výuky. Dále zpestření hodin o možnosti nahrávaní animací a práci
s videem a zvukem v ACTIVStudiu.
5 Závěry a doporučení
Projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154) představuje inovativní způsob využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho dopady mohou pozitivně ovlivnit formování
klíčových výukových aktivit pro žáky nižšího sekundárního vzdělávání a zvýšit kvalifikaci
pedagogů partnerských škol. Do budoucna by bylo bezesporu velmi výhodné projekty
podobného charakteru realizovat ve větším měřítku.
Hlavním manažerem projektu je M. Klement, který je autorem řady publikací nejen
z oblasti technické a informační výchovy, mj. (1), (2), (3), (4), (5).
Spoluřešitelem projektu je na pozici didaktika J. Dostál, který je autorem řady
publikací z oblasti oborové didaktiky a interaktivní výuky, mj. (6), (7), (8), (9).
Spoluřešitelem projektu na pozici lektora a asistenta je i J. Lavrinčík, který je mj.
specialistou v oblasti tvorby interaktivního výukového software (10), (11), (12), (13).
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VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE
DOSTÁL Jiří, ČR
Resumé
Článek prezentuje dílčí výsledky projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0154 „IVOŠ - zvýšení
kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol“. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Klíčová slova: interaktivní tabule, výuka, vzdělávání.
USE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS IN INSTRUCTION
Abstract
This paper presents the partial results of the project CZ.1.07/1.1.04/01.0154 „IVOS“.
This project is co-financed by the European social fund EU and the state budget of the Czech
Republic.
Key words: interactive whiteboard, instruction, education.
1 Úvod
Moderní vzdělávání zákonitě vyžaduje využívání moderních vzdělávacích technologií.
Ke vzdělávání neodmyslitelně patří školní tabule, která se stala nezbytnou součástí každé
školní třídy. Bývá jejím ústředním bodem, a proto jsou i žákovské lavice situovány tak, aby
na ni všichni žáci dobře viděli. V její blízkosti bývá zpravidla umístěn učitelský stůl (katedra).
Je však nutné uvědomit si, že se jedná o didaktickou techniku, učebními pomůckami se
stávají až napsané texty, vytvořené nákresy, načrtnuté grafy či diagramy. Proto je potřeba
jejich tvorbě věnovat náležitou pozornost.
V podstatě se každý z nás v rámci školního vzdělávání setkal s klasickou tabulí
určenou pro psaní křídami, méně z nás přišlo do styku s bílou tabulí určenou pro psaní fixy,
případně s dataprojektorem, počítačem a bílým plátnem a jen ti nejmladší přišli při školní
výuce do styku s interaktivní tabulí. V českých školách se interaktivní tabule využívají stále
častěji a jejich začlenění do výuky se začíná stávat normou.
2 Jak funguje interaktivní tabule
Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá
vzájemná aktivní komunikace mezi uživatelem (učitelem, žáky) a počítačem s cílem zajistit
maximální možnou míru názornosti zobrazovaného obsahu. Podobně jako je tomu v případě
počítačové myši nebo touchpadu, získávají uživatelé možnost prostřednictvím interaktivní
tabule ovlivňovat činnost počítače a v něm spuštěných programů. Díky obrazu promítanému
datovým projektorem na interaktivní tabuli (tedy tam, odkud se změny provádějí) je možné
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aktuální stav na výstupu počítače v reálném čase sledovat. Interaktivní tabule se ovládá
prostřednictvím stylusu (speciálního pera) nebo přímo prstem.

Obr. 1: Zobrazení komunikačního řetězce při použití interaktivní tabule (1)

V podstatě lze od sebe rozlišit dva typy interaktivních tabulí – s přední
a se zadní projekcí. V případě interaktivní tabule s přední projekcí je dataprojektor umístěn
před tabulí. S tímto typem se setkáme v cca 99 % případů, avšak menší nevýhodou tohoto
způsobu projekce je umístění projektoru, který je vystaven možnému mechanickému
poškození a při práci s tabulí je vrhán stín. Výrobci však přicházejí s řešeními, která zkracují
projekční vzdálenost a výrazně je tak problém se stínem eliminován. Řešení problému taktéž
napomáhá využívání speciálních ukazovátek. U interaktivní tabule se zadní projekcí je datový
projektor umístěn za tabulí. Podstatnou nevýhodou tohoto typu je o něco vyšší cena a větší
rozměry (hloubka), které mohou činit problémy při montáži přímo na stěnu.
Tradiční spojení interaktivní „tabule + dataprojektor + počítač“ je stále více
doplňováno o další prvky a vznikají tak interaktivní výukové systémy. Jedním z prvků je např.
hlasovací zařízení, s jehož pomocí lze velmi rychle a přesně zjišťovat míru osvojených
poznatků a žáky tak aktivně zapojovat do výuky. Jednoduše zadáme otázku a rázem
probudíme i „spící“ studenty, jelikož jsou nuceni reagovat. V případě, že žáci neodpovídají
správně, máme možnost díky rychlé zpětné vazbě učivo dovysvětlit.
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Obr. 2: Ukázky hlasovacích zařízení (2), (3), (4)

3 Ukázky využití interaktivní tabule ve výuce

Obr. 3: Výuka s využitím interaktivní tabule (5).
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Obr. 4: Výuka s využitím interaktivní tabule (6).

Obr. 5: Výuka s využitím interaktivní tabule (9, 10).
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Obr. 6: Výuka s využitím interaktivního panelu (7).

Obr. 7: Výuka s využitím interaktivní tabule (8).
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4 Závěr
Nastavený trend ve vybavování škol didaktickou technikou bude mít za následek, že
se s interaktivními tabulemi budeme ve školách setkávat stále častěji. Instalací tabule do třídy
však ještě není automaticky zajištěn pozitivní přínos pro vzdělávání. Velkou roli hraje aktivní
přístup učitele. Je nutné systematicky pracovat na metodice využívání interaktivních tabulí ve
výuce.
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PROJEKT „IVOŠ“ – ROK PRVNÍ
KLEMENT Milan, ČR – LAVRINČÍK Jan, ČR
Resumé
Článek představuje aktivity realizované v rámci prvního roku řešení projektu IVOŠ –
zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.
Klíčová slova: interaktivní tabule, aktivity projektu, metodická příprava, vzdělávací modul,
interaktivní výuková hodina.
PROJECT “IVOŠ” - FIRST YEAR
Abstract
The article presents the activities undertaken within the first year of the project IVOŠ improving the quality of education by introducing interactive teaching in schools, which is
funded by the European Social Fund and the Czech state budget.
Key words: interactive whiteboards, project activities, systematic training, training modules,
interactive lessons.
1 Vymezení klíčových aktivit řešených v roce 2009
První rok řešení projektu „IVOŠ“ byl specifický zejména tím, že se stanovoval
základní organizační rámec celého projektu a to i s přesahem do dalších let řešení. Jednotlivé
procesy, vedoucí ke zdárnému pokračování a ukončení projektu, bylo tedy potřeba koncipovat
a explanovat s velkou pečlivostí a rozmyslem.
Celý proces řešení projektu v prvním roce trvání, byl tedy ve znamení tří hlavních
klíčových aktivit, které svou povahou a dosahem byly pro zdárné řešení projektu naprosto
zásadní. Tyto klíčové aktivity ovlivňovaly, ovlivňují a budou ovlivňovat veškeré další
aktivity realizované v projektu. Jedná se o tyto tři klíčové aktivity:




Klíčová aktivita 01 - Administrativní zajištění realizace projektu
Klíčová aktivita 02 - Technické zajištění realizace projektu
Klíčová aktivita 03 - Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských základních
škol

Pokud budeme podrobněji specifikovat jednotlivé procesy či činnosti, které byly v rámci
realizace těchto tří klíčových aktivit konány, získáme přesnější obraz o rozsahu práce, která
byla v uplynulém období vykonána. Tato specifika, včetně ukázek některých konkrétních
činností je uvedena v dalších kapitolách předložené stati.
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2 Specifikace klíčové aktivity 01 - Administrativní zajištění realizace projektu
Tato aktivita je průřezová a je realizována v délce 31 měsíců, tj. v průběhu celé
fyzické realizace projektu „IVOŠ“. Sestává z mnoha dílčích činností, které zabezpečují
plynulý chod realizace projektu:
-

vytvoření managementu realizace projektu (organizační zajištění - hlavní manažer,
asistent, lektorský tým, metodický tým, autorský tým, supervize),
nastavení procesů a systému hodnocení a monitoringu,
zajištění publicity projektu na všech úrovních (příjemce dotace, partneři projektu),
finanční a účetní management projektu včetně archivace dokumentů spojených
s projektem,
administrativa projektu,
nastavení řízení projektu - koordinace klíčových aktivit,
dohled nad dodržením harmonogramu,
provedení výběrových řízení v souladu s metodickým pokynem OP VK a v souladu se
zákonem 137/2006 Sb. (1),
uzavření všech dodavatelsko-odběratelských smluv, dohod o provedení pracovní
činnosti (personalistika, mzdová agenda),
postupné zveřejňování dílčích a konečných výsledků projektu směrem k široké
pedagogické i široké veřejnosti,
zajištění dotačního managementu celé realizace projektu,
monitoring dodržování závazných indikátorů,
příprava a zpracování průběžných zpráv, žádostí o platbu, závěrečné zprávy,
zajištění způsobu výkaznictví ve vztahu k partnerským základním školám,
finanční auditu projektu.

Výstupy klíčové aktivity 01:
-

nastavení specifických procesů realizace projektu,
vytvoření interních směrnic v oblasti finančních toků, účetnictví a mzdové agendy
v souladu s platnou legislativou (563/1991 Sb., 568/1992 Sb., a 262/2006 Sb.) (2),
finanční audit projektu,
výběrová řízení na dodavatele,
uzavření všech pracovních smluv a dohod v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (3),
předložené průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu, předložené žádosti
o platby, předložení závěrečné zprávy a žádosti o platbu,
zajištěná povinná publicita projektu dle podmínek OP VK.

3 Specifikace klíčové aktivity 02 - Technické zajištění realizace projektu
Tato aktivita byla realizovaná ve dvou fázích, přičemž měla přímou návaznost na
realizaci otevřeného podlimitního výběrového řízení na dodávku hardware a software pro
realizaci interaktivních způsobů výuky na fakultě samé, ale především na jednotlivých
partnerských školách projektu. Popište si tedy jednotlivé fáze této klíčové aktivity:
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1) Vybavení metodického a vzdělávacího pracoviště v prostorách katedry technické

a informační výchovy PdF UP v Olomouci, která je plně využívána pro realizaci
projektu:
autorský a lektorským tým - tvorba základních výukových modulů,
vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do projektu,
pracovní setkání pedagogů s lektorským a metodickým týmem v průběhu další
tvorby vlastních výukových modulů pro jednotlivé školy a předměty,
tvorba metodických a vzdělávacích interaktivních výukových materiálů.
2) Vybavení základních škol novými didaktickými interaktivními pomůckami.
set Interaktivní tabule (IT, dataprojektor, řídící PC, výukový program),
další didaktické pomůcky (hlasovací zařízení, audio-systém).

Vybavení ZŠ bylo realizováno v ihned po provedeném výběrovém řízení 03/2009
v souladu s metodickým pokynem OP VK a v souladu se zákonem 137/2006 Sb. (4).
Další samostatnou částí této aktivity bylo vytvoření specifických webových stránek projektu
(webového portálu), který pracuje z uživatelského pohledu na bázi tzv. redakčního systému.
Mezi hlavní části webových stránek patří:
e-learning
komunikační platforma
evalvace (hodnocení)
povinná publicita
elektronická knihovna výukových materiálů = datové úložiště
Výstupy klíčové aktivity 02:
-

vybavení 17-ti základních škol potřebnými interaktivními didaktickými pomůckami
nezbytnými pro realizaci projektu,
vybavení 1 metodického vzdělávacího pracoviště na půdě PdF UP (katedra technické
a informační výchovy),
specifický webový internetový portál včetně elektronické knihovny výukových
materiálů.

4 Specifikace klíčové aktivity 03 - Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských
iazákladních škol
Dá se bezezbytku říci, že tato klíčová aktivita je pro řešení celého projektu a jeho
uplatnitelnost a přísnost školské praxi nejdůležitější. Tato aktivita probíhala v rozmezí
4 měsíců roku 2009 a dotkla se především 37 metodiků partnerských škol, kteří absolvovali
ucelený vzdělávací kurz, zaměřený na problematiku použití a využití interaktivních způsobů
výuky a souvisejících zařízení v edukačním procesu. Celý systém vzdělávání metodiků
partnerských škol byl rozdělen do dvou základních modulů, která předcházela organizační
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příprava, a ukončen byl certifikací všech absolventů tohoto vzdělávání. Jednotlivé činnosti
spojené z realizací této klíčové aktivity tedy můžeme vymezit do těchto bodů:
-

zahájení spolupráce partnerských základních škol sestavením pracovních skupin podle
jednotlivých předmětů,
I. modul - vzdělávání pedagogických pracovníků odbornými lektory a garanty
v oblasti tvorby interaktivních výukových materiálů v rozsahu 20 hodin prezenční
výuky + 20 hodin e-learningu,
II. modul - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání didaktických
pomůcek (set interaktivní tabule, dataprojektor, hodnotící systém apod.),
certifikace pedagogů.

Výstupy klíčové aktivity 03:
-

základní výukové vzdělávací interaktivní moduly na jednotlivé předměty: anglický
jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis
II. vzdělávací moduly pro učitele partnerských ZŠ
37 proškolených pedagogů jednotlivých partnerských ZŠ včetně získání certifikace

5 Specifikace jednotlivých vzdělávacích modulů
Jak již bylo uvedeno, celý systém vzdělávání sestával ze dvou základních modulů
P (prezenční) a E (e-learningový). Po absolvování prezenčních vzdělávacích modulů a po
ukončení e-learningových kurzů byl celý školící proces zakončen certifikací. Certifikace
proběhla 27. 8. 2009 od 13:00 na učebně P4.
Prezenční vzdělávací moduly (Modul P1, Modul P2, Modul P3 a Modul P4) byly
realizovány přímou výukou účastníků, přičemž na konci prezenčního vzdělávacího modulu
P3 byl zadán praktický úkol, který byl hodnocen na posledním prezenčním vzdělávacím
modulu P4. Školení probíhaly v učebnách PdF UP Olomouc pod vedením zkušených lektorů,
kteří jsou akreditování MŠMT pro výkon těchto činností.
E-learningované kurzy (Modul E1 a Modul E2) byly realizovány zčásti prezenční
formou (tutoriály) a z části samostudiem s využitím multimediálních studijních opor, které
jsou
dostupné
prostřednictvím
sítě
Internet
(adresa:
http://unifor.upol.cz/pedagogicka/unifor/logon.php).
Tutoriály (jedná se o prezenční setkání účastníků e-learningového kurzu) byly
věnovány organizačním a technickým otázkám spojených s realizací samostudia (metodikům
byly předány přihlašovací údaje, vysvětlen obsah kurzu, vysvětlen způsob studia a způsob
ukončení kurzu). Samostudium probíhalo prostřednictvím LMS systému Unifor (5), který je
přístupný z kteréhokoliv počítače, který je připojen v síti Internet, a to v libovolném čase.
Během samostudia metodici plnili úkoly, které byly kontrolovány školitelem (6), a na základě
nich získávali metodici body (7). Po dosažení požadovaného počtu bodů byl pro účastníka
kurz ukončen. Zhodnocení kurzu proběhlo na závěrečném tutoriálu.
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V následujících tabulkách je specifikován přesný obsah a rozsah jednotlivých
vzdělávacích modulů, který čtenáři umožní vytvořit si představu a rozsahu a šíři získaných
poznatků a dovedností na straně metodiků partnerských škol.
Tabulka 1: obsah prezenčního vzdělávacího modulu

MODUL I. - obsah prezenčních modulů:
Obsah modulu
Seznámení s ovládáním tabule ACTIVboard a jejího
příslušenství
- Ovládání multimediálního PC
- Ovládání Diaprojektoru
- Ovládání ozvučovacího systému
- Základní obsluha interaktivní tabule
- Ovládání elektronického pera
- Doplňování pomocí funkce gumy
- Kreslící nástroje (vynášecí čára, šipka, …)
- Anotační nástroje (pero, zvýrazňovač, guma)
- Ovládání nástrojové lišty
- Režim přípravy předváděcího sešitu
- Seznámení s knihovnou
Představení základních funkcí a jejich možného užití

Rozsah modulu
4 x 45 min.

Modul P2

Základní funkce a možnosti ACTIVstudia
- Vytvoření prázdného sešitu
- Konstrukční nástroje (pravítko, úhloměr, kružítko,
bod otáčení)
- Mřížky a jejich uplatnění
- Textové pole a jeho úprava
- Knihovna a práce s ní
- Práce s barvami (pozadí, text)
- Vkládání objektů z knihovny
- Přidávání zdrojů do knihovny (fotoaparát,
kopírování)
- Odkazy na další stránky
- Definování
vlastností
objektů
(průhlednost,
průsvitnost, zamykání, seskupování)
- Práce s vrstvami (slepá mapa, magický tunel)

6 x 45 min.

Modul P3

Didaktické využití ACTIVstudia při tvorbě výukových
hodin
- Didaktické zásady a jejich uplatnění ve výuce
- Uplatnění didaktických zásad při konstrukci
výukové hodiny
- Didaktická zásada názornosti – použití barev
- Didaktická zásada přiměřenosti – práce s textem
a jeho náročností
- Didaktická zásada emociálnosti – interaktivní
a multimediální prvky

6 x 45 min.

Modul P1
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Modul P4

Didaktická zásada zpětné vazby – interaktivní testy
a hlasovací systém
Organizační formy výuky a jejich uplatnění ve
výuce
Uplatnění organizačních forem při konstrukci
výukové hodiny
Organizační forma frontální – typizovaná výuková
hodina
Organizační forma individualizovaná – projektová
výuková hodina
Organizační forma individuální – podpůrná
výuková hodina
4 x 45 min.

Tvorba interaktivních výukových hodin s uplatněním
multimediálních funkcí a rozšíření ACTIVstudia při
uplatnění didaktických zásad a evaluace
- Multimediální funkce a jejich význam pro uplatnění
didaktické zásady emociálnosti
- Odkazy do internetu a propojené soubory
- Vkládání animací a videa do stránek
- Nahrávání animace, videa a zvuku
- Rozšířené funkce a jejich význam pro uplatnění
didaktické zásady názornosti
- Definování vlastností objektů (průhlednost,
průsvitnost, zamykání, seskupování)
- Práce s vrstvami (slepá mapa, magický tunel)
- Evaluační funkce a jejich uplatnění při projektování
a tvorbě výukové hodiny
- Teorie testů a jejich typy
- Zařazení hlasovacího systému
- Vyhodnocení výsledků hlasování
- Uplatnění zpětné vazby – spolupráce s ostatními
aplikacemi

Tabulka 2: obsah e-learningového vzdělávacího modulu

MODUL I. - obsah e-learningových kurzů:
Modul E1

Modul E2

Obsah kurzu
Zpracování textů, tabulek a prezentací
- Práce s aplikací MS Word
- Práce s aplikací MS Excel
- Základy práce s aplikací MS PowerPoint

Rozsah modulu
10 hod. samostudia

Multimediální a prezentační tvorba

10 hod. samostudia
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-

Úvod do tvorby prezentací v aplikaci MS
PowerPoint
Pokročilé techniky tvorby prezentací v aplikaci
MS PowerPoint
Zpracování digitálního videa

4 Závěry
Na základě výše uvedených skutečností je tedy možné konstatovat, že všechny
aktivity plánované na první rok řešení projektu „IVOŠ“ byly bezezbytku naplněny a že bylo
možné pokračovat v dalších aktivitách naplánovaných do dalších etap.
Hlavní výsledky řešení projektu v roce 2009 je tedy možné shrnout do těchto bodů:
- byly nastaveny specifické procesy realizace projektu,
- došlo k vytvoření interních směrnic v oblasti finančních toků, účetnictví a mzdové
agendy v souladu s platnou legislativou (563/1991 Sb., 568/1992 Sb., a 262/2006 Sb.),
- byla realizována výběrová řízení na dodavatele,
- došlo k uzavření všech pracovních smluv a dohod v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb.,
- byly předkládány průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu,
- byla zajištěna povinná publicita projektu dle podmínek OP VK,
- bylo provedeno vybavení 17-ti základních škol potřebnými interaktivními
didaktickými pomůckami nezbytnými pro realizaci projektu,
- bylo provedeno vybavení 1 metodického vzdělávacího pracoviště na půdě PdF UP
(katedra technické a informační výchovy),
- vznikl a je provozován specifický webový internetový portál včetně elektronické
knihovny výukových materiálů.
- byly vytvořeny základní výukové vzdělávací interaktivní moduly na jednotlivé
předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis,
- byly realizovány dva vzdělávací moduly pro učitele partnerských ZŠ
- všech 37 proškolených pedagogů jednotlivých partnerských ZŠ bylo certifikováno.
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PROJEKT „IVOŠ“ – ROK DRUHÝ
KLEMENT Milan, ČR
Resumé
Článek představuje aktivity realizované v rámci druhého roku řešení projektu IVOŠ –
zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.
Klíčová slova: interaktivní tabule, aktivity projektu, metodická příprava, výuková hodina,
interaktivní výuková hodina.
PROJECT “IVOŠ” - SECOND YEAR
Abstract
The article presents the activities undertaken in the second year of the project Ivoš improving the quality of education by introducing interactive teaching in schools, which is
funded by the European Social Fund and the Czech state budget.
Key words: interactive whiteboards, project activities, systematic training, lessons,
interactive lessons.
1 Vymezení klíčových aktivit řešených v roce 2010
V roce 2010, ale také částečně ještě v roce 2009, pokračovalo řešení projektu „IVOŠ“
realizací dalších dvou klíčových aktivit. Tyto aktivity, na rozdíl od tří předcházejících
(Klíčová aktivita 01 - Administrativní zajištění realizace projektu; Klíčová aktivita 02 Technické zajištění realizace projektu; Klíčová aktivita 03 - Vzdělávání pedagogických
pracovníků partnerských základních škol), byly již zaměřeny na vlastní implementaci
interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu odehrávajícím se 17-ti partnerských
základních školách.
Níže uvedené aktivity tedy umožnili zhodnocení výsledků vzdělávání, kterým prošli
všichni metodici partnerských škol, implementací teoretických znalostí či praktických
dovedností v oblasti použití a využití interaktivní tabule a jejího příslušenství při realizaci
výuky na jejich domovských školách. Obě aktivity na sebe bezprostředně navazovaly
a umožnili tím vytvoření základní báze interaktivních výukových hodin (dále jen IVH), které
byly zapojovány do reálné výuky. Jedná se tedy o tyto dvě klíčové aktivity:



Klíčová aktivita 04 - Vytvoření výukových modulů a interaktivních materiálů pro
výuku předmětů na partnerských ZŠ
Klíčová aktivita 05 - Pilotní zavádění interaktivní výuky do škol a aktualizace ŠVP
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Pokud budeme podrobněji specifikovat jednotlivé procesy či činnosti, které byly v rámci
realizace těchto dvou klíčových aktivit konány, získáme přesnější obraz o rozsahu práce,
která byla v uplynulém období vykonána. Tato specifika, včetně ukázek některých
konkrétních činností je uvedena v dalších kapitolách předložené stati.
2
Specifikace
klíčové
aktivity
04
Vytvoření
výukových
……a interaktivních.materiálů pro výuku předmětů na partnerských ZŠ

modulů

V době přípravy projektu si každá partnerské ZŠ stanovila počet zapojených učitelů
a především předměty, ve kterých bude interaktivní metoda výuky s pomocí interaktivní
tabule zavedena.
Z celkového počtu 37 pedagogů byla na 2. stupni ZŠ rozdělena výuka jednotlivých
předmětů následovně:







anglický jazyk - 10 ZŠ
matematika – 14 ZŠ
český jazyk – 7 ZŠ
fyzika – 2 ZŠ
zeměpis – 1 ZŠ
biologie – 1 ZŠ

V rámci této klíčové aktivity metodici, na úrovni svých předmětů, postupně
připravovali, přetvářeli a doplňovali základní výukové moduly IVH podle svých představ
a v souladu s ŠVP každé partnerské ZŠ. Časový harmonogram tvorby a úpravy jednotlivých
IVH a metodik IVH je uveden v tabulce číslo 1.
Tabulka 1: harmonogram tvorby IVH a jejich metodik
činnost
Zadání tvorby metodik IVH 1 - 20:
Odevzdání tištěných a podepsaných
metodik IVH 1 - 20:

termín
27. 8. 2009

čas konání
13:00

místo konání
PdF UP – učebna P4

30. 10. 2009

13:00

PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 1 - 5:
Odevzdání IVH 1 - 5:

30. 10. 2009
18. 12. 2009

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 6 - 10:
Odevzdání IVH 6 - 10:

18. 12. 2009
12. 2. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 11 - 15:
Odevzdání IVH 11 - 15:

12. 2. 2010
16. 4. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 16 - 20:
Odevzdání IVH 16 - 20:

16. 4. 2010
11. 6. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

V průběhu této tvůrčí práce se metodici partnerských základních škol, v rámci
utvořené spolupracující sítě škol, pravidelně setkávali při pracovních seminářích
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(workshopech) zaměřených na předávání zkušeností (poradenství, informovanost) s tvorbou
či zaváděním metod výuky s pomocí interaktivní tabule. Časový harmonogram konání
jednotlivých pracovních workshopů je uveden v tabulce číslo 2.
Tabulka 2: harmonogram konání pracovních workshopů
činnost
1. pracovní workshop
2. pracovní workshop
3. pracovní workshop
4. pracovní workshop
5. pracovní workshop

termín
30. 10. 2009
18. 12. 2009
12. 2. 2010
16. 4. 2010
11. 6. 2010

čas konání
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

místo konání
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Pracovních workshopů se účastnili, kromě řešitelského kolektivu vedeného hlavním
manažerem projektu PhDr. Milanem Klementem, Ph.D., také všichni metodici jednotlivých
partnerských základních škol, kteří v první části workshopu představovali své dosavadní
výsledky při tvorbě interaktivních výukových hodin v prostředí ACTIVStudia 3 (1). Druhá
část workshopu byla vždy zaměřena na prezentaci dalších možností zakomponování
interaktivních prvků počítačem a multimédii podporované výuky a především otevřenou
výměnu zkušeností a praktických poznatků z tvorby a implementace interaktivní výukové
hodiny (IVH) v jednotlivých předmětech do specificky strukturovaných školních
vzdělávacích programů. Tuto skutečnost dokumentují níže uvedené obrázky, které byly
pořízeny na zmíněných pracovních workshopech.
Obrázky 1 a 2: pracovní workshop konaný 18. 12. 2009

Obrázky 3 a 4: pracovní workshop konaný 12. 2. 2010
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Po celou dobu tvorby měli všichni metodici zajištěno odborné a metodické
poradenství garanty projektu a celým lektorským týmem. Každý pedagog si postupně (během
1. školního roku realizace projektu, tj. 2009/2010) a ve spolupráci s ostatními pedagogy
v rámci tematických pracovních skupin vytvořil kompletní výukový program pro pilotní
zavádění interaktivní metody do přímé výuky, která je předmětem další klíčové aktivity
projektu. Medickou a didaktickou pomoc zajišťoval didakticko-lektorský tým, jehož složení
je uvedeno v tabulce číslo 3.
Tabulka 3: okruhy problémů a složení didakticko-lektorského týmu projektu „IVOŠ“
Řešení problémů při použití Aplikace Activ Studio 3
Mgr. Jan Lavrinčík
Monika Horká

Řešení problémů v oblasti použití aplikace ACTIVStudio 3 a jejich
jednotlivých funkcí či nástrojů při vytváření obsahu IVH.

Řešení didaktických a metodických problémů při tvorbě IVH
PaedDr., PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

Řešení problémů při sestavování metodik, metodickém a didaktickém
členění IVH a při evaluaci obsahu a formy IVH.

Řešení problémů s použitím dalších vzdělávacích materiálů (MS Office)
PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Mgr. Jiří Klement
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

Řešení problémů při použití podpůrných vzdělávacích materiálů
vytvářených v aplikacích MS WORD, MS Excel a MS PowerPoint.

Řešení problémů s hardware (interaktivní tabule, PC, dataprojektor, ozvučovací
systém, hlasovací systém)
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Řešení problémů při provozu hardwarových součástí a komponent
multimediální učebny (týká se pouze zařízení v rámci projektu IVOŠ).
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Metodický a lektorský tým projektu tedy souběžně s učiteli z partnerských ZŠ
vytvářel výukové vzdělávací materiály (IVH) pro žáky podle jednotlivých předmětů.
Vypracované výukové materiály byly graficky upraveny a publikovány v nákladu 20
kompletních souborů IVH.
Výstupy klíčové aktivity 04:
- kompletní výukové moduly jednotlivých předmětů (6 předmětů pro 17 ZŠ),
- pracovní semináře, workshopy (celkem 5),
- publikované výukové materiály pro ZŠ – 20 kompletních souborů IVH.
3 Specifikace klíčové aktivity 05 - Pilotní zavádění interaktivní výuky do škol
….a aktualizace ŠVP
Pilotní zavádění interaktivní výuky probíhalo v těchto předmětech: anglický jazyk,
matematika, český jazyk, fyzika, biologie a zeměpis. Toto zavádění bylo cíleno do přímé
výuky v rámci jednotlivých partnerských základních škol a bylo realizováno po celou dobu
školního roku 2010/2011. I v této části realizace projektu měli všichni učitelé ZŠ dostatečnou
metodickou podporu v pozicích garantů projektu z PdF UP v Olomouci (2). Konkrétně
můžeme vymezit jednotlivé činnosti spojené s realizací této aktivity vymezit takto:
-

přímá výuka předmětů na partnerských základních školách,
prezentace vytvořených a otestovaných modulárních interaktivních výukových
materiálů prostřednictvím elektronické knihovny umístěné na specifických WWW
stránkách projektu,
nastavení procesu evaluace na úrovni jednotlivých partnerských ZŠ (vytvoření
nástrojů hodnocení, vlastní hodnocení, analýza efektivity výuky).

Poslední částí celého projektu bude vyvolaná aktualizace jednotlivých ŠVP ZŠ. Tento
proces bude probíhat v roce 2012 a budou jej zajišťovat učitelé ZŠ, koordinátoři ZŠ a garanti
celého projektu.
Výstupy klíčové aktivity 05:
- přímá výuka předmětů: anglický jazyk, matematika, český jazyk, fyzika, biologie
a zeměpis na 17-ti partnerských základních školách Olomouckého kraje,
- přímé zapojení 37 vyučujících pedagogů,
- přímé zapojení 2 000 žáků,
- analýza efektivity výuky,
- inovace ŠVP na 17 ZŠ.
4 Závěry
Na základě výše uvedených skutečností je tedy možné konstatovat, že všechny
aktivity plánované na druhý rok řešení projektu „IVOŠ“ byly nebo jsou bezezbytku
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naplňovány a že bylo a je možné pokračovat v dalších aktivitách naplánovaných do dalších
etap realizovaných v roce 2012.
Hlavní výsledky řešení projektu v roce 2010 je tedy možné shrnout do těchto bodů:
- byly vytvořeny kompletní výukové moduly jednotlivých předmětů (6 předmětů pro 17
ZŠ),
- probíhaly pracovní semináře a workshopy (celkem 5),
- byly publikovány výukové materiály pro ZŠ – 20 kompletních souborů IVH,
- probíhala přímá výuka předmětů: anglický jazyk, matematika, český jazyk, fyzika,
biologie a zeměpis na 17-ti partnerských základních školách Olomouckého kraje,
- došlo k přímému zapojení 37 vyučujících pedagogů do pilotního zavádění
interaktivních metod ve výuce na partnerských základních školách,
- došlo k přímému zapojení 2 000 žáků do pilotního zavádění interaktivních metod ve
výuce na partnerských základních školách,
- proběhla analýza efektivity takto pojaté a realizované výuky,
- byla realizována inovace ŠVP na 17 ZŠ.
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ACTIV INSPIRE JAKO PROSTŘEDEK ZVÝŠENÍ INTERAKTIVITY
LAVRINČÍK Jan, ČR
Resumé
Příspěvek se zabývá problematikou interaktivní výuky nižšího sekundárního
vzdělávání. Řeší otázky softwarového vybavení tabulí Promethean Activ Board. Dále
pojednává o možnosti využití k tvorbě výukových hodin pro vzdělávání v rámci projektu
IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154). Přináší představení nového software Activ Inspire a jeho nových
možností vedoucích ke zvýšení interaktivity. V závěru se pokouší o srovnání softwarových
prostředků tabulí Promethean Activ Board s ohledem na vzdělávání.
Klíčová slova: Activ Inspire, akce, interaktivní tabule, interaktivní výuka, interaktivní
výuková hodina.
ACTIV INSPIRE A MEANS OF INCREASING INTERACTIVE QUALITY
Abstract
The article deals with the significance interactive teaching lower secondary education.
Question of the software equipment whiteboards Promethean Activ Board are solved. It
present about creation of interactive lesson for education: project „IVOŠ – increase quality
level in education with introduce interactive teaching to schools (CZ.1.07/1.1.04/01.0154) “.
Introduction of new software brings Activ Inspire and its new possibilities leading to increase
interactive quality. At the end it discussed about question of compare software Activ Board
with regard to education.
Key words: Activ Inspire, action, interactive whiteboard, interactive education, interactive
lessons.
1 Úvod
Interaktivní výuka se v současné době začíná stávat standardem výbavy minimálně
multimediálních učeben škol všech stupňů vzdělávání. Pro výuku představuje nemalé výhody,
ale školy v masivním nasazování zatím odrazuje vysoká pořizovací hodnota kompletu
multimediální učebny s interaktivní tabulí. Na zmíněné faktory pružně zareagoval projekt
IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154) financovaný z fondů ESF EU (1, s. 10). Do projektu se dobrovolně
z vlastní iniciativy zapojilo celkem 17 partnerských škol vesnického i městského typu. Na
partnerských školách je úkolem vyškolených metodiků rozšiřování osvěty používání
interaktivních tabulí k výuce žáků ve vybraných předmětech (dle aprobace metodika).
K výuce nemalou měrou učitelům pomáhá speciální software společnosti Promethean – Activ
Studio v aktuální verzi 3, který umožňuje vytváření interaktivních výukových hodin (IVH) ve
formátu flp (flipchart). V současné době společnost Promethean chystá revoluční produkt
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s názvem Activ Inspire, který posouvá stávající hranice interaktivity. Cílem příspěvku je
představit nové zajímavé funkce software Activ inspire pro interaktivní tabule Activ Board
a pokusit se o srovnání s předchozí verzí.
2 Popis software Activ Studio
V základní sadě s interaktivní tabulí je v současné době distribuován software
s názvem Activ Studio, aktuálně ve verzi 3. Program díky svým specifickým funkcím
navrhovaným s ohledem na vzdělávání. Umožňuje vnést do výuky prvky interaktivity, jako
příklad můžeme uvést: doplňování vytvořených cvičení pomocí nástroje guma, vhodné
používání nástroje pro kreslení, apod. Naučí uživatele efektivně pracovat v režimu přípravy
předváděcího sešitu, podívá se do knihovny sdílených prostředků Activ Studia. Uživatelé se
také učí pracovat s pomůckami primárně určenými pro výuku geometrie (pravítko, kružítko,
úhloměr), dále objevovat všechny funkce knihovny a práci s mřížkami nejen v matematice
(2), (3), (4), (5), (6), (7).
Obrázek 1, 2: Activ Studio 3, nástroj pro výběr, kontejnery.

Nástroj pro výběr (MATEMATIKA)

Kontejnery (ZEMĚPIS)

Obrázek 3, 4: Activ Studio 3, akce.

Akce (PŘIRODOPIS)

Akce (ČESKÝ JAZYK)
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Vkládání objektů z knihovny, funkci fotoaparát, definování vlastností objektů
(průhlednost, průsvitnost, zamykání objektů, seskupování) patří mezi doplňkové funkce
ActivStudia. Příspěvek vychází z teoretických poznatků studií (8), (9), (10), (11), (12). Na
obrázcích 1 – 4 předkládáme ukázky, jak mohou vypadat hotové výukové hodiny v programu
Activ Studio 3.
3 Activ Inspire
Activ Inspire je považován společností Promethean za revolučního nástupce stávající
softwarové řady a proto s jeho nasazením nikterak nepospíchají. Široké spektrum funkcí
a možností přidává, ty stávající minimálně zlepšuje. Za největší lákadlo je považovaná funkce
multitouch, neboli ovládání tabule dvěma pery najednou.
V základním panelu se objevila nová ikona s anglickým popiskem „connector“, která
dokáže elasticky spojit objekty. Při jakékoliv jejich změně polohy nebo změně velikosti se
dokáže této situaci automaticky přizpůsobit a držet se jejich okraje. Pro učitele je to skvělá
pomůcka umožňující trvale spojit spolu související části učiva.
Svých vylepšení doznal i Reflektor, ten nyní umožňuje přepínání mezi kruhovou
a čtvercovou variantou za chodu bez nutnosti použití plovoucího panelu s nástroji.
Na obrázku č. 5 můžeme vidět vylepšené ovládání vlastností obrázku, autoři zde
učitelům připravili větší body za které se dá měnit velikost objektu a zcela novou sadu ikon
pomocí které můžeme měnit polohu objektu, provádět rotace, rozbalit další nabídky,
nastavovat průhlednost, upravovat pořadí objektů, vytvářet duplikáty a zvětšovat (zmenšovat)
velikost objektu po nastaveném kroku.
Obrázek 5: vlastnosti objektu.

Stávající zákazníci mají možnost prostřednictím download centra společnosti
Promethean zdarma stahovat nejen aktualizace, ale přejít i na nový software Activ Inspire.
4 Profily Activ inspire
Program Activ Inspire přichází s novinkou, možností nastavení speciálních
uživatelských profilů podle zaměření vyučovaného předmětu. Ke stávajícímu klasickému
profilu (Obrázek 6). V úplném profilu se nám místo klasických dvou sloupců ikon zobrazí tři.
Ve třetím najdeme z novinek magické pero, tlačítko pro zapínání/vypínání režimu dvou per,
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plovoucí klávesnici, mazání objektů a mazání anotací (Obrázek 7). Na obrázcích 8 a 9 jsou
zobrazeny profily se zaměřením na humanitní předměty a přírodovědné předměty. U jazyků
bychom mohli zmínit především funkci běžící textu, funkce rozpoznávání textu nabízí
inteligentnější rozpoznávání znaků a navíc zobrazuje combo box s nabídkou dalších
kombinací slov. V profilu zaměřeném na matematiku nás čeká pravítko s horní a spodní
stupnicí, které jde již natáček z levého i pravého okraje. Drobných úprav se dočkaly i
populární nástroje kružítko a úhloměr.

Obrázek 6:
Klasický profil.

Obrázek 7:
Plný profil.

Obrázek 8:
Jazyky.

Obrázek 9:
Matematika.

5 Závěr
Současný software Activ Studio 3 představuje velmi dobrý základ pro vytváření
interaktivních výukových hodin a práce s nimi ve výuce. Pokud ovšem chceme pokračovat
v trendu zvyšování kvality interaktivní výuky, měli bychom se minimálně po stránce
teoretické začít seznamovat s Activ Inspire a jeho novými interaktivními prvky. Jeho
masivnější nasazování do výuky nelze očekávat dříve než v horizontu 1 roku, po uvolnění
lokalizované verze v českém jazyce.
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VYUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE: OČEKÁVÁNÍ A
REFLEXE ČESKÝCH UČITELŮ V KONTEXTU VÝZKUMŮ
V ČR A V ZAHRANIČÍ
BÁRTEK Květoslav, ČR
Resumé
Příspěvek se zaměřuje na analýzu očekávání učitelů týkajících se dopadů používáni
interaktivních tabulí ve výuce. Seznamuje čtenáře s výsledky vybraných výzkumů
zaměřených na tyto oblasti realizované jak v České republice, tak v zahraničí.
Klíčová slova: interaktivní tabule, interaktivní výuka, očekávání, dopady
USAGE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS IN INSTRUCTION – CZECH
TEACHERS EXPECTATIONS AND REFLECTION IN CONTEXT OF
RESEARCHES IN CZECH REPUBLIC AND ABROAD
Abstract:
The article deals with analysis of teachers expactations and expected impacts of
interactive whiteboards in instruction. It also deals with conclusions of some researches that
were carried out in Czech Republic and abroad.
Key words: interactive whiteboards, interactive instruction, expactations, impacts
1 Úvod
Interaktivní tabule se velmi rychle rozšířily do učeben základních i středních škol. Přestože
v zahraničí se již využívají několik let, dají se, a to nejen v České republice, stále považovat za
relativně nový prvek vstupující do tříd. Jejich zavádění do výukového procesu s sebou nese množství
otázek a očekávání ze strany škol, žáků a hlavně učitelů, kterým by měla výrazně zkracovat a
ulehčovat práci, ale hlavně dát nový rozměr jejich práci ve formě nové kvality interaktivní výuky.
Jaká však jsou skutečná očekávání a jaká je, nebo by mohla být, realita, se zamýšlíme na
následujících řádcích. V našich úvahách budeme vycházet z výzkumů uskutečněných v našich
podmínkách a pokusíme se je reflektovat s obdobně zaměřenými výzkumy a zkušenostmi ze
zahraniční.

2 Očekávané přínosy použití interaktivních tabulí ve výuce
Problematice očekávání učitelů a škol od zavádění interaktivních tabulí do výuky se ve své
bakalářské práci věnoval např. P. Nechvátal. V dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 13
základních a středních škol (gymnázií), se mimo jiné zabývá otázkou „co si školy slibují od využívání
interaktivních tabulí ve výuce“. Nejvíce je podle jeho zjištění ceněna možnost realizovat didaktický
princip názornosti a očekávané zvýšení motivace studentů. Pojetí názornosti je dle J.Skalkové (2008)
úzce spjato s aktivní činností žáka, při současném zapojení smyslového a abstraktního myšlení.
Dotázaní učitelé, potažmo školy, tedy pozitivně vnímají možnosti interaktivních tabulí jako
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participanta v úloze zvyšování aktivního zapojování žáků do vzdělávacího procesu a aktivizace
vyšších kognitivních procesů žáků.
Zajímavé zjištění 1 je z oblasti využití interaktivní tabule v jednotlivých předmětech. Zde jsou
nejvíce frekventované některé přírodní vědy, matematika a biologie se vyskytla shodně v sedmi
případech ze třinácti dotázaných škol, Fyzika v pěti případech. Z výsledků by se dalo předjímat, že
výuka prostřednictvím interaktivní tabule je bližší učitelům technických a přírodovědných předmětů.
Tento koncept však mírně narušuje zajímavé a mírně překvapivé zjištění. Velmi nízká četnost byla
v tomto vzorku uvedena při využití interaktivní tabule v hodinách informatiky (dva případy ze
třinácti). To podporuje tvrzení J.Dostála (2009), který oponuje obecně rozšířenému názoru, že
interaktivní tabule je určena pouze pro použití v určitých předmětech (např. právě pro informatiku).
Dá se taktéž předpokládat, že je její použití pravděpodobně více závislé na osobním přístupu učitele
k technologiím a jeho výukovém stylu.
O využití interaktivních tabulí v jednotlivých předmětech v celonárodním kontextu vypovídá
výzkum provedený Ústavem pro informace ve vzdělávání 2 . Výzkumu se účastnilo celkem 2827 škol.
Relativně pozitivní zjištění se týká míry rozšířenosti interaktivních tabulí v českých školách.
Podle výzkumu provedeného ÚIV (2009) má aspoň jednu interaktivní tabuli nadpoloviční většina škol
(53,7 %). V těchto školách bývá interaktivními tabulemi zpravidla vybavena buď jen jedna (24,6 %),
nebo několik tříd, avšak méně než polovina (27 %). Jen zanedbatelný počet škol (úhrnem 2,2 %) má
interaktivní tabule v polovině či více třídách. Podrobnější statistiku počtu tříd českých škol
vybavených interaktivní tabulí uvádí tabulka č.1.
Odpověď
všechny
více než polovina
přibližně polovina
méně než polovina, ale víc než jedna
pouze jediná třída
žádná třída

Absolutní
hodnoty.
10
18
33
762
696
1308

Hodnota
v%
0,4
0,6
1,2
27,0
24,6
46,3

Celkem

2827

100,0

Tabulka 1 - převzato ze zprávy ÚIV
Procentuální rozdělení odpovědí na otázku „V jakých předmětech škola využívá interaktivní
tabule aspoň částečně?“ ukazuje obr. 1. Jak je z grafu patrné, uplatnění interaktivní tabule je vskutku
rozprostřeno napříč celým kurikulem. Přestože jsou přírodovědné předměty uváděny nejčastěji, je
procento škol využívajících interaktivní tabuli ve výuce jazyků či dalších humanitně orientovaných
disciplínách pouze nepatrně nižší.

1

Srov. NECHVÁTAL, P. (2009)

2

Rychlá šetření 2/2009 – závěrečná zpráva UIV, 2009.
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V jakých předmětech škola využívá interaktivní tabule aspoň částečně?
100 %

80 %

60 %

40 %

jiné

výchovy

humanitní
předměty

přírodovědné
předměty

informatika a
výp. technika

cizí jazyky

chemie

fyzika

český jazyk

0%

matematika

20 %

Obrázek 1- převzato z výzkumu ÚIV
Pro úplnost uvádíme v tabulce č.2 podrobné absolutní i procentuální hodnoty zjištěné ÚIV.
Celkové výsledky šetření:
Absolutní
hodnoty

Odpověď

Hodnoty v %

český jazyk

859

56,6

matematika

955

62,9

fyzika

713

46,9

chemie

568

37,4

cizí jazyky

1042

68,6

informatika a výp. technika

863

56,8

přírodovědné předměty

1082

71,2
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humanitní předměty

790

52,0

výchovy

280

18,4

jiné

239

15,7

Celkem

1519

100,0

Tabulka 2 - převzato ze zprávy ÚIV

3 Úrovně interaktivity
Naskýtá se otázka, co si respondenti při dotazování vybavili pod formulací „aspoň částečně
využívat“. Hrozí riziko, že v mnohých učebnách slouží interaktivní tabule pouze jako promítací plátno
pro dataprojektor. Pokud není tabule využívána opravdu interaktivně, pak její pořízení vnímáme jako
zbytečnou investici.
Interaktivní výuka samozřejmě může probíhat i bez použití tabule, přímo mezi učitelem a žáky
nebo mezi žáky navzájem 3 . Jiný druh interaktivity probíhá mezi učitelem, žáky a technologií při
výuce, interaktivita se může v realizovat několika různých úrovních: 4
1. Žádná – typickým příkladem může být výklad či demonstrace, kdy žáci sledují nebo čtou
statický, lineárně uspořádaný materiál,
2. Autoritativní – jedná se o kladení otázky vyžadující znalosti na úrovni zapamatování (dle
Bloomovy taxonomie). Příkladem může být „trychtýřovité kladení dotazů“ – jedná se o
způsob kladení otázek, kdy otázku opakovaně pokládáme, přičemž ji stále simplifikujeme
nebo konkretizujeme, postupujeme od neutrálních, široce formulovaných otázek. Ze
strany studentů se jedná o aktivity směřující k vybavování si faktických znalostí,
dodržování standardních naučených postupů, procházení statického hypertextu, hraní
didaktických her aktivizujících paměť a okamžité vybavení znalostí nebo používaní
počítačových výukových programů zaměřených na opakování a nácvik.
3. Dialektická - zpřesňování informací a zjišťování hlubších názorů či vědomostí pomocí
vedení rozhovoru a argumentace vedené a usměrňované učitelem. Žáci jsou vedení ke
konstruování poznatků a k objasňování svých tvrzení. Příkladem je metoda „5xProč?“,
která vede k hlubšímu proniknutí k jádru problému. ICT jsou využívány právě
k objasňování tvrzení či jako inteligentní vzdělávací systém, budující „model“ žákových
potřeb, zájmů a preferencí. Tento model vzniká na základě záznamů předchozích aktivit
v systému a ty jsou pak využívány pro didakticky adekvátní chování programu vůči
konkrétnímu uživateli. Tyto charakteristiky lze pozorovat např. u simulačních programů.
4. Dialogická – otázky učitele jsou mnohem méně strukturované, pouze usměrňují pozornost
žáků k důležitým problémům nebo strategiím. Žáci mnohem více ovlivňují cestu, po níž
bude probíhat řešení problému, aniž by byli omezeni dostupným softwarem a vlastních
zkušeností s jeho ovládáním.
5. Synergická – je charakterizovaná nezávislostí aktivit prováděných skupinou studentů
společně v rámci frontální výuky a možností výběru ICT nástroje k dosažení uspořádání a
strukturování myšlenek. Interaktivní tabule zprostředkovává sdílení, objevování a
používání matakognitivních nástrojů, nástrojů sloužících k sledování a řízení vlastních
3
4

Srov. DOSTÁL, J. (2009, str. 15)
Srov. BEAUCHAMP, G., KENNEWELL, S. (2009, str. 762- 763)
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kognitivních procesů, způsobem mnohem efektivnějším než při zobrazení běžnou
didaktickou technikou. Příkladem metakognitivního nástroje může být software pro
tvorbu pojmových a myšlenkových map.
Z dalších odpovědí učitelů, které uvádí P. Nechvátal, dále můžeme usuzovat, že interaktivní
tabule z pohledu učitelů zvyšuje zájem žáků, přináší časovou úsporu (v hodině) a názornost
s přehledností. Časová náročnost je naopak považována za jednu z největších nevýhod. Zde je možné
se domnívat, a budoucnost ukáže, že prvotní časová investice do přípravy se učiteli vrátí úměrně délce
využívání tabule ve vlastní výuce. Jednou již vytvořený „engine“ nějaké aktivity je totiž dobře
použitelný s jiným výukovým obsahem. Užití interaktivní tabule vyvolává změny i v samotném pojetí
přípravy na hodinu. Ta se transformuje z písemné papírové podoby do dynamicky se měnícího scénáře
činností. Tyto scénáře mohou být ukládány a rok od roku vylepšovány tak, aby vyhovovaly různým
situacím a podmínkám. Přípravy mohou vznikat společnou prací více učitelů, mohou být využity
suplujícími učiteli nebo studenty učitelství na pedagogické praxi. 5

4 Míra využívání originálního software
Dalším z významných zjištění P. Nechvátala je míra využívání originálního software dodaného
spolu s tabulí oproti využívání jiného software. Dotazníkem bylo zjištěno, že originální software byl
využíván v pouhých 22% oproti balíku MS Office se 46 %. Mírně paradoxně nejvíce byl pak z balíku
MS Office využíván Word (40%), dále PowerPoint (34%) a Excel (26%). V této souvislosti se autor
zamýšlí nad možností využívání interaktivní tabule coby „pouhého“ projekčního plátna pro
dataprojetor. Můžeme si však také položit otázku, zda učitelé prošli odborným školením k používání
originálního software (autor uvádí, že učitelé byli proškoleni pouze rámcově při instalaci tabule ve
třídě) a zda dostatečně dodaný software ovládají. Je zde totiž reálné riziko, že díky nedostatečnému
proškolení práce s originálním softwarem se učitelé sice snaží využít interaktivních možností tabulí,
nicméně se softwarem, který neumožňuje potenciál tabule plně využívat. Důvody by tedy jistě stály za
hlubší analýzu a zjištění by se mohla stát argumenty pro podporu dalšího systematického vzdělávání
pedagogů v práci s interaktivní tabulí.

5 Dopady používání interaktivních tabulí na aktéry vzdělávání
Vzhledem k faktům, že interaktivní tabule jsou v českých zemích relativně novou didaktickou
technologií, výzkumy orientující se na objektivně měřitelné vlivy využití interaktivních tabulí jsou
zatím obtížně proveditelné. Zahraniční výzkumy (Lewin, Somekh, Steadman, 2008) prováděné ve
Velké Británii v letech 2004 až 2006 na skupině 2000 žáků ve stáří 7 až 11 let ukazují pozitivní
dopady na učební výkony žáků. Závěry výzkumu ukazují pozitivní dopady na objektivně měřitelné
výkony studentů při národních testech v matematice, mateřském jazyce a vědách, přičemž klíčovým
faktorem bylo opět označeno časové hledisko – výuka s využitím interaktivní tabule po dobu nejméně
dvou let. Dále je zajímavé, že ve výsledcích testování žáků v matematice dosáhli největšího pokroku
žáci s výborným a průměrným prospěchem, kteří byli vystaveni působení interaktivní výuky po delší
dobu. V dalších přírodních vědách prokázaly pozitivní účinek interaktivní výuky víceméně všechny
sledované prospěchové skupiny žáků, výjimku tvořila pouze skupina dívek s výborným prospěchem, u
níž bylo dosaženo stropního efektu.
Pozitivní dopady jsou pozorovány taktéž i v práci učitele. Zejména se pozitivní vlivy projevily
v masivním a progresivním rozvoji ICT kompetencí učitelů, projevující se po dvou a více letech
intenzivního používání interaktivní tabule.
5

Srov. LEWIN, C., SOMEKH, B, STEADMAN, S. (2008, str. 291 - 303)
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6 Závěr
V článku jsme nastínili okruhy problémů, jimž by se měla věnovat pozornost při zkoumání
vlivů a dopadů, které přináší zavádění interaktivních tabulí a s nimi i interaktivní výuky do prostředí a
podmínek českých základních, středních škol a gymnázií. Zmínili jsme prokázané pozitivní dopady
zjištěné u studentů ve Velké Británii, které můžeme očekávat i u českých žáků a studentů. Pozitivní
efekty je však možné pozorovat i u učitelů. Až empirické výzkumy provedené na větším vzorku
respondentů a po delší praxi teprve prokáží, zda měla očekávání učitelů, která jsou v podstatě
v souladu s výsledky zahraničních výzkumů, v našich podmínkách reálné opodstatnění.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE
BALABÁNOVÁ Zuzana, ČR
Anotace článku:
Příspěvek je zaměřen na dvacet interaktivních výukových hodin (dále jen IVH),
vytvořených pro využití v hodinách anglického jazyka na základních školách. Objasňuje
autorův pohled na současnou potřebu znalosti anglického jazyka. Popisuje současné technické
zázemí školy, pro kterou IVH vznikaly a charakterizuje místní žáky. Udává seznam klíčových
kompetencí, které žáci použitím interaktivní výuky utvářejí a rozvíjejí. Přesně definuje
postupy, jakými jsou tyto kompetence naplňovány. V příspěvku jsou zmíněny některé
z tematických celků, do kterých jsou jednotlivé IVH rozděleny. Jmenovány jsou zde
i konkrétní názvy IVH.
Klíčová slova:
Anglický jazyk, IVH (interaktivní výuková hodina), Tematický celek, Klíčové kompetence.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola Tř. Spojenců v Olomouci je škola, která se již několik let soustředí na
sportovně nadané žáky a podporuje je v jejich aktivitách. Z tohoto vyplývá, že značná část
žactva je členem hokejové nebo plavecké asociace, a to nejen města Olomouc. Tato základní
škola odchovala mnohé významné osobnosti. Může se pyšnit jmény jako Ondřej Kratěna,
Pavel Vítek, Lucie Nejezchlebová, Jiří Hudler nebo RNDr. Ivan Kosatík.
Přestože jsou výkony žáků sledovány, hodnoceny a oceňovány, je velký důraz kladen
na výchovu i vzdělávání této mládeže. Každý dospělý člověk, především pak vyučující, si
dobře uvědomuje, že tito žáci tráví denně hodiny svého volného času na zimním stadionu,
plaveckém bazénu nebo jiném sportovišti. Přesto však nároky a požadavky vyučujících
nemohou být z tohoto důvodu nijak zásadně snižovány. Přece jen se jedná o základní
povinnou školní docházku a jak praví česká filmová klasika: „Škola – základ života.“
Materiální a technické zázemí školy je na dobré úrovni. Škola v současné době
disponuje dvěma interaktivními tabulemi a třemi dataprojektory. Vybavení samotných učeben
je vždy doplňováno podle potřeby vyučujících a finančních možností školy. Samozřejmostí
jsou již různé typy audio i videopřehrávačů a tři přenosné počítače. V budově školy se
nachází dvě počítačové učebny. Obě tyto místnosti slouží i jako výukový prostor s lavicemi,
větší počítačová učebna má nainstalován i dataprojektor. Tyto místnosti však čeká v brzké
době rekonstrukce.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Znalost anglického jazyka je v dnešním moderním světě nepostradatelnou součástí.
Tento konkrétní cizí jazyk zasahuje do našich životů obrovskou měrou, a i kdybychom chtěli,
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bez jeho znalosti se neobejdeme. Přímo útočí na oblasti vzdělávání, komunikace, cestovního
ruchu, obchodu a dalších. Anglický jazyk pro někoho představuje vidinu lepší budoucnosti,
ale někoho tento pojem přímo děsí. Jeho učení a podvědomé vstřebávání představuje
dlouhodobý proces.
Podle mého názoru je v dnešní době výuce anglického jazyka věnována dostatečná
pozornost a současné možnosti všech výukových institucí i jejich zaměstnanců jsou výborné.
Materiální základna vhodná pro výuku anglického jazyka je bohatá a dobře přístupná, nabídka
dalšího vzdělávání i kreativních kurzů široká a aktivní použití je téměř denní nezbytností.
Přesto studnice našich možností, schopností, dovedností a nových nápadů není zdaleka ještě
vyčerpána a každý nový přístup či metoda poskytuje pozitivní přínos. Všech svých dvacet
IVH jsem tedy vytvořila tak, aby zkvalitnily a zpestřily výuku anglického jazyka na základní
škole.
Nejčastěji použitým tematickým celkem mých IVH je Grammar (gramatika), která je
nepostradatelná pří výuce jakéhokoliv jazyka, ale která bývá často žáku podávána stroze a bez
jakékoliv možnosti žáka si problematiku „osahat“. Navíc při pasivním vnímání informací má
žák často tendenci ztrácet pozornost, popřípadě není schopen z množství informací selektovat
důležité pojmy.
Některé z mých IVH jsou zaměřeny na prvotní vysvětlení konkrétní gramatiky (To be,
To have got ad.), jiné naopak s jistou znalostí problematiky už počítají a slouží tedy
k zopakování učiva nebo prohloubení dosavadních znalostí žáků (např. Present siple X
continuous, Will X Going to). Jiné výukové hodiny nejsou zaměřeny na konkrétní gramatický
pojem nebo celek, ale skrytě, avšak významně, s gramatikou anglického jazyka pracují.
Například Jeopardy! i Quiz Time formou hry utvářejí (nejen) správné gramatické návyky
žáků.
Další IVH zpracovávají celek Vocabulary, který je v jazyce naprosto nepostradatelný.
Za použití obrázků, psaných slov, anagramů a výslovnosti žáci obohacují svou slovní zásobu
– píší, vyslovují, spojují a logicky odvozují významy slov nebo slovních spojení. V tomto
případě je využití interaktivní tabule naprosto jedinečné. Obrovským plusem je využití mnoha
dodatečných funkcí, jako například reflektor, clona, kostky nebo tlačítko zpět. Díky použití
těchto zdánlivě banálních funkcí dokáže kreativní vyučující provést zábavné a jednoduché
obměny již připravených IVH.
V rámci využití interaktivní výuky ve výchovně-vzdělávacím procesu je do IVH
začleněno především průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Konkrétními podtématy,
s jakými některé IVH pracují, jsou: komunikace, rozhodovací dovednosti a kooperace a
kompetice.
Každá z vytvořených IVH cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, a tím
naplňuje myšlenku Rámcového vzdělávacího programu. Některé IVH nabízejí žákům dedukci
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a indukci, jiné samostatnost a tvořivost a další upřednostňují zábavnou formu výuky před
strohým výkladem.
Klíčové kompetence a postupy, které vedou prostřednictvím využití IVH k jejich
vytváření a rozvíjení:
Kompetence k řešení problémů
 Žák ze slovního zadání a příkladů odvozuje instrukce k práci,
 Žák odvozuje neznámé výrazy z kontextu za pomoci známé slovní zásoby nebo za pomoci
vyučujícího, který vysvětlí problematiku jinými slovy,
 Žák plní motivační úkoly vyučujícího,
 Žák využívá znalosti a dovednosti z jiných předmětů,
 Žák získává poznatky, ověřuje si své myšlenky, klade dotazy, vyjadřuje svůj názor,
 Žák zjišťuje informace z několika zdrojů a utváří si z nich jednotný celek.
Kompetence k učení
 Žák si osvojuje učivo nejvhodnější formou pro sebe samého a sám si získané znalosti
formuluje,
 Žák získává nové informace, selektuje je a efektivně tak doplňuje své dosavadní poznatky,
 Žák v daných cvičeních a testech využívá svých znalostí,
 Žák při práci s interaktivními cvičeními i Internetem porovnává a hodnotí své znalosti se
správnými odpověďmi a utváří si jasné závěry.
Kompetence komunikativní
 Žák je součástí komunikačního uzlu – vnímá, reaguje, odpovídá, táže se,
 Žák obměňuje vzor rozhovoru, vytváří podobné situace,
 Žák naslouchá, třídí informace a shrnuje poznatky ústní (písemnou) formou,
 Žák hodnotí (autoevaluace, evaluace IVH, hodnocení prostředí atd.).
Kompetence sociální a personální
 Žák projevuje své individuální schopnosti a dovednosti.
 Žák pracuje ve skupině, podřizuje se i organizuje, pomáhá, hájí svá stanoviska,
Kompetence občanské
 Žák získává úctu i respekt k individualitě spolužáků a chápe každého z nich jako osobnost
(žákům názor ovlivňují jejich znalosti, povahy, přístup, styl komunikace ad.),
 Žák vnímá sociální, společenské, kulturní i ekonomické diference různých států.
Kompetence pracovní
 Žák dodržuje vymezená pravidla a bezpečně pracuje s vybavením s ohledem na
bezpečnost práce a ochranu životní prostředí.
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3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Během použití IVH v hodinách anglického jazyka se nabízí několik možných variant
hodnocení žáků. Je nutno si předem vytyčit, jaký cíl má použitá IVH následovat a vzít v potaz
i jiná kritéria konkrétní hodiny – počet žáků, věk žáků, jejich znalost dané problematiky,
způsob, jakým je IVH sestavena nebo například mezipředmětové vztahy zasahující do IVH.
Nejčastějším vhodným způsobem hodnocení žáků se jeví slovní hodnocení. Jeho
použití je jednoznačné především u mladších a slabších žáků a u skupiny, která se
s interaktivní výukou nesetkává příliš často. Klasifikace se přímo vybízí u IVH, které jsou
přímo utvořeny na procvičení konkrétního jazykového celku nebo IVH, které využívají
hlasovacího zařízení. Vhodnou možností je i kombinovat tyto způsoby. Aktivní žáci s dobrou
znalostí problematiky mohou být klasifikováni a slabší, bojácné žáky je třeba motivovat
slovně.
K autoevaluaci autora bude použito postupně rozhovoru, diskuse a později i stručných
dotazníků. Žáci budou vybízeni, aby kriticky hodnotili nejen své vědomosti a chování, ale
také danou IVH, připravenost a pohotovost vyučujícího, časovou náročnost a motivaci
v rámci IVH. Žákům bude dán prostor na vyjádření jejich stanoviska, názoru a nápadů
ohledně jednotlivých IVH. Vyučující bude mít prostor jejich výtky komentovat a oceňovat
jejich nápady, které později může realizovat v další praxi.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka jednoznačně poskytuje zkvalitnění a zatraktivnění výuky
jakéhokoliv výukového předmětu. Její zavedení a uplatnění na ZŠ Spojenců hodnotím kladně.
Tento typ výuky by měl být rozhodně realizován v každé vzdělávací instituci. Možných témat
pro zpracování IVH je nezměrné množství, proto by se autoři dalších IVH měli zaměřit na
témata, která se často objevují ve výchovně-vzdělávacím procesu, ale kterým zpracování IVH
ještě chybí. Také je možno se soustředit na témata problematická pro danou skupinu žáků
(časté chyby žáků na ZŠ).
ZŠ Spojenců v současné době disponuje dvěma interaktivními tabulemi, ale v jednání
je zakoupení třetí tabule. Tímto se vyučujícím otevírají nové možnosti metod a postupů, jak
v hodinách pracovat a zdejší základní škola se stává více atraktivní pro současné i budoucí
žáky a jejich rodiče.
Kontaktní adresa:
Zuzana Balabánová, Mgr. ZŠ Olomouc, příspěvková organizace, Tř. Spojenců 8, 779 00,
+420 585 225 317, balabanova.spojencuol@seznam.cz
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MODERNÍ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA POMOCÍ INTERAKTIVNÍ
TABULE
BATLOVÁ Hana, ČR
Anotace článku:
Žijeme v 21. století a jsme svědky nesčetných změn v okolním světě. Tyto změny se
nevyhýbají ani školství. Interaktivita - tento pojem se dnes skloňuje ve všech pádech.
Interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. K čemu by měla interaktivita
směřovat? Měla by žákům nabídnout zábavnější a méně stereotypní formu výuky, zvýšit
jejich motivaci k učení, zapojit do procesu učení samotné děti. Měla by skončit éra pasivních
posluchačů a žáci by měli spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.
Interaktivní tabule rozvíjí i tvořivost učitelů a ta následně ovlivňuje i žáky.
Klíčová slova:
Interaktivita, klíčové kompetence, mluvnice interaktivně, autoevaluace.
1) Stručná charakteristika školy
Naše základní škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce je částečně využíván
výukový SW. Jednou z priorit školy ve výuce je využití informačních a komunikačních
technologií. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, slouží učebna výpočetní techniky
s pětadvaceti stanicemi. K dispozici je učebna interaktivní výuky s dataprojektorem
a počítačem.
Do budoucna škola plánuje rozšířit vybavení v oblasti ICT a interaktivní výuky.
Plánuje využít finanční prostředky z projektu Evropské peníze do škol. V plánu je pořídit
minimálně čtyři další interaktivní tabule, vizualizéry, vybudovat WIFI síť a začlenit do ní
dvanáct netbooků.
Interaktivní výukové hodiny jsou vytvářeny pro žáky sedmého a osmého ročníku.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při tvorbě svého portfolia jsem se zaměřila na oblast mluvnice, zpracovala jsem
některé oddíly tvarosloví i skladby. Snažila jsem se zpracovat toto téma tak, aby bylo
atraktivnější a méně stereotypní než dosud. Cílem by měla být tvořivá výuka. Při tomto
činnostním stylu výuky je možné lépe utvářet a rozvíjet klíčové kompetence.
Při rozvíjení kompetence k učení pomáhá, že žák má k dispozici nové metody, které
vedou k zájmu o poznávání a vytvářejí jeho pozitivní vztah k učení. Žáci mohou aktivně
zasahovat do procesu výkladu. Mohou si okamžitě ověřovat své vědomosti. Učí se oceňovat
výkony druhých. Žáci získávají poznatky i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály.
Žák prostřednictvím IVH třídí, rozlišuje, seskupuje, přidává a vyřazuje určité pojmy
tak, aby vyřešil konkrétní problém učení. Jednotlivé úkoly jsou často utvořeny tak, aby
případný nezdar žáka neodradil a našel řešení. Úlohy IVH také umožňují žáku obhájit své
řešení.
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K rozvíjení kompetence komunikativní poskytují IVH mnoho vhodných příležitostí.
Žáci mohou při každé činnosti hovořit o způsobu řešení daného úkolu. Mohou si poslechnout
názory spolužáků a diskutovat o nich, respektovat se navzájem.
Téměř do každé IVH jsem zařadila určitý druh hry, při které žáci soutěží
individuálně nebo ve dvojicích, skupinách. To vyžaduje spolupráci, vzájemnou domluvu
a respektování se navzájem. Žáci se učí vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích
částí společného úkolu. Dokáží požádat o pomoc a sami jsou ochotni pomoct podle svých
možností. Vzájemná komunikace vede k příjemné atmosféře.
Žáci při tomto typu výuky často diskutují o problému, to vede ke snaze pomáhat si,
uznávat a oceňovat nápady druhých.
Žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci, zohledňovat rozdíly ve znalostech
a pracovním tempu.
Jednotlivé IVH jsem zpracovávala tak, abych pokryla základní oddíly gramatiky,
některé IVH na sebe tematicky navazují. Získala jsem tak materiály, které mi už zůstanou
a můžu je jednoduše upravovat, rozšiřovat, aktualizovat. Příprava na jednotlivé hodiny se
stává snazší a efektivnější. Hlavní přínos tohoto zařízení je zprostředkování vizuální
informace všem žákům ve třídě, zvýšení názornosti výuky, možnost opakovaného použití
připravené hodiny a menší časové ztráty na zápis, který vyžaduje tradiční tabule. Výhodou je
také připojení tabule k internetové síti a vhodné ozvučení. Velkým pomocníkem je také
zařízení Activote - poskytuje zpětnou vazbu od všech žáků k učivu.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení žáků vychází z posouzení dosažených výstupů, formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a dosahování jednotlivých
klíčových kompetencí.
Cílem hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získá
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil,
v čem se zlepšil, a v čem chybuje. Hodnocení žáků nejčastěji probíhá formou klasifikace,
slovního hodnocení. V IVH je možné použít také hlasovací zařízení, které umožňuje rychle
a přesně ověřovat vědomosti žáků. Žáci i učitelé dostávají okamžitě zpětnou vazbu. Hlasovací
zařízení je možné využít i mimo výuku, na tvorbu dotazníků, zjišťování názorů a postojů, na
autoevaluaci školy.
Hlavním cílem autoevaluace je zjistit informace o tom, jak celý systém funguje.
Některé aspekty budou vyhodnocovány na základě mého prostého posouzení. Jiné budou
sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků, hlasovacího zařízení.
Údaje se budou vyhodnocovat průběžně.
Evaluační zpráva povede také k úpravám školního vzdělávacího programu.
4) Resumé - shrnutí
Cílem projektu je vytvořit výukové jednotky s využitím interaktivní tabule tak, aby její
využití organicky prostupovalo celým ŠVP.

- 45 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Interaktivní výuku na naší škole realizuji v 6. a 7. ročníku. Využívám nejen svých
IVH, ale výborným a snadno dostupným prostředkem je portál na podporu interaktivní výuky.
Je zde velké množství materiálů, které lze stáhnout a využít pro výuku.
Interaktivní tabule je ideálním spojením klasické tabule a počítače a má široké
spektrum využití. Výuka s interaktivní tabulí je pro žáky mnohem atraktivnější a zajímavější.
Snadněji se upoutá jejich pozornost. Děti často potřebují měnit druh aktivit. Prostřednictvím
tabule mohou přemísťovat objekty na tabuli, spojovat dvojice, doplňovat. I slabší žáci
získávají sebevědomí při práci s tabulí.
Využívání interaktivní tabule je jedna z metod, jak dosáhnout toho, aby škola žáky
zaujala. Nejde ani tak o to, nabídnout ty nejmodernější technologie a vymoženosti dnešní
doby, ale naučit žáky třídit a vybírat nabízené informace tak, aby je dokázali samostatně
používat v každodenním životě. Interaktivní tabule přispívá k tomu, aby na škole byla
přítomna tvořivá atmosféra. Pomáhá učitelům učit moderně, atraktivně, efektivně, a to vše při
menší námaze, lepším konečném výsledku a s lepším vlastním uspokojením.
Kontaktní adresa:
Hana Batlová, Mgr., Základní škola Náměšť na Hané, Komenského 283, 783 44 Náměšť na
Hané, 723033824, hana.batlova@seznam.cz
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VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE K VÝUCE ANGLICKÉHO
JAZYKA
BAZALOVÁ PETRA, ČR
Anotace článku:
Interaktivní tabule je prostředek moderního vyučování, který učitelům i žákům
poskytuje možnost obohatit a zkvalitnit výuku. Práce s interaktivní tabulí je ideální pro výuku
cizích jazyků. Lze na ní seznamovat žáky se slovní zásobou, procvičovat gramatiku, přehrávat
audio i video záznamy, vše přehledně a názorně. Velkou výhodou je možnost okamžitého
ověření pochopení probraného učiva použitím hlasovacího zařízení. Výuka se stává
zábavnější a efektivnější.
Klíčová slova:
Motivace, efektivní výuka, procvičování učiva, hlasovací zařízení.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Ve školním roce
2009/2010 je ve škole celkem 11 tříd s 220 žáky. Z toho pět tříd na prvním stupni a šest tříd
na druhém stupni. Kapacita školy je vzhledem k poklesu žáků v současné době nenaplněná,
v jedné třídě je v průměru 20 žáků.
Odborná výuka probíhá ve vybudovaných odborných učebnách – učebně pro výuku
fyziky a chemie, přírodovědné učebně s koutkem živé přírody, počítačové učebně s 23
pracovními stanicemi pro žáky, 2 učebnách s interaktivní tabulí a dataprojektorem (jedna
vybudovaní v rámci projektu IVOŠ) a školní knihovnou pro žáky, učebně výtvarné výchovy a
2 učebnách pro výuku cizích jazyků, školní kuchyňce, tělocvičně a dílnách. Pro výuku se
využívá výukový software, videokazety, CD a DVD nosiče. Každá třída má svoji kmenovou
třídu. Je zde místnost volného času, kterou využívají žáci v návaznosti na odpolední
vyučování, školní družina a výdejna jídla.
Od školního roku 2007/08 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu,
který nese název „Učíme se vzájemné komunikaci ….doma i ve světě“. Cíle, které si v něm
škola stanovila, vycházejí z cílů RVP ZV a škola se snaží o jejich dosažení prostřednictvím
výchovně vzdělávacích strategií s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků. Vychází přitom z dosavadních tradic a profilace školy – ze zaměření na výuku
informačních technologií a cizích jazyků.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při vytváření interaktivních výukových hodin jsem se soustředila na prezentaci
a procvičování slovní zásoby a dále na procvičování nejzákladnějších mluvnických pravidel
v anglickém jazyce. Zvolila jsem tyto oblasti, protože je považuji za stěžejní při výuce cizího
jazyka a především gramatika činí žákům nemalé obtíže. Vzhledem k názornosti
a přehlednosti při práci s interaktivní tabulí chápou žáci probírané učivo rychleji a také si jej
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lépe zapamatují. Výuka se stává zábavnější, a proto k ní žáci přistupují mnohem pozitivněji
než při klasické formě výuky.
Využitím interaktivních výukových hodin můžeme utvářet a rozvíjet následující klíčové
kompetence žáků v anglickém jazyce:
Kompetence k učení
 díky interaktivní tabuli častěji používáme zábavné aktivity a hry, které motivují žáky
k dalšímu studiu či samostudiu,
 předkládáme žákům různé zdroje informací (výukový software, internet),
 snažíme se s žáky o sebehodnocení, využíváme možností testování s použitím
hlasovacího zařízení.
Kompetence k řešení problémů
 umožňujeme volný přístup k informačním zdrojům, např. e-slovníky,
 navádíme žáky, aby si sami odvodili nová gramatická pravidla a poté si ověřili
správnost (funkce akcí),
 používáme texty s chybějícími informacemi, které žáci mají doplnit anglickými slovy
(funkce kontejnerů).
Kompetence komunikativní
 vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky ( žáci tvoří rozhovory, odpovídají na
kontrolní otázky, diskutují o správných odpovědích),
 využíváme kvalitního ozvučení celé učebny pro práci s nahrávkami rodilých mluvčích
a poslech anglických písní.
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti a podíleli
se na hodnocení spolužáků (např. s použitím hlasovacího zařízení).
Kompetence občanské
 prostřednictvím interaktivní tabule seznamujeme žáky s anglickými reáliemi,
 vedeme žáky k prezentaci myšlenek a názorů, diskusi a ke vzájemnému naslouchání
si.
Kompetence pracovní
 volíme aktivity, které žákům pomáhají rozvíjet schopnost koncentrace (soutěže,
týmové hry apod.).
S využitím interaktivních výukových hodin jsou do výuky začleňována tato průřezová
témata:
 Osobnostní rozvoj (kreativita, vlastní myšlení, sebepoznání)
 Sociální rozvoj (komunikace a mezilidské vztahy, respektování jeden druhého)
Toto jsou očekávané výstupy RVP ZP, které by postupná aplikace IVH do výuky mohla
naplňovat:
 žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova,
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní
zásobu.
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vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku,
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům,
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy,
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.

3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hlasovací zařízení v kombinaci se slovním hodnocením i pravidelným písemným či
ústním zkoušení se mi jeví jako nejefektivnější způsob hodnocení žákových pokroků v učení.
Při použití hlasovacího zařízení žáci projevují velké nadšení a zároveň toto zařízení poskytuje
učiteli i žákovi okamžitou zpětnou vazbu o žákových schopnostech a znalostech. Tímto
nenásilných a zábavným způsobem učíme děti sebeevaluaci a učiteli ušetříme spoustu práci
s opravováním neoblíbených prověrek.
Prostřednictvím projektu IVOŠ jsem získala novou kvalifikaci, která obohatila mé
hodiny o novou dimenzi. Nespornou výhodou účasti v projektu je také získání hotových IVH
od ostatních kolegů ze vzniklé databáze. Příprava na vyučovací hodiny zpočátku zabere více
času, prvotní investice do přípravy se ale brzy vrátí. Veškeré materiály můžu kdykoliv
upravovat, rozšiřovat a aktualizovat. Postupně se příprava na jednotlivé hodiny stává snazší
a efektivnější.
4) Resumé - shrnutí
Díky účasti v projektu IVOŠ získala naše škola interaktivní tabuli. Je maximálně
využívána především námi, účastnicemi projektu, ale slouží i ostatním pedagogickým
pracovníkům, kterým ji však zatím používají spíše k projekci nebo práci s již hotovými
výukovými programy dostupnými na trhu. Pedagogičtí pracovníci zapojení do projektu IVOŠ
ovládají velmi dobře práci s Activstudiem a mohou tak využít všechny možnosti tohoto
programu, čímž jejich hodiny získávají na interaktivitě a atraktivitě. Zařazením IVH do výuky
se výuka stává zábavnější, rozvíjí kreativitu žáků, je efektivnější, pomáhá udržet a stimulovat
pozornost, napomáhá lepšímu zapamatování učiva a je velmi vhodná i pro žáky se
specifickými poruchami učení. Samotní žáci se aktivněji zapojují do procesu vzdělávání,
omezuje se frontální výuka pedagoga, což napomáhá k utváření klíčových kompetencí žáků.
Literatura:
[1] ŠVP Základní škola v Litovli, Jungmannova
Kontaktní adresa:
Bc. Petra Bazalová, Základní škola v Litovli, Jungmannova ulice 655, 78401 Litovel
+420 732 649 948, bazalovapetra@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA VE ŠKOLE
BUKALOVÁ Lenka, ČR
Anotace článku:
Zavádění interaktivní výuky do škol vede k velkým změnám v přístupu učitelů i žáků
k jejich práci. Učitelé vedou prostřednictvím vytvořených interaktivních hodin (IVH) své
žáky k větší aktivitě v hodině, umožňují žákům využívat nové zajímavé pomůcky: interaktivní
tabuli, hlasovací zařízení. Zajímavými činnostmi, kterých se během jedné hodiny vystřídá
velká škála, motivují učitelé své žáky k učení a práci. Interaktivní výuka umožňuje rozvíjení
mezipředmětových vztahů.
Klíčová slova:
IVH, kompetence, hlasovací zařízení.
1) Stručná charakteristika školy


vybavení školy
Naše škola má v současné době dvě počítačové učebny s padesáti počítači s přístupem
na internet. Kromě počítačů jsou v počítačových učebnách umístěny i dataprojektory
a vizualizéry. Učitelé využívají počítače, kterými jsou vybaveny jejich kabinety.
Mezi další odborné učebny patří učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu, učebna
zeměpisu, která je také vybavena dataprojektorem. Dále jsou na naší škole učebny pro výuku
pracovních činností, výtvarné a hudební výchovy, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dvě
tělocvičny a posilovna.
 charakteristika žáků
Druhý stupeň navštěvuje v tomto školním roce celkem 265 žáků. V každém ročníku
jsou žáci rozděleni do tří tříd podle zaměření. Jedna třída je zaměřena na tělesnou výchovu,
druhá na výuku cizích jazyků a třetí třída má všeobecné zaměření. Všechny skupiny pokračují
na druhém stupni ve výuce anglického jazyka, základní jazykové znalosti a dovednosti jsou
dále rozvíjeny. Skupina s rozšířenou výukou cizích jazyků začíná v šestém ročníku s výukou
německého jazyka.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Ve dvaceti interaktivních výukových hodinách, které jsem vytvořila, jsem se zaměřila
na oba předměty své aprobace - anglický jazyk a občanská výchova. V rámci angličtiny jsem
vytvořila hodiny vysvětlující novou gramatiku i hodiny zaměřené na slovní zásobu. V rámci
občanské výchovy jsem zpracovala šest témat, převážně z devátého ročníku, např. vlastnictví,
práce, občanství.
Ve většině hodin žáci vycházejí ze svých znalostí, které dále při hodině využívají.
IVH, které jsem zpracovala, by měly vést k aktivnímu zapojení všech žáků do výuky, měly by
žáky motivovat k plnění zadaných úkolů a spolupráci s ostatními. Použití zajímavých
obrázků, videí či hudby zvýší zájem o výuku daného předmětu. Velkou výhodou při výuce
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cizích jazyků je možnost rozvíjet všechny důležité složky - poslech, psaní a čtení - v rámci
jedné IVH.
 výchovné a vzdělávací strategie
Při aplikaci IVH v anglickém jazyce a občanské výchovy jsou použity tyto postupy
a strategie:
- prostřednictvím diskuse nebo rozhovoru se žák zdokonaluje v mluveném projevu,
- žák získává poznatky z různých zdrojů - internet, hudba, film,
- plněním zadaných úkolů a hledáním správných řešení žák rozvíjí svou schopnost řešit
problém,
- prostřednictvím vložených zvukových souborů žáci rozvíjí své poslechové dovednosti,
- prostřednictvím různých cvičení si žáci upevňují získané znalosti a ujišťují se, že
učivu správně porozuměli,
- vložené obrázky jsou pro žáky zpestřením a mohou pomoci k lepšímu pochopení učiva
a v hodinách cizích jazyků ke snazšímu osvojení slovní zásoby.
 charakteristika IVH
Zpracované IVH jsou určené pro klasickou vyučovací hodinu. Během 45 minut
dochází prostřednictvím IVH k probírání nového učiva i procvičování. Velmi nutnou součástí
některých hodin je internetové připojení, které umožňuje využít spoustu zajímavých materiálů
jako např. filmové ukázky, hudbu, obrázky aj. Zajímavým zpestřením pro učitele i žáky
a zároveň možností hodnocení práce žáků je využití hlasovacího zařízení.
Jednotlivé IVH by měly rozvíjet tyto kompetence:
kompetence komunikativní
- žák porozumí psanému textu, významu obrázků, reaguje na ně a dokáže je využít,
- žák dokáže účinně a kvalitně komunikovat.
kompetence sociální a personální
- žák se aktivně podílí na debatě ve třídě,
- žák spolupracuje s ostatními.
kompetence k řešení problémů
- žák rozvíjí logické myšlení,
- žák si uvědomí problém a hledá jeho řešení.
kompetence k učení
- žák porozumí pojmům,
- žák získává nové informace, třídí je.
 vzdělávací obsah IVH
Používání IVH v hodinách cizích jazyků vede k rozvíjení mluveného i psaného
projevu žáků a často i k rozvoji jejich poslechových dovedností. Vhodně zvolená témata
z reálného života umožňují žákům využívat jejich vědomosti a zkušenosti. Prostřednictvím
IVH se žáci učí nové výrazy a věty, rozvíjí svou schopnost komunikovat se spolužáky
i učitelem, učí se plynule číst, orientovat se v textu, porozumí nové mluvnici a umí ji správně
používat.
IVH zaměřené na občanskou výchovu vedou žáky formou různých úkolů, diskusí
a her k pochopení otázek, které se úzce dotýkají každodenního života, a jejichž znalost může
žákům pomoci aktivně se zapojit do dění v demokratické společnosti.
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IVH mají významný vzdělávací charakter i pro učitele, kteří je vytvářejí nebo s nimi
pracují. Tito učitelé jsou schopni pracovat s programem Activeboard a vytvořit smysluplné
hodiny, ve výuce bez problémů zvládnou práci s interaktivní tabulí, umí ovládat její základní
nástroje. Při vytváření IVH umí správně využít webové stránky, hledat a vybrat informace.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
 pravidla pro hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá podle pravidel daných na začátku školního roku, se kterými
byli všichni žáci seznámeni. Práce žáků je hodnocena jak slovně (pochvalou), tak i běžnou
klasifikací.
Při zjišťování znalostí žáků a následném hodnocení je zohledňován věk žáků i jejich
individuální schopnosti. Žáci nejsou hodnoceni jen na základě prokázaných vědomostí, ale
i za projevenou snahu a aktivitu.
Nedílnou součástí některých IVH je využití hlasovacího zařízení. Hlasovací zařízení
může být využito k procvičení učiva, k soutěžím nebo i k hodnocení žáků.
 autoevaluace autora
Při hodnocení své práce s interaktivní tabulí bude mým cílem zjistit, jak jsou
realizované IVH úspěšné, tj. do jaké míry žáci zvládají učivo, zda všechny činnosti a aktivity
proběhly podle mých předpokladů a jak dané hodiny žáky zaujaly. Důležitými hledisky pro
vyhodnocení uskutečněné IVH je zájem projevený žáky v hodině, jejich aktivita a schopnost
plnit zadané úkoly.
Nástroje, které pro hodnocení IVH mohu využít, jsou především diskuse se žáky
a písemné práce, které mohou ukázat dostatečně nebo nedostatečně probrané nebo procvičené
učivo.
4) Resumé – shrnutí
Zavedení interaktivní výuky do škol je velkým přínosem pro všechny účastníky
vyučovacího procesu. Díky interaktivní tabuli může být výuka pro učitele i žáky zajímavější,
atraktivnější a může je vést k větší aktivitě než výuka v běžných hodinách.
Velmi důležitou roli v zavádění práce s interaktivní tabulí ve škole mají metodici
projektu IVOŠ. Metodici by měli své vědomosti a dovednosti, které získali při zpracování
dvaceti IVH, poskytnout ostatním kolegům ve škole. Měli by je seznámit s využitím
interaktivní tabule ve výuce, s jejími výhodami a možnými přínosy. Dále by měli kolegům
přestavit širokou škálu nástrojů, které má tabule k dispozici a naučit je s nimi pracovat.
Pedagogové, kteří budou mít zájem o používání interaktivní tabule ve výuce, mohou
využít informace z portálu projektu IVOŠ. Na tomto portálu mají možnost najít důležité
informace o projektu, učebnici interaktivní výuky, uživatelské příručky a databázi
vytvořených výukových hodin. Pokud budou chtít učitelé využít některou IVH vytvořenou
jiným kolegou, měli by věnovat dostatečnou pozornost přípravě na hodinu, projít si pozorně
vytvořenou IVH, aby přesně věděli, jaké učivo a úkoly daná IVH obsahuje (některé využité
nástroje mohou být skryté).
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Škola s možností interaktivní výuky může být společností považována za atraktivnější,
modernější školu s neobyčejným způsobem výuky, což v dnešní době může hrát velmi
důležitou roli při získávání nových žáků.
Kontaktní adresa:
Mgr. Lenka Bukalová. Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1, Přerov 750 02,
+420 581 250 044, lenka28@centrum.cz.
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LZE POUŽÍT INTERAKTIVNÍ TABULI PŘI VÝUCE HV?
DVOŘÁKOVÁ LIBUŠE, ČR
Anotace článku:
Následující příspěvek pojednává o využití didaktické techniky, konkrétně interaktivní
tabule, ve výuce na naší škole. Zabývám se začleněním této moderní technologie do běžného
vyučovacího procesu zejména v hodinách hudební výchovy, kde lze využít audiovizuálních
nahrávek nebo webových odkazů, na nichž žáci mohou získat rozšiřující informace. Dále se
zmiňuji o postupech, které vedou prostřednictvím aplikace IVH k rozvíjení klíčových
kompetencí, o začlenění průřezových témat a o možnostech hodnocení žáků a autoevaluace
autora.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, didaktická technika, moderní výuka, názornost, motivace, klíčové
kompetence.
1) Stručná charakteristika školy
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 je škola s devíti
postupnými ročníky. Poskytuje vzdělání asi 500 žákům.
Škola disponuje odbornými pracovnami (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu,
hudební výchovy), které jsou vybaveny audiovizuální technikou.
Ve školním roce 2002/2003 díky programu Internet do škol byla zřízena jedna
počítačová učebna s 13 počítači. Ke zlepšení došlo ve školním roce 2005/2006, kdy byla
uvedena do provozu druhá počítačová učebna, a dokoupily se další počítače. Třetí počítačová
učebna s 15 počítači vznikla v letošním školním roce – 2009/2010. V učebnách probíhá nejen
výuka informatiky, ale i českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a dalších předmětů. V rámci
projektu IVOŠ byla škola vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem, další tři interaktivní
tabule zakoupila škola.
Jelikož se škola zaměřuje na práci s výpočetní a komunikační technikou již od 1.
ročníku, bylo by vhodné vybavit interaktivními tabulemi odborné pracovny a alespoň některé
učebny na 1. stupni. Škola je otevřena všem žákům – nadaným (sportovně, pohybově,
hudebně, manuálně) i žákům s různými výukovými problémy. U všech dochází
prostřednictvím práce na interaktivní tabuli k rozvoji jejich osobnosti.
Interaktivní výukové hodiny jsem vytvářela pro žáky 2. stupně do českého jazyka
a hudební výchovy. V českém jazyce žáci objevují různé možnosti práce s doplňovacími
a přiřazovacími cvičeními, v hudební výchově jsou využity audio a video ukázky, hojně se
využívá fotografií.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Asi nejdůležitějším úkolem spojeným s tvorbou IVH byl výběr vhodných témat ke
zpracování. Rozhodla jsem se, že nabídnu žákům využití netradičních způsobů výuky
a zábavnější hodiny nejen českého jazyka, ale i hudební výchovy. Proto jsem vytvořila deset
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hodin pro každý předmět. Přestože je učebna hudební výchovy vybavena didaktickou
technikou, její použití je omezeno pouze na poslech hudebních ukázek. Zdálo by se, že bude
problém se zpěvem, který je samozřejmou součástí každé hodiny HV. Ten se dá řešit např.
použitím přenosného keybordu.
Při tvorbě jednotlivých IVH jsem se zaměřila na rozvoj následujících klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- žák je veden k používání odborné terminologie;
- žák vyhledává, shromažďuje, třídí a porovnává informace.
Kompetence k řešení problémů
- učitel vede žáky ke správným způsobům řešení problémů;
- učitel pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení.
Kompetence komunikativní
- žáci spolupracují na zadaných úkolech;
- učitel se zajímá o náměty a názory žáků;
- učitel vede žáky k vyjadřování vlastních názorů a k tolerování názorů druhých.
Kompetence sociální a personální
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;
- žáci jsou vedeni k efektivní spolupráci, k hodnocení jejich práce i práce ostatních.
Kompetence občanské
- žáci jsou vedeni k tomu, aby brali ohled na druhé, respektovali názor druhých, aby se
aktivně zapojili do kulturního dění a chránili naše kuklturní tradice.
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení, k vytváření si
pozitivního vztahu k hudebním činnostem.
Vytvořenými hodinami prolínají následující průřezová témata: Objevujeme Evropu
a svět – žáci se seznámí se životy a díly známých hudebních skladatelů, se světovými
hudebními dějinami, s hudbou vážnou i populární. Uplatňováním tématu Osobnostní rozvoj
žáci dovedou rozvinout smyslové vnímání, vyjádřit pocity z poslechu skladby a v tématu
Multikulturní diferenciace se seznamují s rozmanitostí různých kultur, respektují odlišnosti
a zvláštnosti žáků jiných národností.
Jednotlivé hodiny jsou zpracovány pro 6. a 8. ročník ZŠ. V 6. ročníku jsou zaměřeny
hlavně na seznámení s životy a díly nejslavnějších českých představitelů romantismu – B.
Smetany a A. Dvořáka. V 8. ročníku žáci získávají základní informace o vážné hudbě (období
baroka, klasicismu, romantismu) i o hudbě populární (jazz, swing, rock and roll). Je vytvořen
materiál pro výukovou část hodiny, ale často i pro opakování učiva. Žáci si procvičují rytmus,
opakují hudební nástroje, jejich poznávání a zařazování do skupin, ovšem nejvíce je zaujmou
audiovizuální nahrávky.
Při hodinách s použitím interaktivní tabule se dokonce i žáci méně nadaní, kteří jsou
v běžných hodinách pasivní a neprojevují zájem o učivo, stávají aktivními a snaží se pracovat
u tabule co nejvíce.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení žáků je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Žák získává informace o tom,
jak danou problematiku zvládl, co se naučil, v jaké oblasti se zlepšil, kde ještě chybuje. Učitel
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by měl respektovat individuální schopnosti žáků, využívat jejich vzájemné hodnocení
a sebehodnocení. Jako nejvhodnější způsob hodnocení se mi jeví slovní hodnocení spojené
s klasifikací. Hodnotí se hlavně vztah žáka k činnostem, zájem o ně, tvořivost a samostatnost
projevu, přístup k uměleckému dílu.
Při autoevaluaci se ověřuje profesní úroveň, efektivita výuky (naplánování výuky,
vhodně zvolené hodnocení, motivace žáků), zapojování se do dění ve škole, profesní růst
a rozvoj.
Cíle autoevaluace:
- soulad výuky se školním vzdělávacím programem;
- spokojenost žáků;
- vzájemná spolupráce pedagogů, jejich další vzdělávání;
- spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků využitím interaktivní tabule;
- používání vytvořených výukových materiálů;
- rozšiřování databáze IVH;
- vybavení dalších učeben interaktivními tabulemi.
Nástroje autoevaluace:
- rozhovory s učiteli a žáky (v průběhu celého škol. roku);
- porady učitelského sboru (v průběhu celého škol. roku);
- prověrky, dovednostní testy (v průběhu celého škol. roku);
- dotazníky pro rodiče, žáky a učitele (čtvrtletně);
- účast žáků v soutěžích (dle požadavků);
- akce pro veřejnost (dle požadavků).
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuku – v současnosti jednu z nejaktuálnějších a nejatraktivnějších
vzdělávacích metod, kterých lze v rámci moderních technologií využít, se daří zavádět i naší
škole. Neboť se několik pedagogů zapojilo do projektu „ IVOŠ – zvýšení kvality ve
vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol“, dochází tak ke zvyšování kvality
vzdělávání.
Hlavními aktéry výuky se stávají žáci, kteří mohou ovlivňovat průběh a podobu
vzdělávacího procesu. Nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářejí výuku a aktivně se
zapojují do procesu vzdělávání.
Učitel má roli průvodce a rádce při cestě k žákovu poznání, ovšem jeho příprava na
vyučování je daleko náročnější než při klasické výuce.
Předpokladem pro uplatnění této metody na škole je odpovídající technické vybavení
tříd a zájem ostatních pedagogů o tuto formu výuky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Libuše Dvořáková. Fakultní ZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, 779 00, +420
585 758 523, dvorli@seznam.cz
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MATEMATIKA OBOHACENA INTERAKTIVNÍ VÝUKOU
FOJTÍKOVÁ Jana, ČR
Anotace článku:
Článek se zabývá možnostmi obohacení vyučovacích hodin matematiky interaktivní
výukou. Důraz je kladen zejména na interaktivní výuku realizovanou v rámci projektu IVOŠ
– zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol.
Klíčová slova:
Projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol,
ACTIVstudio, interaktivní výuka, interaktivní výuková hodina (IVH), klíčové kompetence,
dělitelnost přirozených čísel, (auto)evaluace
1) Stručná charakteristika školy
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem.
Žáci vstoupili do školy poprvé ve školním roce 1994/1995. Ročně ji navštěvuje průměrně
kolem 400 žáků. Ve své době velmi moderně pojaté a vybudované školské zařízení si stále
udržuje dobrou úroveň. Dá se říci, že patří k nejnovějším a nejmoderněji vybaveným školám
na území města Olomouce. K jejím přednostem patří např. 2 učebny výpočetní techniky
s připojením k internetu, jež jsou žákům běžně přístupné.
Škola disponuje celkem čtyřmi interaktivními tabulemi, z nichž jedna je pořízena
z prostředků projektu IVOŠ (včetně multimediálního PC, dataprojektoru a hlasovacího
zařízení). Díky tomu je interaktivní výuka na naší škole realizována jak na prvním, tak na
druhém stupni.
Převážná většina žáků školy jsou děti z okolního sídliště. Z důvodu odchodu
výborných žáků (na víceletá gymnázia, na školy s rozšířenou výukou matematiky a jazyků
a na školy se sportovním zaměřením) je 6. až 9. ročník ochuzen o talentované žáky. Lze říci,
že také z tohoto důvodu je výuka matematiky v 6. ročníku realizována i formou interaktivní
výuky, kdy IVH mají převážně motivační charakter.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Mým cílem bylo vytvoření takových IVH, které nejen umožňují a podporují přirozené
myšlení žáků, učení, řešení problémů, experimentování a vytváření hypotéz, ale jsou i dobrým
pomocníkem pro pedagoga při výkladu a procvičování učiva.
Tématem IVH je učivo týkající se dělitelnosti přirozených čísel – znaky (kritéria)
dělitelnosti přirozených čísel, prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný
násobek. Toto téma jsem si vybrala s ohledem na několik skutečností:
- atraktivnost učiva pro žáky
- možnost vlastní iniciativy žáků při procvičování učiva
- možnost začlenění praktických problémových úloh
- přiměřenou náročnost přípravy IVH
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IVH jsou navrženy tak, aby přispívaly k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků. Jedná se zejména o následující kompetence:
- kompetence k učení – žák vyhledává a třídí informace, operuje s běžně
používanými matematickými pojmy a znaky, uvádí věci do souvislostí s využitím
v praktickém životě
- kompetence k řešení problémů – žák naplánuje způsob řešení problému, vyhledá
informace vhodné k řešení problému a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných problémových situací
- kompetence komunikační – žák vyjadřuje své myšlenky a názory, zapojuje se do
diskuze, obhajuje svůj názor
- kompetence sociální a personální – žák spolupracuje ve skupině
- kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně matematické pomůcky,
dodržuje vymezená pravidla
IVH na téma „Dělitelnost přirozených čísel“ jsou vytvořeny tak, aby naplňovaly
následující očekávané výstupy RVP ZV:
- žák provádí početní operace v oboru přirozených čísel
- žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
V rámci mezipředmětových vztahů mohou IVH pomoci dalším pedagogům při
modelování a řešení praktických problémových úloh, např. rozdělení osob nebo věcí do
početně rovnocenných skupin. IVH s sebou přináší i dějepisné poznatky – Pythagorejci
a čísla, Eratosthenovo síto a výchovy k občanství – rodná čísla.
Jako ukázku jsem si vybrala IVH, která se zabývá učivem: Prvočísla, čísla složená,
součin prvočísel. Aplikace tohoto učiva do jisté míry provází žáky téměř celým učivem
aritmetiky nejen 6. ročníku základní školy.
Interaktivní výuková hodina začíná rozlišením pojmů prvočíslo – číslo složené
a ukázkou praktického příkladu s aktivním zapojením žáků při vytváření jednoduchých
kombinací. Další část této hodiny je spíše motivační a je věnována zajímavostem
o prvočíslech. Žáci mají možnost zapátrat v historii a seznámit se s řeckým matematikem
Eratosthenem, který nalezl systematickou metodu hledání prvočísel. Na základě manipulace
s tabulkou by měli žáci jednoduchými pokyny dospět k výslednému Eratosthenovu sítu.
Stěžejním učivem této IVH je část věnovaná rozkladu složeného čísla na součin prvočísel.
Tato část má pomoci učiteli při vysvětlování učiva a následném procvičování. Zpětnou vazbu
učiteli zajišťuje test vědomostí, který je možné zrealizovat prostřednictvím hlasovacího
zařízení.
Součástí této interaktivní výukové hodiny jsou i webové odkazy, které umožňují
danou učební látku dle potřeby rozšířit, případně zpestřit novými poznatky.
IVH je vhodné rozdělit na více vyučovacích hodin z důvodu důkladného procvičení
učiva a následného testu vědomostí.
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3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Aby hodnocení a klasifikace plnily své úkoly, musí být pro žáky přesvědčivé a žák by
měl pociťovat spravedlnost hodnocení. Tím vyvstává pedagogovi otázka, jak být nezávislý
a neovlivnitelný.
Ve výuce matematiky je možné uplatnit několik způsobů hodnocení. K prověřování
vědomostí žáků v matematice je užíváno zejména soustavné pozorování žáků, ústní a písemné
zkoušení. S realizací interaktivní výuky se otevírá prostor pro hodnocení prostřednictvím
hlasovacího zařízení.
Předpokladem soustavného pozorování žáků je jejich velmi dobrá znalost. Učitel
sleduje vztah žáků k práci, k matematickým činnostem, schopnosti žáků, úroveň jejich
vědomostí a dovedností a všímá si každé odchylky k lepšímu nebo k horšímu. Na základě
těchto poznatků hodnotí pochvalou nebo pokáráním.
Ústní zkoušení v matematice umožňuje učiteli poznat, zda vědomosti žáků jsou úplné,
zda žáci umí logicky myslet, správně se vyjadřovat, zda chápou vzájemné vztahy mezi pojmy
a poznatky a zda dovedou učivo aplikovat. Nevýhodou tohoto tytu zkoušení je časová
náročnost, protože neposkytuje úplný obraz úrovně vědomostí všech žáků ve třídě.
Písemná zkouška je zpravidla průkaznější a objektivnější než zkouška ústní. Je časově
hospodárná, v krátké době lze vyzkoušet velký počet žáků ze stejného učiva. Poskytuje učiteli
srovnatelný materiál, který charakterizuje úroveň vědomostí všech žáků třídy. Těmito
výhodami disponuje i hodnocení prostřednictvím hlasovacího zařízení.
Přínos hlasovacího zařízení dle mého názoru spočívá zejména v poskytování okamžité
zpětné vazby. Zejména co se týká výsledku pedagogického působení, tzn. jak žák danému
učivu rozumí/nerozumí. Další nespornou výhodou hlasovacího zařízení je nemožnost ovlivnit
jakkoli výsledek testu, z čehož plyne již zmiňovaná nestrannost, objektivnost a ovlivnitelnost
pedagogem. Nevýhody vidím zejména v tom, že program ACTIVstudio umožňuje vytvářet
pouze otázky s výběrem jedné správné odpovědi a nedává prostor volným odpovědím. Proto
se přikláním spíše k písemnému způsobu hodnocení.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní tabule v současné době zažívají bezesporu velký rozmach. S jejich
příchodem se objevily nové možnosti, postupy a strategie v organizaci výuky na školách.
Postupem času se stávají symbolem moderního školství a plní ve značné míře i funkci
rozhodujícího faktoru při výběru školy.
Výuka s interaktivní tabulí s sebou většinou po úvodním nadšení přináší také určité
roztrpčení. Příprava vyučovacích hodin je totiž zpočátku dosti náročná, nicméně dává prostor
pedagogům hledat nové cesty pro výuku, která se tak stává pro žáky aktraktivnější
a zábavnější.
Realizace projektu IVOŠ na vybraných školách přispívá ke zlepšení podmínek pro
využívání ICT na školách pro žáky i učitele a zajišťuje mimo jiné i vysokou kvalitu IVH pro
různé vyučovací předměty.
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Kontaktní adresa:
Mgr. Jana Fojtíková, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola
Olomouc,
Rožňavská
21,
779
00
Olomouc,
+420
585
759
122,
fojtikova.zsroznavska@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA CHEMIE A ANGLICKÉHO JAZYKA
GÉDOŠOVÁ Jitka, ČR
Anotace článku:
Důvody pro výběr témat IVH. Výhody práce s interaktivní tabulí. Rozvíjení klíčových
kompetencí. Využití hlasovacího zařízení pro hodnocení žáků. Autoevaluace autora IVH.
Problémy s využíváním interaktivní tabule a jeho přínos pro školu.
Klíčová slova:
výběr témat, tvorba IVH, práce žáků, hodnocení, hlasovací zařízení.
1) Stručná charakteristika školy
Vybavení školy po technické a materiální stránce je v současné době na průměrné
úrovni. Máme 10 odborných učeben, z toho jednu učebnu informatiky a dvě učebny
s interaktivní tabulí (na první stupni zakoupená z prostředků školy). Na druhém stupni ZŠ je
interaktivní tabule pořízená z prostředků projektu IVOŠ. V současné době se postupně
nakupují interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola pro zeměpis a přírodopis. Vzhledem
k zájmu ostatních učitelů o výuku na interaktivní tabuli by škola potřebovala nakoupit aspoň
další tři interaktivní tabule. Bohužel finanční prostředky pro naši školu ze strany zřizovatele
jsou značně omezeny.
Do naší základní školy dochází v průměru 300 žáků. Jejich zkušenosti s interaktivní
tabulí byly minimální. Během roční zkušební výuky v hodinách zeměpisu, chemie
a anglického jazyka si žáci tuto formu výuky velmi oblíbili. Spolupracují v hodinách a aktivně
se zapojují do výuky. Bezproblémově využívají ovládací prvky na interaktivní tabuli.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Zpracovávala jsem 10 témat z chemie 8. a 9. ročníku a 10 témat z anglického jazyka 7.
a 8. ročníku. Z chemie jsem vybírala témata, ve kterých nevyužívám chemické pokusy
(interaktivní tabuli máme na 2. stupni jednu a je umístěna v audiovizuální učebně). Sedm IVH
jsem vytvořila pro osvojení, pochopení a procvičení hlavně nového učiva (např. stavba atomu,
chemická vazba). Tři IVH byly opakovací, vždy pro jeden tématický celek (např. kovy,
uhlovodíky). Samotné učivo je doplněno o fotografie, schémata, videa a různé motivační nebo
procvičovací prvky – křížovky, doplňovačky, pexeso, A-Z kviz, hopsavý rébus, přiřazovačky
(kontejnery se zvukovou akcí), hlasovací testíky, opravy chyb v textu apod. V anglickém
jazyce jsem vybrala 10 konverzačních témat se zaměřením na slovní zásobu a procvičení
související gramatiky. V IVH jsou použity práce s texty, poslechy, videa, náměty na
rozhovory a hlasovací testíky. Součástí IVH jsou i zábavné procvičovací prvky – křížovky,
různé hry (kvizy, tajfun), přiřazovačky (kontejnery se zvukovou akcí), hlasovací testíky,
opravy chyb v textu, skrývačky apod.
Informace a inspiraci jsem čerpala z různých učebnic, internetu i od svých kolegů.
Snažila jsem se vymýšlet stále nové způsoby práce s interaktivní tabulí. Kromě frontální
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výuky jsem do IVH zařadila i aktivní práci žáků – jednotlivců, skupinovou práci i kooperační
činnost.
Při práci s interaktivní tabulí máte výhodu v tom, že si do IVH můžete zařadit
všechno. Od textů, obrázků, schémat, zvuků a videí až po hlasování i opakovací cvičení, která
žáky baví, protože jsou názorná, pracují s elektronickým materiálem (což je jim blízké) a je to
nové a moderní. Navíc si můžete do IVH vstupovat – něco přeskočit, vrátit se (k teorii učiva)
nebo hodinu oživit spontánním hlasováním.
IVH také rozvíjí klíčové kompetence k učení (podporuje zájem o předmět, žák
posuzuje vlastní pokrok, např. při hlasování má okamžitou zpětnou vazbu), k řešení problémů
(práce s chybou v textu), komunikativní (práce ve skupině, kooperace, využívání
informačních technologií), sociální a personální (spolupráce ve skupině, kooperace, aktivní
práce v hodinách), občanské a pracovní (práce s nákladným technickým vybavením).
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Žáci velice často pracují, ne protože chtějí pracovat, ale že vidí na konci své práce
dobrou známku (nejlépe jedničku). Hodnocením pro ně je známka. Myslím si, že by ale
nemělo chybět i její slovní zdůvodnění a samozřejmě zasloužená pochvala. Proto se mi jeví
jako optimální způsob hodnocení kombinace klasifikační stupnice a ústního zhodnocení
žákovy práce. Výbornou příležitostí je využití hlasovacího zařízení. Může být využito pro
opakování staršího učiva i právě probíraného, pro zjištění informační základny žáků pro dané
téma nebo jako možnost pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobu. Žáci velice rádi
používají hlasovací zařízení a sami bezprostředně reagují na výsledky své i svých spolužáků.
Pro hlasovací testy bývá zásadní problém malý počet hlasovacích zařízení na počet žáků ve
třídě (skupině) a nedostatek financí pro zakoupení více kusů. Další problém pro učitele je
„opisování“ při testu. Žáci se často dívají na prsty spolužákům, jaké tlačítko zmáčkli.
Pro zpětnou vazbu využívám většinou rozhovory a diskuze s žáky a dvakrát za rok
vypracovávají dotazník, ve kterém hodnotí své pokroky a práci. Mým cílem je, aby IVH byly
pro žáky zábavné, motivující a posílily zájem o daný předmět. Proto se snažím využívat co
nejvíce interaktivních prvků, které lze v IVH použít a vhodně je kombinovat. Mé dovednosti
při tvorbě IVH se neustále vyvíjejí. Teprve praxí s vytvářením IVH se člověk učí využívat
potenciál, který interaktivní tabule nabízí.
4) Resumé - shrnutí
Pedagogové na naší škole se snaží využívat interaktivní tabuli v maximální míře.
Z toho také vyplývá problém, že jedna interaktivní tabule pro celý druhý stupeň je naprosto
nedostačující.
Pomocí interaktivní tabule a IVH se hodina stává pro žáky mnohem atraktivnější.
Učitelé si nemusí IVH pro své předměty sami vytvářet, mohou využít nabídky hotových IVH
(např. k učebnicím nakladatelství Nová škola) nebo využít naší databáze IVH.
Využíváním moderní technologie interaktivní tabule stoupá prestiž školy. Snaha
o získání a používání moderních metod výuky je vždy ceněna a zvyšuje konkurence
schopnost školy v nalákání nových žáků.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
HANÁK Roman, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka – populární prostředek k naplnění klíčových kompetencí ve škole.
Příspěvek je zamyšlením autora nad přínosem interaktivní výuky ve vzdělávacím procesu.
Klíčová slova:
Interaktivní výuková hodina, interaktivní výuka, interaktivní tabule, kompetence, evaluace
1) Stručná charakteristika školy
Naše škola se nachází v obci Libina v okresu Šumperk. Pod správu školy spadá
celkem pět budov, tudíž má škola oddělená pracoviště. Jsou to – hlavní budova se sídlem
ředitelství školy a třídami II. stupně, budova I. stupně v místní části Horní Libina, další
budova I. stupně situovaná v centru obce, školní jídelna a školní družina.
Škola klade důraz na zajišťování moderních komunikačních technologií. V budově I.
a II. stupně se nacházejí počítačové učebny s PC zapojenými do sítě a připojenými
k internetu. Žáci zde mají možnost v hojné míře využívat výukové programy pro různé
předměty. V počítačové pracovně na hlavní budově je k dispozici kvalitní projekční technika
– dataprojektor a vizualizér. Další dataprojektor s promítacím plátnem a multimediální
výbavou je umístěn v odborné pracovně fyziky a chemie. Třetí dataprojektor se pak nachází
v nově zřízené učebně interaktivní výuky. Téměř každá učebna je vybavena audiovizuální
technikou, účelně využívanou ve výuce. V rámci svých možností je škola každoročně
doplňována o modernější a výkonnější technologie.
Téměř všichni žáci naší školy, jejichž celkový počet se pohybuje kolem 300, bydlí
v obci Libina, několik jednotlivců do školy dojíždí z okolí. IVH byly vytvořeny pro žáky
šestého, sedmého a devátého ročníku, kteří mají zkušenosti s prací na PC. Ve škole se učí
používat programy sady Microsoft Office. S prací na interaktivní tabuli zatím výrazné
zkušenosti nemají, ale i tak se pro naše žáky stala výuka žhavou novinkou a na práci se těší.
Učivo, které IVH zpracovávají, je žákům již známo, navazují na znalosti z nižších ročníků.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Výuka pomocí interaktivní tabule by měla především přispět ke zkvalitnění
vyučovacího procesu, vzbudit u žáků viditelně upadající zájem o vzdělávání, nenásilnou
zajímavou formou hry zvýšit motivaci k učení. V této moderní pomůcce vidím příležitost, jak
ze vzdělávacího procesu vytvořit příjemnou povinnost pro žáky i jejich vyučující.
Velké plus interaktivní výuky shledávám v tom, že se žáci aktivně podílejí na
vzdělávacím procesu a upouští se od nechvalně známé frontální výuky, kdy učitel vede
dlouhý monolog a žáci je pasivně „hltají“ informace. Výuka se díky tomuto zajímavému
doplňku nestává stereotypní, naopak je dynamičtější, zábavnější. A to co nás baví, děláme
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přece rádi. Získané vědomosti a dovednosti žáci rozhodně dobře uplatní při dalším studiu či
v praktickém životě.
Interaktivní výukové hodiny byly vytvořeny pro předmět matematika z tematických
plánů šestého, sedmého a devátého ročníku. Nejvíce hodin bylo vytvořeno pro šestý ročník,
aby se žáci naučili brzy pracovat s interaktivní tabulí a své znalosti mohli využít
v následujících ročnících. Hodiny jsou strukturovány tak, že obsahují jednak výklad učiva
a zároveň nabízejí řadu interaktivních cvičení pro žáky, některé jsou doplněny o testování
pomocí hlasovacího zařízení. Praktická cvičení mají u žáků podpořit rozvoj tvořivého
myšlení, soustředěnost a soutěživost. Hodiny využívají názorné příklady, které mají vést
k lepšímu pochopení učiva. V některých hodinách je užito audio a video nahrávek, případně
webových odkazů, kde mohou žáci získat další informace. Protože tabule neumožňuje, aby na
tabuli pracovalo více žáků najednou, počítá se s tím, že žáci budou mít před sebou
nakopírované materiály a na tabuli si budou ověřovat správnost svých odpovědí.
Interaktivní výuka má pomoci žákům pracovat s informacemi. Naučit je, aby při jejich
získávání užívali různých informačních zdrojů (knihovna, internet, exkurze) a ověřovali si
jejich správnost a věrohodnost, vést je k dalšímu zpracovávání informací, umět je efektivně
užívat v procesu učení. Prostřednictvím interaktivních výukových hodin si žák procvičuje své
logické myšlení, zdokonaluje se v početních operacích a může názorně procvičovat své
dovednosti na geometrických příkladech. Učí se účinně pracovat ve skupině, zapojuje se do
diskuse s vyučujícím nebo spolužáky, dokáže obhájit své myšlenky, srozumitelně vyjádřit
svůj názor. Hledá různé efektivní cesty při řešení problému. Při práci s interaktivní tabulí
využívá znalosti práce s ICT.
Používání prvků interaktivní tabule zvyšuje žákovu pozornost, žáci se více koncentrují
na práci. Ke vstřebávání informací dochází nejen poslechem, ale i pomocí zraku. Předem
připravené hodiny poskytují učiteli dostatek času věnovat se žákům individuálně, být jejich
rádcem a pomocníkem.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Velmi oceňuji možnost testování, kterou nabízí interaktivní výuka, protože výrazně
usnadňuje přípravu testů. Žádné opisování zadání, žádné kopírování. Výhodou je, že žák
i vyučující získává okamžitou zpětnou vazbu, má k dispozici několik forem zobrazování
výsledků. Hodně se mi zamlouvá procentuální hodnocení, pro žáky je zase zajímavá např.
časová odezva, která mezi nimi rozvíjí soutěživost. Učitel si může výsledky archivovat a např.
v případě potřeby srovnání se k nim kdykoli vrátit. Nástroji, které budou použity při
autoevaluaci, budou běžné písemnosti žáků, hodnocení a klasifikace žáků, dotazníky.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka se dnes stává nezbytnou součástí výuky na školách. Žákům naší
školy se práce s interaktivní tabulí líbí. Přestože v ní zatím vidí spíše „novou hračku“ než
učební pomůcku, věřím, že časem také ocení její přínos vedoucí k dosažení lepších výsledků.
Předmět, ve kterém se tabule používá, se stává atraktivnějším. Hodiny mnou vytvořené mají
být inspirací, nabídkou, pomůckou pro učitele k vytváření dalších výukových hodin.
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INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA
HERYANOVÁ Gabriela, ČR
Anotace článku:
Zavedení interaktivní tabule do škol vede:
- k aktivnímu zapojení velkého počtu žáků v rámci jedné hodiny,
- k aktuálnímu zařazování cvičení – využití webových stránek, filmových ukázek,
- k aktuální změně obsahu hodin,
- k velmi dobrému propojení s jinými předměty – využití videí, fotografií,
- k novým možnostem hodnocení – hlasovací zařízení,
- k nové formě ověřování znalostí – např. hry – pexesa, kvízy, odhalování fotek apod.
Klíčová slova:
Interaktivní výukové hodiny, spolupráce, hodnocení, web, hlasovací zařízení, kompetence.
1) Stručná charakteristika školy


vybavení školy
Ve škole jsou dvě počítačové učebny, tři jazykové učebny, odborné učebny – fyziky
a chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, výtvarné a hudební výchovy, cvičná
kuchyňka, keramická dílna, dvě tělocvičny, posilovna, umělé polyfunkční hřiště.
Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu na 1. i 2. stupni.
Nově využíváme učebnu IVOŠ s interaktivní tabulí, ozvučením, hlasovacím
zařízením.
Jednou z priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií.
V současné době má škola v počítačových učebnách 50 počítačů, které jsou propojeny do sítě.
Součástí vybavení počítačových učeben jsou dataprojektory, vizualizéry. Další dataprojektor
je k dispozici pro využití mimo počítačové učebny. Pedagogičtí pracovníci využívají počítače
i ve svých kabinetech.
 charakteristika žáků
Školu na II. stupni navštěvuje 265 žáků. Vyučování ve škole probíhá podle Školního
vzdělávacího programu a v 9. třídách dle programu Základní škola.
V každém ročníku jsou tři skupiny žáků rozdělené podle zaměření. Jedna skupina žáků
má rozšířenou výuku jazyků (kromě anglického jazyka i jazyk německý), druhá skupina je
zaměřena na tělesnou výchovu – fotbal a netradiční sporty, třetí skupina je zaměřena
všeobecně – v každém ročníku je posílena výuka jednoho z předmětů.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při výběru IVH hodin jsem zpracovala témata zaměřená na všechny tři složky českého
jazyka – mluvnici, sloh, literaturu.
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Hodiny v literatuře jsou zaměřené na tematický celek – nejstarší literatura – a to nejen
probráním jednotlivých kapitol, ale i opakovací hodinou, která tematický celek shrnuje a je
věnována testu znalostí pomocí hlasovacího zařízení.
V literatuře jsem využila možnosti ukázat žákům fotky zobrazující jednotlivé autory,
dokumenty z učebnic dějepisu, literárních ukázek z různých čítanek, ukázky z filmů, CD,
webu.
Ve slohu je zpracována kapitola životopis – žáci jsou do hodiny zapojeni aktivně –
sestavují správné pořadí vět životopisu, hledají vhodné formulace a nesprávné formulace
upravují, zpracovávají životopis formou dotazníku – učí se informace správně zařadit.
Mluvnice je zaměřena na tematický celek – nauka o významu slov – v jednotlivých
kapitolách se žáci seznamují s novými pojmy (synonymum, antonymum, homonymum,
sousloví, termíny apod.), učí se je aktivně rozlišovat, zařazovat do správných skupin.
 výchovné a vzdělávací strategie
použité postupy a strategie
- žáci se učí komunikovat v různých pozicích
- rozvíjejí slovní zásobu
- žáci jsou motivováni ke čtení s porozuměním
- žáci jsou vedeni k vyjádření vlastních myšlenek
- žáci získávají poznatky z různých zdrojů - internet, hudba, film
- prostřednictvím různých cvičení si žáci upevňují získané znalosti a ujišťují se, že učivu
správně porozuměli
v jednotlivých hodinách se zaměřuji na rozvoj následujících kompetencí:
kompetence k učení
– žák hledá vhodné zdroje informací, třídí je a využívá
- žák rozumí pojmům, vyhodnocuje je
- žák si vybírá cesty k dosažení cíle
kompetence k řešení problémů
– žák si uvědomí problém – zkouší různé metody a způsoby k řešení problému
– žák rozvíjí logické myšlení
– žák si osvojí proces rozhodování, umí vyhodnotit výsledky
kompetence komunikativní
- rozumí různým typům textů, záznamů, obrázkových materiálů a jiných informačních
a komunikačních prostředků, o kterých přemýšlí, reaguje na ně a tvořivě využívá,
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci.
kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině, aktivně pracuje v týmu,
- přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy,
- chápe potřebu efektivní spolupráce s druhými při řešení daného úkolu.
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kompetence pracovní
- adaptuje se na nové pracovní podmínky,
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
 charakteristika IVH
- vyučovací hodiny, ve kterých je využívaná interaktivní tabule, jsou zpracované do 45
minutového celku (většinou při probírání nového učiva), nebo je tabule využita jen v části
hodiny (např. při procvičování),
- součástí některých cvičení je zapojení hlasovacího systému,
- často je nutné propojení s internetem (např. filmové ukázky).
 vzdělávací obsah IVH
Interaktivní hodina může podpořit:
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku,
- zvládnutí běžných pravidel verbální a nonverbální komunikace,
- práci s jazykovými a literárními prameny.
Při práci s interaktivní tabulí:
- vyučující i žák umí aktivně pracovat s programem ACTIVEBOARD – využívají jednotlivé
nástroje, pracují s knihovnou,
- vyučující si dokáže zpracovat samostatnou vyučovací hodinu s využitím programu
ACTIVEBOARD,
- učitel i žák umí správně využít webové stránky – vybrat podstatné a správné informace,
- učitel i žák umí využít poznatky z jiných programů – powerpoint, Excel, Word.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
 pravidla pro hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá dle předem daných pravidel určených na počátku školního
roku a v souladu s pravidly hodnocení školy. Práce žáků je hodnocena nejen běžnou
klasifikací, ale i slovně (pochvala). U žáků se specifickými poruchami učení je možné využít
především slovního hodnocení.
Při zjišťování znalostí žáků jsou zohledňovány jejich individuální schopnosti
a možnosti a kromě vědomostí a znalostí hodnotíme i snahu a aktivitu žáků. Při hodnocení
znalostí a dovedností je možné využít i hlasovacího zařízení (např. při opakování celého
tematického celku). Je možné vést statistiky jednotlivých žáků i tříd.
Do konečného hodnocení můžeme zařadit i aktivní účast žáků – tvorba prezentací,
referátů s využitím interaktivní tabule.
 autoevaluace autora
Při hodnocení hodiny budu sledovat zda:
- žáci projevují zájem, hlásí se,
- žáci plní zadané úkoly správně,
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- úkoly a cvičení žáky zaujaly,
- žáci navrhují možná řešení úkolů a aktivně se zapojují do jejich řešení,
- umí žáci aktivně využívat základní nástroje interaktivní tabule,
- žáci správně pochopila jednotlivá zadání úkolů,
- zda je splněn základní cíl, který jsem si na začátku tvorby každé IVH hodiny stanovila.
Nástroje, které pro hodnocení IVH mohu využít jsou především:
- diskuse se žáky,
- písemné práce - po probrání každého tematického celku,
- po probrání a procvičení nového učiva.
4) Resumé – shrnutí
Souhlasím se zapojením interaktivní tabule do výuky, důležité je zapojení většiny
vyučujících školy, kteří se musí seznámit s novou technikou a správně ji využívat.
Vyučující může zapojením interaktivní tabule do výuky hodiny zatraktivnit, může
efektivně zapojit aktuální otázky a problémy.
Metodici tohoto projektu mají na své škole tři základní úkoly - přesvědčit ostatní
kolegy o výhodách interaktivní tabule, naučit vyučující s tabulí správně pracovat a připravit
vyučujícím školení, na kterých kolegy naučí pracovat s programem AKTIVEBOARD. Při
představování nástrojů je dobré zohlednit předměty, které pedagogové učí (např. vyučující
jazyků využijí jiné nástroje než matematici).
Vyučující, kteří se projektu nezúčastnili, by mohli na počátku využít tabuli s využitím
profesionálních programů, které vznikají ve spolupráci s pedagogickými nakladatelstvími
jako podpora jednotlivých učebnic, a hodin vytvořených metodiky tohoto projektu
(prostřednictvím portálu IVOŠ).
Později si mohou učitelé vytvářet vlastní hodiny s využitím programu AKTIVBOARD
a připravit si tak výuku s ohledem na specifika školy a regionu.
Kontaktní adresa:
Mgr. Gabriela Heryanová. Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1, Přerov 750 02,
+420 581 250 044, heryanova@zszamlynem.cz.
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TVORBA IVH V RÁMCI PROJEKTU IVOŠ
JÁNOVÁ Yvona, ČR
Anotace článku:
V rámci projektu IVOŠ jsem měla možnost seznámit se s prací s interaktivní tabulí.
Zadaných 20 příprav na vyučování s interaktivní tabulí jsem vytvářela v průběhu školního
roku. Práce byla zajímavá i když náročná a zavedení příprav do vyučování přineslo oživení
vyučovacích hodin a zapojení všech žáků.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, aktivní přístup k vyučování, IVH.
1) Stručná charakteristika školy
V naší škole je 16 kmenových tříd a odborné učebny: 2 jazykové učebny
s interaktivními tabulemi, z toho jedna je financovaná projektem IVOŠ, učebna informatiky,
chemie, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Materiální vybavení je
dostatečné, postupně se neustále modernizuje a doplňuje. Obě učebny s interaktivními
tabulemi jsou každý den neustále využívány. Myslím si ale, že pokud by na škole byla ještě
další učebna s interaktivní tabulí, byla by i ta využívána stále.
Tvorbu IVH jsem zaměřila na žáky 6., 7., 8. tříd v předmětu přírodopis. Neměli
doposud žádnou zkušenost s prací s interaktivní tabulí.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
V jednotlivých IVH, jejichž témata jsem volila vzhledem k nezkušenosti s prací
s interaktivní tabulí podle zajímavosti obsahu, jsem se snažila využít dostupných prostředků
ke vtažení žáků do výuky. Vytvořit IVH takové, aby si žáci co nejvíce informací osvojili
prostřednictvím praktických dovedností.
IVH naplňují postupně všechny kompetence:
- učí žáky aktivně moderními prostředky vyhledávat, třídit a porovnávat získané
informace,
- hledat správné řešení s pomocí tzv. kontejnerů,
- při práci ve skupinách spolupracovat na řešení problémů, formulovat odpovědi
a argumentovat,
- rozvíjí dovednosti ke správnému životnímu stylu, k poznávání organismů a následně
postupy jejich ochrany – k tomu využívá informace z internetu, obrázky organismů
z internetu a knihovny a zvukové a video ukázky, podle kterých mohou žáci
organismus poznat a zařazovat do systému.
Témata jednotlivých IVH jsem vybírala spíše podle zajímavosti obsahu tématického
celku. Z 20 IVH jsem 5 zpracovala z náplně přírodopisu 6. ročníku, 7 ze 7. ročníku a 6 témat
z ročníku 8. Jejich obsah střídá učivo rostlin, živočichů i člověka a obsahuje hodiny s popisy
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anatomické stavby a zástupců jednotlivých skupin organismů, tak i opakování základních
znalostí o těchto organismech.
Vzhledem k možnostem interaktivní tabule – propojení s internetem, zvukové
nahrávky, videa, možnosti aktivního zapojení žáků při plnění úkolů a následné okamžité
ověření znalostí pomocí hlasovacího zařízení, je interaktivní výuka pro žáky zajímavá.
Jednotlivé IVH naplňují výstupy RVP:
- použitím obrázků, zvuků a videa poznají žáci jednotlivé probírané organismy,
- pojmenují jednotlivé části jejich těla,
- vědí, kde daný organismus žije,
- vědí, jaké musí být splněny podmínky, aby mohl přežít.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
V hodinách, ve kterých se používá interaktivní tabule, je vhodné střídat hodnocení
slovní s klasifikací. Žáci si mohou na vytvořených stránkách se správným řešením ihned
zkontrolovat správnost svých řešení. Také se nabízí využití hlasovacího zařízení, které přináší
okamžitou kontrolu nejen žákům, ale i vyučujícímu, takže slouží zároveň jako autoevaluační
nástroj, který má okamžitou zpětnou vazbu.
4) Resumé - shrnutí
Díky projektu IVOŠ jsem měla možnost seznámit se s prací s interaktivní tabulí.
Výukové hodiny jsou kvalitnější, atraktivnější, pro žáky záživnější. Začlenění práce
s interaktivní tabulí do ŠVP naší školy je možné, je ale třeba nejdříve naučit používat
interaktivní tabuli i ostatní vyučující, kteří učí předmět, ve kterém mám zpracované IVH.
Vyučující, kteří se chystají připravovat si IVH, musí zpočátku počítat s časovou
náročností - aspoň do té doby, než zvládnou základní manuál práce s interaktivní tabulí.
Práce v hodinách, ve kterých se používá interaktivní tabule je pro děti zajímavější, do
práce se rádi zapojují i žáci, kteří se v běžných hodinách nezapojují. Myslím si, že
v konkurenčním boji o žáka je interaktivní tabule jistě přínosem.
Kontaktní adresa:
Mgr. Yvona Jánová, ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145, Hanušovice 788 33,
+420 583 231 208, janyvon@seznam.cz
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ZEMĚPIS NA INTERAKTIVNÍ TABULI
KUBA Pavel ,ČR
Anotace článku:
Zeměpis na interaktivní tabuli, nový nástroj pro výuku žáků. Možnost rychlého
střídání mapového materiálu. Zábavná forma procvičování učiva. Nejen fakta, ale
i zajímavosti ze života daného regionu pomocí fotografií a videa. Rychlá možnost ověření
znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Upevňování klíčových kompetencí hrou. Rychlá
aktualizace pomocí internetu. Tvůrčí činnost při vytváření IVH. Předávání zkušeností dalším
kolegům.
Klíčová slova:
mapa, tvorba IVH, hodnocení žáků.
1) Stručná charakteristika školy
Vybavení školy po technické a materiální stránce je v současné době na průměrné
úrovni. Máme jednu učebnu informatiky a dvě učebny s interaktivní tabulí (na první stupni
zakoupená z prostředků školy). Na druhém stupni ZŠ je interaktivní tabule pořízená
z prostředků projektu IVOŠ. V současné době se postupně nakupují interaktivní učebnice
nakladatelství Nová škola pro zeměpis a přírodopis.
Do naší základní školy dochází v průměru 300 žáků. Jejich zkušenosti s interaktivní
tabulí byly minimální. Během roční zkušební výuky v hodinách zeměpisu, chemie
a anglického jazyka si žáci tuto formu výuky velmi oblíbili. Spolupracují v hodinách a aktivně
se zapojují do výuky. Bezproblémově využívají ovládací prvky na interaktivní tabuli.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Výuka zeměpisu na interaktivní tabuli je pro žáky atraktivní. Základem jsou učebnice,
ze kterých se při přípravě IVH inspiruji. Využitím internetu dostávají žáci poznatky z různých
zdrojů. Hodina IVH rozvíjí dovednosti žáka s prací na mapách. Tím naplňujeme kompetence
k učení. Další velkou možností je přiřazování pojmů do kontejnerů, což je kompetence
k řešení problémů. Žák se učí vyjadřovat svoje myšlenky a účinně argumentovat, využívat
prostředky moderní informační technologie, čímž naplňuje kompetenci komunikativní. Při
zadaní skupinové práce je nucen spolupracovat ve skupině a podřizovat se zájmům skupiny,
naučí se přijímat odpovědnost za práci svou i celé skupiny.
Na začátku projektu IVOŠ, do kterého se naše škola zapojila, jsem byl nominován do
výukové skupiny matematika. Po absolvování základního školení na využívání interaktivní
tabule jsme dostali za úkol vytvořit 20 IVH pro daný předmět. Vzhledem k tomu , že učitelů
matematiky bylo dostatek, domluvili jsme se s dalšími dvěma učiteli, že vytvoříme IVH pro
předmět zeměpis. Rozdělili jsme si práci podle ročníků. Já jsem si zvolil 7. ročník a IVH jsem
rozdělil do tří tematických celků, které v sedmém ročníku podle ŠVP vyučujeme. Takže
vznikly IVH na téma Amerika, Asie a Evropa. Hodiny IVH jsem tvořil dvojího typu. Byly to
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hodiny výkladové, kde se hojně využívalo fotografií nebo videa pro větší atraktivitu výuky.
Na druhé straně některé hodiny byly opakovací, kde hlavní slovo měli žáci a jejich znalosti.
Zde se využívalo slepých map, tématických map, kontejnerů či doplňovacích cvičení.
V úvodu každé hodiny jsem použil motivační cvičení ve formě křížovky nebo odkrývání
obrázku.
Výhodou interaktivní tabule je vtažení žáků do výuky, nepřijímají pouze fakta od
učitele, ale aktivně spolupracují na vytváření hodiny. Výuka je aktualizována podle nových
poznatků z internetu, učitel využívá videoukázky a pro hodnocení může využít i testy
s hlasovacím zařízením.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Základní způsob hodnocení žáka umožňuje vytvoření testů, které pomocí hlasovacího
zařízení umožní zhodnotit práci žáka. Jediným problémem v tuto chvíli je pouhých 16
hlasovacích zařízení a tedy nutnost dokoupit ještě jednu soupravu. Dále lze využít hlasovací
zařízení na kontrolu a shrnutí probíraného učiva.
Další možností, jak hodnotit žáka, jsou slepé mapy a přiřazování pojmů do map
v rámci opakování učiva. Atraktivní pro žáky jsou kontejnery s využitím hudebního efektu při
správné odpovědi. Dalším kritériem hodnocení je aktivita při interaktivní výuce a tím zapojení
do procesu získávání nových poznatků.
Cílem autoevaluace je zjistit, zda dané IVH pomáhají vytvářet žákům strategie učení
a pomáhají k logickému a tvořivému myšlení, rozvíjení možností komunikace a práce ve
skupině. Využívám dvakrát ročně dotazníku pro sebehodnocení žáka, ve kterém se žáci
vyjadřují k jednotlivým oblastem učení.
Autoevaluace je daná postupným získáváním poznatků a zkušeností s prací na
interaktivní tabuli a vytvářením konkrétních IVH. Získávám nejprve odbornost na školeních
v rámci přípravy na projekt IVOŠ. Dále vytvářím hodiny IVH, které jsou ohodnoceny
lektorem. Na základě zkušeností od dalších kolegů zkvalitňuji práci a inovuji výuku (po dobu
tvorby IVH ). Na závěr využiji elektronickou databázi interaktivních výukových modulů
a jejich evaluaci na podmínky naší školy.
4) Resumé - shrnutí
Realizace interaktivní výuky má velkou budoucnost ovšem za podmínky dostatečného
materiálního vybavení na škole. V současné době zájem o výuku v učebně IVOŠ přesahuje
její možnosti.
Výuka je zcela jistě kvalitnější a hlavně atraktivnější pro žáky. Dalším úkolem
metodiků bude přenést svoje poznatky na svoje kolegy, aby interaktivní výuka nebyla pouze
výsadou pár předmětů. Při tvorbě IVH narazí začátečníci především na problém časové
náročnosti vytváření IVH, který ovšem postupem času zmizí. Dále využívání všech možností,
které poskytuje interaktivní tabule je ze začátku obtížné. Doporučuji se zaměřit na konkrétní
akce, které bude ve svých hodinách nejvíce využívat.
Využíváním a prací na interaktivní tabuli v co největším počtu předmětů zcela jistě
zvyšuje prestiž dané školy. Škola je modernější a dostává další nástroj pro získávání žáků
v konkurenci dalších škol. Proto i naše škola účastí na projektu IVOŠ zvýšila svoji hodnotu.
- 73 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktní adresa:
Mgr. Pavel Kuba, Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace,
Komenského 17, 789 83, +420585445251, kubapa@centrum.cz
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ZÁBAVNÝ SPOLEČNÍK PRO ŽÁKY I UČITELE
KUBÍNOVÁ JARMILA, ČR
Anotace článku
Ve svém příspěvku se zabývám problematikou zavádění interaktivní výuky do naší
základní školy. Zajímá mě zejména přínos interaktivní tabule pro zatraktivnění a zkvalitnění
výuky přírodovědných předmětů. Pokusila jsem se vystihnout výchovné a vzdělávací strategie
a vymezit zásadní postupy, které povedou v předmětech mé aprobace prostřednictvím
aplikace IVH k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Součástí článku je uvedení
možností hodnocení žáků při výuce i analýza cílů a nástrojů autoevaluace.
Klíčová slova:
vzdělávací strategie, klíčové kompetence, výukové materiály, hodnocení žáků, autoevaluace.
1) Stručná charakteristika školy
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 je škola s devíti
postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě třídy.
Naše škola disponuje odbornými pracovnami (učebna fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu,
hudební výchovy), které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Od září roku 2002
byly postupně uvedeny do provozu tři počítačové učebny s nejnovějším softwarovým
vybavením, množstvím výukových programů a s připojením počítačů na internet. Žáci 1. i 2.
stupně je využívají nejen pro výuku informatiky, ale také k výuce jazyků a přírodovědných
předmětů. V rámci projektu „IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní
výuky do škol“ získala naše škola interaktivní tabuli s dataprojektorem a po prvotním
seznámení s touto moderní pomůckou byly pro zkvalitnění výuky zakoupeny další
interaktivní tabule s příslušným vybavením.
Jednotlivé interaktivní výukové hodiny jsem vytvářela pro žáky 2. stupně do
matematiky (7. a 8. ročník) a fyziky (6. a 7. ročník). Žáci neměli s dotykovou tabulí žádné
zkušenosti, ale většina z nich si tuto pomůcku pro její pestrost, názornost a možnost
spoluvytvářet výuku velice rychle oblíbila. Žáci pohotově objevili mnoho výhod této
bezprašné tabule oproti klasické křídové tabuli a osvědčili se při zvládnutí základních
pracovních návyků. Líbí se jim mnohostranná práce s objekty i s textem, zvukové klipy
i videonahrávky a interaktivní tabuli již někteří považují za přirozenou školní pomůcku.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při vytváření jednotlivých hodin IVH v předmětech matematika a fyzika jsem se
zaměřila na rozvíjení interaktivní práce žáků s připravenými materiály, podněcování žáků
k tvořivému myšlení, logickému uvažování a interaktivnímu řešení fyzikálních problémů,
které souvisejí s praktickým životem. Mým cílem bylo zpříjemnit a zpestřit výklad nového
učiva a umožnit tak žákům lepší pochopení probírané látky a následně procvičit hravou
formou zvládnutí nových poznatků. Žáci tak nenásilnou formou získávají pracovní návyky,
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osvojují si náročnější myšlenkové dovednosti (aplikace, analýza) a aktivním zapojením do
procesu i dovednost komunikovat a spolupracovat.
Výchovné a vzdělávací strategie
Zásadní postupy, které povedou v předmětech matematika a fyzika prostřednictvím
aplikace IVH k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
- žák vyhledává v zadání slovních a logických úloh potřebné údaje,
- žák dbá na správné používání odborné terminologie,
- žák správně užívá základní fyzikální pojmy a rozpozná je v konkrétních situacích.
Kompetence k řešení problémů
- žák analyzuje problémy a hledá vlastní postup při jejich řešení,
- žák uvede příklady aplikace fyzikálních jevů a rozhodne, zda je daný jev vhodný,
- žák určí příčinu a následek v praktických jednoduchých jevech.
Kompetence komunikativní
- žák efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace,
- žák spolupracuje při řešení složitějších úloh ve dvojici, či ve skupině,
- žák se účinně zapojuje do diskuse při řešení problému, obhajuje svůj názor.
Kompetence sociální a personální
- žák rozvíjí schopnost sebekontroly,
- žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry ve třídě.
Kompetence občanské
- žák respektuje názory ostatních,
- žák objektivně hodnotí vlastní práci a své výsledky.
Kompetence pracovní
- žák získává poznatky z několika nezávislých zdrojů (internet, encyklopedie, odborné
časopisy, učebnice, tabulky pro ZŠ),
- žák zapisuje data získaná měřením do tabulky, sestrojí z výsledků měření graf,
- žák zvládá jednoduché úkony při práci s interaktivní tabulí.
Obsahem jednotlivých vytvořených hodin prolínají následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností (fyzikální veličiny, celá čísla),
- řešení problémů (slovní úlohy v matematice a fyzice).
Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech – objevy slavných vědců.
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (fyzikální veličiny a světové
rekordy, orientace v grafech, zpracování informací při tvorbě ročníkových projektů).
Pro samotný výběr témat interaktivních výukových hodin pro mě byla důležitá
následující kritéria:
- prohlubování mezipředmětových vztahů při výuce (některé snímky z učiva matematiky
lze využívat v hodinách fyziky a naopak, například celá čísla a stupnice teploměru, pohyb
těles z učiva fyziky zařadit do slovních úloh o pohybu v matematice, převody jednotek
fyzikálních veličin, úměrnost v tabulkách a grafech apod.);
- názornost a spojení učiva s denním životem;
- možnost opakovaného použití IVH při matematických rozcvičkách v různém ročníku;
- zařazení zábavných prvků (křížovky, doplňovačky, magické čtverce, geometrie hrou);
- ročník, ve kterém daný předmět vyučuji (ověření obsahu IVH v praxi, reakce žáků;
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náprava případných chyb, doplňování učiva, dodržení časového rozvržení).
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, kterou učitel ve
škole průběžně vykonává. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, která mu umožní získat
informace o míře zvládnutí učiva, ukázat v čem se zlepšil i v čem chybuje. Hodnocení by se
mělo soustředit na individuální pokrok jednotlivce, přihlížet k jeho snaživosti a schopnosti,
být prodchnuto přiměřenou náročností i pedagogickým taktem vůči žákovi. Jako nejvhodnější
forma, která splňuje požadovaná kritéria, se mi jeví klasifikace doprovázená slovním
hodnocením.
Podklady pro hodnocení získávám různými metodami a způsoby:
 analýzou různých činností žáka při výuce;
 diagnostickým pozorováním žáka;
 hodnocením dílčích výsledků při jeho samostatné práci;
 klasifikací doplněných pracovních listů;
 kontrolními písemnými pracemi;
 podněcováním žáků k sebehodnocení i k hodnocení výkonů svých spolužáků;
 využití nejrůznějších variant hlasovacího zařízení;
 zavádění nových evaluačních metod hodnocení (hodnotící zařízení).
Úkolem autoevaluace je ověřit kvalitu práce pedagoga, získat podklady pro zjištění
aktuálního stavu a stanovit návrhy pro zlepšení. Učitel tak poznává své silné a slabé stránky
a vymezí si hlediska pro vyhodnocení své činnosti a nástroje, které bude při nich využívat.
a) Cíle autoevaluace
 využívání připravených výukových materiálů
 úprava již vytvořených hodin dle svých potřeb a představ;
 intenzivní vytváření interaktivních výukových materiálů v rámci své aprobace;
 příprava pracovních listů, testů k ověřování a předloh písemných prací;
 podpora interaktivní výuky, spolupráce s ostatními vyučujícími;
 zavádění interaktivní výuky do naší školy;
 možnost předat své zkušenosti kolegům a učit je pracovat s interaktivní tabulí;
 podpora mezipředmětových vztahů a návaznost učiva k jeho praktickému užití;
 seznámení rodičů žáků s novými formami výuky pomocí interaktivní tabule;
 hodnocení vlastní činnosti žáka;
 získání nové odbornosti.
b) Nástroje
c) Časové rozvržení evaluačních činností
 rozhovory se žáky a učiteli
- průběžně
 elektronická databáze interaktivních
- průběžně
výukových materiálů
 analýzy písemných prací
- čtvrtletně
 rozhovory s rodiči žáků
- dny otevřených dveří
 dotazníky pro žáky a rodiče
- začátek školního roku, čtvrtletně
 testování – prověrky, hlasovací zařízení
- průběžně
 standardizované testy (SCIO – 8. ročník) - květen
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 účast žáků v soutěžích a olympiádách - průběžně
4) Resumé - shrnutí
Zavedením interaktivní výuky nabízí učitel žákům méně stereotypní a zábavnější
metodu výuky. Zvýší tak motivaci dětí k učení a podpoří aktivní podíl žáků ve vzdělávacím
procesu. Výuka je názorná, přitažlivá pro žáky i jejich učitele a umožňuje všestranné působení
na smysly žáků. Po počáteční nejistotě při objevování tajů a možností interaktivní tabule jsem
nebyla touto formou výuky nadšená, ale dnes mě baví tvorba interaktivních výukových
materiálů i jejich realizace se žáky. Mým záměrem je nepoužívat interaktivní tabuli za každou
cenu, i zde platí známé všeho s mírou, ale pro zpestření hodin a zpracování některých témat je
jako stvořená. Za velkou výhodu pro učitele považuji možnost přípravy detailů výuky
dopředu, okamžité i opakované použití přenositelných připravených výukových materiálů,
využití široké nabídky zdrojových materiálů (obrázků, pozadí, geometrických tvarů, grafů,
zvuků) a zařazení hlasovacího zařízení pro rychlé a přesné zjištění míry osvojených poznatků.
V budoucnu se jistě proto zvýší zájem mých kolegů o práci s interaktivní tabulí a jejich
využívání výukových materiálů z databáze již připravených vyučovacích hodin nebo si budou
vytvářet vlastní dle svých konkrétních potřeb a představ a modernizovat tak výuku
v předmětech své aprobace. Lákavá je proto představa vybavit interaktivní tabulí i další
odborné učebny, zřídit specializovanou učebnu s interaktivní tabulí ve spojení s notebooky
žáků a podpořit tak aktivnější vtažení žáků do výuky a návaznost učiva k jeho praktickému
využití.
Vybavení školy moderní technikou a zavádění nových metod a forem práce se žáky nabízí
nové varianty vyučovacího procesu, zatraktivnění výuky prostředky, které jsou pro žáky
srozumitelné, přitažlivé a které jim umožní výraznější zapojení do výukového procesu.
Literatura:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Živá škola“
Kontaktní adresa:
Mgr. Jarmila Kubínová, FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Holečkova 10, 779 00, +420 585 758 524, jarmilakubinova@seznam.cz
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VYUŽITÍ IVH NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KUTÁ LENKA, ČR
Anotace článku:
Interaktivní tabule zavedli do škol nové možnosti ve výuce. Díky nim jsou žáci
aktivně zapojeni do hodin. Využívání interaktivní tabule v hodinách je pro žáky zajímavé
zpestření jinak běžné vyučovací hodiny. Žáci si různými metodami mohou nové učivo osvojit,
opakovat i procvičit. Žáci v hodinách, kde je využívána interaktivní tabule, přijímají učivo
více smysly současně, což zvyšuje efektivitu učení. A to je cílem většiny vyučujících a jejich
vyučovacích hodin. Díky interaktivní tabuli se učitelům daří dělat hodiny nejen zajímavé, ale
hlavně efektivní při předávání nových informací. Žáci interaktivní hodiny ocení, což je
zpětnou vazbou pro učitele.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, interaktivní výukové hodiny, efektivita učení, aktivní zapojení žáků.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655 je plně organizovaná základní škola
s dlouholetou tradicí. Založena byla v roce 1895 a od té doby již více než sto roků slouží ke
vzdělávání nových generací. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. V současné
době ji navštěvuje přes 200 žáků. Materiální vybavení školy učebnicemi a učebními
pomůckami je vcelku dobré. Škola má ve sbírkách u odborných učeben i na 1. stupni
přiměřené množství pomůcek, jejich stav se neustále doplňuje a obnovuje. Pro výuku se
využívá i výukový software, CD a DVD. Ve škole byly vybudovány odborné učebny pro
výuku odborných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, cizí jazyk, výtvarná výchova).
Škola je docela dobře vybavena počítačovou technikou, což je dáno jejím zaměřením
na informační a komunikační technologie. Osobní počítače jsou nejen v počítačové učebně
(20 pracovních stanic), ale i v několika kmenových třídách a ve školní družině. Vyučující
mají počítače ve všech kabinetech i sborovnách. Všechny počítače ve škole jsou propojeny
místní počítačovou sítí a zároveň mají připojení k internetu.
Dále jsou ve škole dvě učebny vybavené interaktivní tabulí a dataprojektorem, z toho
jedna v rámci projektu IVOŠ. V této třídě je navíc k dispozici hlasovací zařízení.
Žáků školy jsou z Litovle a nejbližšího okolí. Ve škole se každoročně otevírá jedna 6.
třída s rozšířenou výukou jazyků nebo informační a komunikační technologie. Složení žáků
školy vychází právě z této specifikace. Na školu docházejí i žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáci nadaní. Žáci s tělesným postižením na školu nedocházejí, škola k tomu nemá
podmínky (bezbariérové vstupy, výtah).
Těchto priorit chce škola dosáhnout prostřednictvím dalšího rozšíření informačních
a komunikačních technologií. Proto jsme vstoupili do projektu IVOŠ, abychom získali jednak
materiální vybavení a jednak znalosti a zkušenosti s tvorbou interaktivních výukových hodin.
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2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při tvorbě IVH jsem se zaměřila na matematiku a anglický jazyk, především v šestém
a sedmém ročníku. Prostřednictvím svých interaktivních hodin chci žáky zaujmout a vysvětlit
nebo procvičit, především matematiku, trochu zábavnější a zajímavější formou, aby je tento
předmět zaujal. Snažím se používat takové metody a postupy, abych u žáků vytvářela
a rozvíjela klíčové kompetence. Žáci v hodinách jsou aktivně zapojeni, mají před sebou
názorné příklady, pracují samostatně i ve dvojicích nebo skupinách. Řeší zajímavé úkoly. Při
práci na interaktivní tabuli má žák hned zpětnou vazbu, zda daný příklad vyřešil správně. Žáci
jsou odměňování nejen známkou, ale například i potleskem nebo naopak povzdechem,
popřípadě jinými zvuky z knihovny interaktivní tabule, což zvyšuje jejich snahu v hodinách.
Hlasovací zařízení slouží jako zpětná vazba nejen pro mě, ale především pro žáky, jak dané
učivo v hodině pochopili, co jim ještě dělá problémy, nebo naopak co zvládají.
Výchovné a vzdělávací strategie:
- Žák získává poznatky z různých zdrojů, např. internet, film nebo jiné učebnice.
- Žák prostřednictvím IVH rozvíjí dovednosti komunikační (musí komunikovat,
argumentovat, vyjadřovat a obhajovat své názory), k učení (motivace aktivním
zapojením do vyučovacího procesu), k řešení problému (samostatnost při
formulaci definic, hledání chyb na tabuli), pracovní (okamžitá zpětná vazba
vede žáka k práci vůbec).
- Žák využívá při samostatném i skupinovém řešení problému své znalosti práce
s ICT.
- Žák organizuje při skupinové práci nebo práci ve dvojicích společnou činnost,
přijímá odpovědnost za práci skupiny nebo dvojice (stanovuje pravidla,
naslouchá, diskutuje).
Charakteristika IVH
IVH jsem tvořila v přímé návaznosti na ŠVP ZŠ Jungmannova matematika a její
aplikace a anglický jazyk. Zvolila jsem si převážně učivo šestého a sedmého ročníku. Tyto
třídy jsem si zvolila proto, že v nich učím nejvíce hodin a mám dvě paralelní třídy, kde mohu
porovnávat jejich reakce na stejnou IVH.
Témata hodin jsem si zvolila jak z geometrie, tak i z aritmetiky. Pro anglický jazyk
jsou to především témata na gramatiku nebo slovní zásobu. Témata z geometrie jsem volila
především proto, že žáky velice baví rýsování na interaktivní tabuli.
Výuka probíhá především v učebně, která je vybavena zařízením z projektu IVOŠ. Je
to pěkná, vzdušná třída, kde se pohodlně vejde každá třída na naší škole. Třída je dále
vybavena bílou tabulí na fixy, tak se zde nepráší. Především využíváme psaní na interaktivní
tabuli, kde se může používat barevné rozlišení, zvýraznění písma, obrázky, atd. IVH si
vytvářím doma, tak se v hodinách můžu věnovat svým žákům.
Snažím se vytvářet hodiny interaktivní. Žáci jsou aktivně zapojováni do hodin, chodí
k tabuli a prostřednictvím různých akcí plní úkoly. Tím, že žák je aktivně zapojen do hodin
a určuje v podstatě jejich tempo, je výuka efektivnější a především zábavnější. Žáci jsou
schopni udržet déle pozornost, protože se pořád mění činnost.
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3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Ve svých IVH se snažím hodnotit žáky prostřednictvím hlasovacího zařízení. Nejdříve
jsem tento způsob hodnocení odmítala, nepřišel mi příliš efektivní, ale postupem času, jak se
zdokonalovali mé zkušenosti s interaktivní tabulí, jsem začala hlasovací zařízení stále více
používat. Teď se snažím hlasovací zařízení použít jako zpětnou vazbu na konci každé IVH.
Žáky tato forma hodnocení velmi baví a v mnoha případech to neberou ani jako hodnocení,
tak nejsou vystavovány takovému stresu nebo nátlaku jako při běžném zkoušení (ústním nebo
písemném) a jejich výsledky mohou být lepší. Pro mě je to také jednodušší a rychlejší,
protože nemusím opravovat testy a mám ihned zpětnou vazbu. Ihned po probraném učivu
mohu dát pár otázek na jeho pochopení, buď připravených předem, nebo se dá i improvizovat
a vymýšlet otázky přímo v hodině. Musím říct, že hlasovací zařízení velmi zefektivnilo moje
IVH.
4) Resumé - shrnutí
Na naší škole probíhá interaktivní výuka ve většině předmětů na druhém stupni
základní školy. Interaktivní hodiny si vytvářejí a oblíbili i pedagogové, kteří se neúčastní
projektu IVOŠ. Žáci i učitelé si na IVH zvykli a berou je jako běžnou součást výuky. IVH
velice zkvalitnily a zatraktivnily výuku. Žáci v hodinách více spolupracují, jsou aktivně
zapojováni.
Projekt IVOŠ velice pomohl naší škole zkvalitnit výuku. Metodicky připravil učitele
pro vytváření kvalitních IVH a technicky vybavil interaktivní třídu. Tato nová interaktivní
třída pomalu na naší malé škole přestává stačit a ostatní učitelé usilují o vytvoření dalších
interaktivních tříd. Nejlépe by bylo, kdyby všechny kmenové i odborné učebny byly
vybaveny interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. Na škole je pouze jedna sada
hlasovacího zařízení a to už je nyní nedostačující.
Literatura:
[1] ŠVP Základní škola v Litovli, Jungmannova
Kontaktní adresa:
Mgr. Lenka Kutá, Základní škola v Litovli, Jungmannova ulice 655, 78401 Litovel,
+420 605 822 467, Lemika@seznam.cz
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MATEMATIKA A INTERAKTIVNÍ VÝUKA
LABOŇOVÁ STANISLAVA, ČR
Anotace článku:
Interaktivní tabule je materiálně didaktický prostředek, který umožňuje dosahovat
stanovených cílů ve vzdělávání s důrazem na aktivní a tvořivé učení. Příspěvek popisuje
přínos interaktivní tabule v hodinách matematiky, dále postupy, které povedou v matematice
prostřednictvím IVH k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Závěrem jsou
uvedeny možnosti hodnocení žáků při výuce a nástroje autoevaluace.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule ve výuce matematiky, klíčové kompetence, hodnocení žáků, autoevaluace.
1) Stručná charakteristika školy
Fakultní základní a Mateřská škola Holečkova 10, Olomouc je škola s devíti
postupnými ročníky a většinou se dvěma třídami v ročníku. Další odloučená pracoviště pro 1.
– 5. ročník jsou umístěna na ulici Rooseveltova 103 a Střední novosadská 50.
Škola disponuje kromě kmenových tříd odbornými pracovnami (učebna chemie,
fyziky, zeměpisu, přírodopisu, hudební výchovy). Žáci využívají čtyři počítačové učebny
s počítači připojenými na internet. V rámci projektu IVOŠ jsme získali interaktivní tabuli
s počítačovou sestavou, škola zakoupila další tři interaktivní tabule (z toho dvě jsou na
odloučených pracovištích). Další učebny mají dataprojektory s ozvučením. Učitelé vše plně
využívají. Čtyři učebny jsou klimatizované. Do budoucna bychom chtěli ještě vybavit další
učebny výpočetní technikou, zvláště interaktivními tabulemi.
Převážná část dětí je z okolního sídliště. Zkušenosti máme rovněž se vzděláváním dětí
cizích státních příslušníků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací oblast
Informatika a komunikační technologie je zastoupena celkem šesti vyučovacími hodinami ve
4. - 9. ročníku. Žáci s interaktivní tabulí neměli žádné zkušenosti a její zavedení je nové ve
všech směrech pro žáky i učitele.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
V současné době, kdy jsme nuceni bojovat o pozornost žáka zvyklého na každodenní
technologické vlivy, představuje IVH jednu z možných způsobů, jak výuku obohatit. Pomocí
interaktivních výukových hodin lze vytvářet dynamické učební pomůcky, které vedou žáka
k přemýšlení a tvořivosti. Při volbě svých IVH jsem vybírala témata matematiky pro žáky 2.
stupně 6. a 9. ročníku. Mým cílem bylo zpestřit výklad nového učiva a umožnit žákům lepší
pochopení probírané látky a následně ji procvičit hravou formou. Žáci se tak aktivně zařadí do
procesu vzdělávání. Chtěla jsem ukázat žákům, že využití počítače není jen k hraní her, ale
může být efektivním nástrojem k učení.
Své IVH jsem tvořila v předmětu matematika pro žáky 2. stupně ZŠ. V 6. třídě jsem
vybrala „Opakování učiva 5. ročníku“ a kapitolu „Dělitelnost“ z důvodu různorodosti
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a variability jednotlivých IVH. V hodinách jsem se zaměřila na prezentaci látky, procvičování
učiva, simulaci a didaktické hry, upevňování získaných informací přiměřeným opakováním,
názorností. V 9. ročníku se mi zdála kapitola „Finanční matematika“ vhodná pro přiblížení
reálných situací a kapitola „Podobnost“ k zatraktivnění vyučovacích hodin. Moje IVH se
snaží vést žáka:
 k osvojení si základních matematických pojmů, symbolů a znaků;
 k hledání různých postupů při řešení příkladů, odhadování výsledků;
 sestavování odpovědí srozumitelně a v logickém sledu;
 k lepšímu soustředění, zvýšení pozornosti;
 k rozvíjení systematičnosti, přesnosti;
 ke spoluprácí, vzájemné pomoci a vědomí vlastní zodpovědnosti, přijímat
chválu i kritiku;
 k samostatnosti, ke kontrole postupu, obrazových materiálů, zvuků;
 k osvojení dovednosti soustředit se na práci;
 aktivnímu přístupu řešení problémů;
 k porozumění různých typů textů a záznamů;
 chápání významu kontroly dosažených výsledků;
 hodnocení své činnosti a výsledků.
Průřezová témata jsou integrována do předmětu. V 6. ročníku jsem zařadila průřezové
téma Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání v tématu Opakování
učiva 5. ročníku (při cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) a Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti (při modelování reálných situací ve slovních úlohách).
V 9. ročníku jsem zařadila průřezové téma Osobnostní a sociální výchova - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti (v kapitole Finanční matematika – rozhodování
z hlediska různých problémů, problémy v seberealizaci) a Multikulturní výchovu Multikulturalita (současný svět, společné aktivity, spolupráce).
Zásadní postupy, které povedou v předmětu matematika prostřednictvím aplikace IVH
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
kompetence k řešení problémů (vybírat vhodné způsoby, metody a strategie,
plánovat a organizovat vlastní učení, vyhledávat a třídit informace a využívat je
v procesu učení);
kompetence k učení (vést žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné
toleranci a úctě, používání správné odborné terminologie);
kompetence komunikativní (k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci,
zapojení se do diskuse o řešení problému, obhajovat svůj názor);
kompetence sociální a personální (podporovat osobnostní a sociální výchovu
dětí, jejich sebedůvěru, učit žáky pečovat o své zdraví a o prostředí, v němž žijí,
rozvíjet schopnost sebekontroly);
kompetence občanské a pracovní (vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci
a kolektivní odpovědnost, respektovat názory druhých, podporovat vztah
k prostředí, zvládat jednoduché úkony při práci s interaktivní tabulí).
Vzdělávací obsah všech IVH je realizován formou běžné vyučovací hodiny v učebnách
s interaktivní tabulí. V těchto učebnách je zároveň i křídová tabule, nebo bílá tabule na fixy.
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Do práce se zapojují žáci celé třídy, s oblibou využívají zvýrazňovače, popisky, výběr barvy,
gumy, uvítají zvukový doprovod, který je pro ně velkou motivací. I slabší děti získávají
sebevědomí při práci na tabuli, která je po správném splnění úkolu pochválí. Kdykoli
v průběhu hodiny lze připomenout učivo předcházejícího listu. V problémových úlohách žáci
hledají vztahy a vytvářejí např. dvojice, třídí a přiřazují objekty, analyzují je. Jednotlivé
pojmy lze přesouvat, přejmenovat, doplňovat, měnit podle vzniklých potřeb. Tabule umožní
žákům rychlé ukázky, velké množství dobře viditelných barev přispěje k názornosti,
přehlednosti, zvýraznění důležitosti, spojení učiva s denním životem. Učiteli tato forma výuky
umožní využívat širokou nabídku zdrojových materiálů (obrázků, geometrických tvarů,
pozadí, zvuků, grafů). Pomocí hlasovacího zařízení lze rychle a přesně zjistit míru osvojených
poznatků.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků je důležitou součástí výchovně
vzdělávací práce školy. Cílem hodnocení je motivovat žáka a poskytnou mu zpětnou vazbu
čili informaci o stupni zvládnutí učiva a také návod jak postupovat, aby nedostatky odstranil.
Nejvhodnější způsob hodnocení žáků v předmětu matematika je klasifikace
doprovázená slovním hodnocením, u mladších ročníků i klasifikace hvězdičkami, obrázky
apod. U všech žáků se osvědčilo využití hlasovacího zařízení – ať už jako kontrola
porozumění nové látky či opakování učiva, hodnocení znalostí. Hlasovací zařízení se jeví jako
rychlá forma hodnocení práce celé třídy (do počtu 16). U žáků s různými poruchami učení
tabule působí na všechny jeho smysly. Žákům poskytuje vyšší vizuální vliv a okamžitou
zpětnou vazbu. Sjednocuje pozornost skupiny, zároveň umožňuje individualizovat výuku,
protože každý může s tabulí pracovat. Cílem je aktivní zapojení žáka do činnosti a objevování
nových poznatků.
Podklady pro hodnocení lze získat různými způsoby a metodami:
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 soustavným diagnostickým pozorováním žáka;
 různými druhy zkoušek (písemní, ústní, grafické, praktické, pohybové);
 rozhovory se žáky;
 kontrolními písemnými pracemi;
 využitím nejrůznějších variant hlasovacího zařízení.
Úkolem autoevaluace je ověřit kvalitu práce pedagoga, získat podklady pro zjištění
aktuálního stavu a stanovit návrhy pro zlepšení. Cílem evaluace učitele je vyhodnotit úroveň a
efektivitu výuky. Učitel tak poznává své silné a slabé stránky a vymezí si hlediska pro
vyhodnocení své činnosti a nástroje, které bude při nich využívat.
Nástroje a časové rozvržení evaluačních činností:
 rozhovory, pozorování, sběr dat - průběžně;
 hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků – čtvrtletně;
 dotazníky, ankety, testy (hlasovací zařízení) – začátek šk. roku, průběžně;
 žákovské práce, činnosti – průběžně;
 diskuse, porady, rozhovory s rodiči žáků;
 úspěchy v soutěžích.
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4) Resumé - shrnutí
Využívání interaktivní tabule a zejména vytváření vlastních IVH je jednou z možností,
jak inovovat vyučovací proces. V plné míře jsou splněny požadavky na názornost ve spojení
s aktivní činností žáka. Interaktivní tabule má mnoho využití – funguje jako klasická tabule,
jako promítací plátno, jako monitor, mohou se na ní vyplňovat testy, surfovat po internetu.
Všechny materiály lze měnit, upravovat, kopírovat, zvýrazňovat, spojovat, opakovaně
používat. Tvorba IVH vyžaduje minimálně učitelův zápal pro věc a nadhled, neboť tvorba
výukových hodin je časově velmi náročná. Vlastní práce v hodinách je ale potom uvolněnější.
Lze využít portál na podporu interaktivní výuky s databázemi připravených výukových hodin.
V budoucnu bychom v naší škole chtěli zvýšit zájem o práci na interaktivní tabuli u všech
kolegů, vybavit novými interaktivními tabulemi učebny zvl. přírodovědných předmětů .
Literatura:
[1] ŠVP pro základní vzdělávání „Živá škola“ č. j. 5091
Kontaktní adresa:
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INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH ZEMĚPISU
MACHÁLKOVÁ Helena, ČR
Anotace článku:
Předložený příspěvek přináší stručný popis pojetí interaktivní výuky v hodinách na
základní škole. Po stručné charakteristice školy dále prezentuje přístup k tvorbě interaktivních
výukových hodin, jejich pojetí a hlavní myšlenky, v nichž nechybí ani heslovitý výčet
rozvíjených klíčových kompetencí žáků a začleněných průřezových témat. Příspěvek rovněž
podává návrhy evaluace žáků a autoevaluace pedagoga. V závěru je uveden můj přístup
k interaktivní výuce, návrhy pro další práce s interaktivní tabulí.
Klíčová slova:
interaktivní výuka motivace, aktivita žáků, klíčové kompetence, zeměpis.
1) Stručná charakteristika školy
Na Základní škole v Mohelnici, Vodní 27, která byla začleněna do projektu IVOŠ jako
fakultní škola, se nachází celkem 9 odborných učeben, z nichž 4 disponují interaktivní tabulí
značky Activ Studio, v dalších třech se nachází dataprojektor. V učebně, jejíž technické
vybavení bylo hrazeno z projektu IVOŠ, se učí zejména český a anglický jazyk. Proto je
k výuce zeměpisu využívána také interaktivní tabule v učebně zeměpisu. Každý den je učebna
obsazena. Díky projektu IVOŠ máme dále k dispozici sadu 16 kusů hlasovacího zařízení,
které nám pro rychlé vyhodnocování výrazně napomáhá zefektivnit nejen samotnou výuku,
ale rovněž i proces evaluace a sebehodnocení žáků. Z 9 odborných učeben jsou dvě učebny
zaměřené na výuku ICT.
Všechny odborné učebny jsou využívány žáky a pedagogy především z druhého
stupně, a proto škola neustále usiluje o získání finančních prostředků, jež by byly investovány
do technického vybavení odborných učeben užívaných prvním stupněm.
Interaktivní výukové hodiny (dále jen IVH) zaměřené na zeměpis se orientují na žáky
druhého stupně, jejichž znalosti ICT a schopnosti aplikovat je v praxi je pro užívání
interaktivní tabule dostačující. Žáci při domácí přípravě na vyučování pracují běžně
s počítačem, zejména s textovým editorem Word a Powerpointem. V rámci rozvoje klíčových
kompetencí také žáky vedeme ke zpracovávání informací získaných na internetu.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při výběru témat pro IVH jsme vycházeli z nového vzdělávacího programu (Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání), jehož cílem je plnění klíčových kompetencí,
kterých dosáhneme prostřednictvím průřezových témat. Za nejdůležitější z kompetencí
považuji kompetenci komunikativní a kompetenci k řešení problémů, proto jejích rozvoji
věnuji při tvoření IVH největší pozornost.
Ve všech 20 IVH se věnuji různým tématickým celkům učiva zeměpisu a jsou realizovány
formou jednohodinových výukových hodin, v nichž jsou uplatnitelné různé metody a formy
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práce (frontální, skupinová, individuální). Dvě IVH věnuji opakování a shrnutí učiva (Česká
republika – Praha, Středočeský kraj a Česká republika – shrnutí povrchu). Ve všech IVH
kladu důraz na získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických pojmů, jevů a používání poznávacích metod (práce s mapou, rozvoj poznání
regionů světa, respektování přírodních hodnot).
Vybrala jsem si témata, které prolínají všemi ročníky zeměpisu, protože jsem chtěla
postihnout různé obory zeměpisu pro lepší pochopení práce s interaktivní tabulí. Kladu důraz
na práci s mapou a orientaci v mapě ( Afrika – poloha, členitost, povrch, oblasti Afriky, Tichý
oceán a Oceánie, ČR – vodstvo, Olomoucký kraj). Vypracovávala jsem IVH na téma Měsíc,
pohyby a tvar Země, fyzickogeografická sféra Země (litosféra, hydrosféra a biosféra).
Předností práce s interaktivní tabulí je zvýšení pozornosti žáků, motivace a chuť učit se,
aktivně a tvořivě se zapojovat do vzdělávací činnosti, kladný přístup a zájem o učivo apod.
Usnadní práci nejen pedagogům, ale také žákům. Tímto způsobem výuky je totiž uplatňována
jedna z nejdůležitějších didaktických zásad názornost, která žákům usnadní proces pochopení
a zapamatování.
Prostřednictvím interaktivní výuky, při níž se předpokládá aktivní spoluúčast žáků
a pedagogů na výchovně-vzdělávacím procesu, rozvíjíme především kompetence
komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské a kompetence k učení. Při rozvíjení komunikativní kompetence usilujeme především
o to, aby žák formuloval a vyjadřoval své myšlenky v logickém sledu, vyjadřoval se souvisle
a kultivovaně a vhodně reagoval. Kompetence sociální a personální zlepšujeme
prostřednictvím vzájemného naslouchání a prací ve skupině na základě vytvořených pravidel.
Žáci si pomáhají a jsou schopni o pomoc požádat – např. IVH 18 ČR -vodstvo. Kompetence
občanské směřujeme k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností
ostatních lidí, dále k rozšiřování poznání a chápání kulturních hodnot (například IVH 4 –
Afrika- obyvatelstvo, 5 - Afrika - severní, 6 - Afrika – tropická, 7 - Afrika – jižní,8 - Tichý
oceán a Oceánie apod. U kompetencí řešení problémů žák uplatňuje vhodné metody a dříve
získané vědomosti a dovednosti (práce s ICT), kriticky interpretuje získané informace
a využívá kritického myšlení. V rámci kompetencí k učení žák kriticky přistupuje ke zdrojům
informací, které tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Stále platí pravidlo, že klasifikaci stupněm výborný a nedostatečný se považuje za
nejobjektivnější. S tímto názorem se rovněž ztotožňuji, a proto jej také ve výuce uplatňuji. Při
výchovně-vzdělávacím procesu interaktivita nabízí novější a pro žáky zajímavější způsob
testování hlasovacím zařízením, které je součástí interaktivního systému. Hlasovacím
zařízením nejen aktivně zapojíme žáky do výuky, ale dokonce i urychlíme zjišťování
osvojených poznatků. Tento systém evaluace nehodností jen práci žáků, ale učitel hned zjistí
nedostatky v získaných znalostech a učivo zopakuje a znovu procvičí. Zatím je reakce žáků
taková, že si tento způsob hodnocení pochvalují. Hlasovací zařízení uplatňujeme při shrnutí
právě probíraného učiva na konci hodiny, dále jej lze využít při „osvěžení“ paměti na začátku
hodiny v rámci opakování z minulé hodiny. Pro získávání klasifikace považujeme tento
způsob za nejobjektivnější, nejrychlejší a u žáků nejžádanější, neboť výraznější soupeřivost je
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podle vlastních slov nutí k lepším výsledkům. Při hlasování je velmi názorné grafické
vyhodnocení po testování. Hned můžeme zjistit nejčetnější chyby a opět zopakovat.
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení výsledků a zpětná vazba při procvičení učiva
společným shrnutím učiva na konci výukové hodiny, formou mapky, hlasováním, křížovky,
pracovního listu, spojovačky, osmisměrky na interaktivní tabuli( např. IVH 19 – ČR –
Olomoucký kraj, , 18 – ČR - vodstvo). Pro profesní růst učitele je důležité získávání
vědomostí pro moderní způsob výuky a tím práce s interaktivní tabulí je. Pro práci učitele je
přínosem databáze výukových hodin získaných v projektu, které je možné ve výuce využívat.
Kritériem (měřítkem) autoevaluace mohou být například záznamy z hospitací
(i vzájemných), výsledky ČŠI, kázeň žáků ve výuce, kladná hodnocení v dotaznících
a rozhovorech, spokojenost žáků, rodičů, úspěchy žáků v rozmanitých soutěžích
a olympiádách apod. Důležitou součástí profesního růstu je i další vzdělávání pedagogů, proto
využíváme nabídek různých seminářů, konferencí, kde dochází k získávání cenných
zkušeností.
4) Resume – shrnutí
Práce s interaktivní tabulí vede k výraznému zlepšení podmínek výuky. Přinesla pro výuku
zeměpisu mnoho nových metod pro probírání, prohlubování a procvičování učiva. Na naší
škole se interaktivní tabule využívají. Vyučující mají zájem o zdokonalování výuky pomocí
této metody práce a probíhají konzultace s vyučujícími jiných předmětů k tvorbám výukových
hodin. V učebně zeměpisu využívám interaktivní tabuli ve většině hodin. Zatím máme
k dispozici pouze nějaké interaktivní učebnice, takže se snažím využívat znalostí získaných
přípravou vlastních IVH a databáze vytvořené vyučujícími zeměpisu v projektu IVOŠ, které
jsou pro mou práci přínosem. Díky pravidelným workshopům jsme v týmu metodiků
získávali důležité poznatky a vyměňovali jsme si zkušenosti, předávali rady a náměty pro
práci s interaktivní tabulí.
Důležitým znakem interaktivity je názornost a systematičnost ve výuce, jejíž součástí
bývají například audio i videonahrávky doplňující dané téma, webové odkazy, na nichž
mohou žáci získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. Proto bychom
měli výuku zatraktivňovat tímto způsobem co nejvíce. Různá cvičení (např. přiřazování nebo
odkrývání objektů, vpisování do mapek, řešení otázek a úkolů,...), jejichž prostřednictvím se
žáci dozvídají nové poznatky a osvojují si je, podporují dlouhodobé zapamatování.
Vytvářením IVH si pedagog zlepšuje dovednosti práce s interaktivní tabulí, a proto je pro něj
snadné ji použít v hodinách i bez předcházející přípravy. Materiály tak mohou vznikat rovnou
prostřednictvím interakce učitele a žáka. Už pouhé užití prvků interaktivní tabule (např. pero,
objekty z knihovny, roleta,…), zvyšují pozornost a aktivitu žáků, stupňuje tvořivost
a kreativitu žáků, a to je cílem každé vyučovací jednotky.
Zapojením ZŠ Mohelnice do projektu IVOŠ, a tím získání interaktivní tabule, se výrazně
změnila výuka hlavních vyučovacích předmětů. Pro kladné školní prostředí je nejlepší
vizitkou spokojený žák i pedagog. Díky projektu IVOŠ jsme se stali školou konkurence
schopnou a snad to také bude jeden z důvodů, který zkvalitní výuku a pro rodiče budeme
školou atraktivní, která se nebrání novým metodám ve výuce .
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AKTIVNĚ KE VZDĚLÁNÍ
MASTNÁ Alena, ČR
Anotace článku:
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, zapojená do
projektu IVOŠ, patří ke školám s nižším počtem žáků, tomu je přizpůsobeno zpracování IVH.
Ve všech IVH je kladen hlavní důraz na aktivitu žáka jako na prostředek poznání. Prioritou je
co nejdokonalejší ovládnutí funkcí Activ Studia a jejich následné využití pro dosažení
výukových cílů a rozvoje klíčových kompetencí u žáků. Hlasování se stává novou evaluační
metodou hodnocení žáka. V moderní době se interaktivní výuka řadí mezi nezastupitelné
pomocníky pro rozvoj vzdělání.
Klíčová slova:
Interaktivní výuka, interaktivní výuková hodina (IVH), IVOŠ, klíčové kompetence,
vzdělávání, aktivita, hlasování, hodnocení, metody výuky.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace je úplná škola
s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je po jedné třídě v ročníku. Součástí
organizace je školní jídelna a družina, které jsou umístěny v samostatných objektech. V roce
2006 byla budova školy zrekonstruovaná – plastová okna, dveře, zateplení, plynové vytápění,
rozvod teplé vody do všech tříd. V budově školy je 10 tříd, z nichž jedna je multimediální.
V PC učebně je žákům na 10 počítačích umožněn přístup na internet. Škola má dobré
hygienické zázemí – WC, šatny. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a hřiště
mimo areál školy.
Průměrná naplněnost tříd je 15 žáků. Převážná většina žáků jsou děti z Oskavy, školu
navštěvují i dojíždějící žáci z okolích vesnic. Značnou pozornost věnujeme také integraci
žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Školní vzdělávací program je zaměřen na
tvořivé činnosti a lidové tradice, ale toto zaměření nevylučuje využití moderních technologií.
Z důvodu malého počtu žáků má škola v současnosti omezené finanční prostředky.
Vybavení tříd je doplňováno a obnovováno pomaleji s ohledem na nižší rozpočet. Stávající
PC učebna již zaostává za potřebnou úrovní, také množství počítačů je pro žáky nedostačující.
Ve třídách bychom jistě využili dataprojektory, počítače s připojením na internet, počítače
s výukovými programy pro samostatnou práci nadaných, nebo naopak zaostávajících
a integrovaných žáků. Ve škole postrádáme i samostatné počítače pro učitele.
Zařazením do projektu IVOŠ škola získala kompletní vybavení pro novou interaktivní
učebnu, kterou bychom si z omezeného finančního rozpočtu nemohli dovolit realizovat.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Projekt IVOŠ jsem pochopila jako možnost vlastního rozvoje a vzdělání, jako podporu
spolupráce a následného obohacení komunikací s ostatními učiteli z jiných škol, jako způsob
zvýšení osobní prestiže a konkurence schopnosti v budoucnosti, ale také v ne poslední řadě
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jako prostředek k uskutečnění zajímavější a poutavější výuky, které budou žáci nakloněni.
Právě atraktivnosti a neotřelosti výukových hodin jsem podřídila volbu témat.
Při výběru 20 témat pro tvorbu IVH jsem se rozhodla pro různorodost jednotlivých
hodin. Nechtěla jsem vytvářet 20 obdobných hodin zaměřených např. na pravopis, i když
opakování je matkou moudrosti a procvičování není nikdy dost. Volila jsem záměrně témata
z různých oblastí, dokonce i z různých předmětů (český jazyk a literatura, výchova ke zdraví),
hodiny jsou rovnoměrně rozloženy mezi všechny čtyři ročníky II. stupně ZŠ.
Tvorbu IVH jsem vnímala jako experiment s různými prvky Activ Studia, u kterých
bych chtěla užitím v praxi ověřit vhodnost pro splnění daných výukových cílů. Nechtěla jsem,
aby IVH vypadala v lepším případě jako prezentace Power Point, ale aby splnila to, co se od
interaktivních hodin očekává, tedy především aby zaujala a podnítila žáky k aktivitě.
Výuka dle IVH probíhá v interaktivní učebně k tomu určené. Čas výuky je většinou
omezen 45 minutami běžné vyučovací hodiny. Jednotlivé IVH sešity jsem především kvůli
přehlednosti a snadné orientaci často členila do „kapitol“, mezi kterými se přesouvám pomocí
akcí na konkrétní stránku. IVH sešity jsou předimenzované, náplň nelze většinou stihnout
v časovém rozmezí 45 minut. Větší množství materiálů v IVH jsem zvolila záměrně –
aktuální výuku lze přizpůsobit stavu a složení třídy, vybrat odpovídající strany IVH,
jednotlivé kapitoly nebo test lze použít třeba jen na začátku hodiny pro zopakování, ověření
pochopení a míry upevnění znalostí, lze používat jen některé části IVH v různých hodinách.
Součástí některých IVH jsou hry, soutěže – tímto nenásilným způsobem si mohou žáci
zopakovat učivo třeba i sami o přestávce (mnohdy si ani neuvědomí, že se vlastně učí).
IVH je orientovaná na žáka, na jeho aktivitu, samostatnost, rozvoj schopností
a klíčových kompetencí. Jsou to zejména:
Kompetence k učení – žák projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu, má pozitivní
vztah k učení, protože je pro něj IVH výuka atraktivní, zajímavá, zábavná, nová a neotřelá.
Kompetence k řešení problémů – žák využívá načerpané poznatky a informace
k řešení problémů i v neobvyklých situacích, IVH umožňuje využít netradiční metody výuky,
které žák na rozdíl od práce s učebnicí, sešitem nedokáže tak jednoduše předvídat.
Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazovým materiálům a zvukům, které mohou být právě prostřednictvím interaktivní tabule
a ozvučení snadno začleněny do výuky, při netradičních úkolech žák formuluje a vyjadřuje
své myšlenky a názory, naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje, využívá
informační a komunikační prostředky a technologie (umožňuje propojení s internetem).
Kompetence sociální a personální – interaktivní výuka vyžaduje, aby žák společně
s učitelem vytvořili nová pravidla práce v týmu, spolupráce ve skupině, žák se podílí na
vytváření nové a příjemné atmosféry v týmu, na základě osvojení nových poznatků a úspěchu
si žák vytváří pozitivní představu o sobě samém, podporuje tak svou sebedůvěru a sebeúctu
a tím další aktivitu a chuť do studia.
Kompetence občanské – žák respektuje stanovená pravidla při práci a pobytu
v interaktivní učebně, přijímá zodpovědnost za manipulaci s interaktivní tabulí a dalším
zařízením, respektuje, chrání a oceňuje materiální vybavení z fondů EU, uvědomuje si širší
souvislosti projektu, se kterým byl seznámen.
Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení
interaktivní učebny, dodržuje vymezená pravidla a plní své povinnosti.
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Prostřednictvím projektu IVOŠ byla do výuky začleněna i průřezová témata. Již
samotné zařazení do projektu umožňuje žákům bližší poznání ekonomických souvislostí s EU
(výchova k myšlení v evropských souvislostech). Největší důraz je kladen na mediální
výchovu. Zapojení internetu do IVH umožňuje jeho využití jako zdroje informací –
vyhledávače, internetové slovníky a překladače, podpora mezipředmětových vztahů
zařazením odkazů na zeměpis a přírodopis, vkládání audio a video záznamů.
Přestože ještě nebyl spuštěn pilotní výzkum vypracovaných IVH, některé hodiny jsem
již použila v praxi. U dětí se setkaly s velkým úspěchem, hlásí se, chtějí chodit k tabuli,
jakýkoliv nový prvek přijímají s nadšením a zájmem. Hodiny je evidentně baví, mají chuť do
práce, ale pokud mohu soudit, v češtině budou IVH vhodnější spíše pro zpestření výuky
a získání zájmu dětí. Dovednosti, které mají ovládat, je lépe důsledně procvičit v běžně
vedených hodinách při samostatné práci (pravopis, větné rozbory). Nevýhodou interaktivní
tabule totiž zatím stále zůstává to, že na ní může pracovat jen jeden žák (případně dva). A
i když ostatní mají zadanou práci v sešitech, jsou prozatím tak „okouzlení“ možnostmi
interaktivní tabule, že z ní nemohou spustit oči a čekají, co udělá právě vyvolaný spolužák.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení žáků v klasických hodinách není vždy jednoduché a ani IVH tento problém
neřeší. Za stále vhodnou považuji ověřenou klasifikaci pětistupňovou stupnicí, kterou dle
momentální situace v hodině doplňuji slovním hodnocením, zaměřuji jej především na
podporu a povzbuzení žáků. IVH vedle těchto způsobů nabízí ještě další možnosti. Okamžitou
zpětnou vazbu pro žáky můžou znamenat kontejnery (při nesprávném rozhodnutí, zařazení
objekt „odskakuje“ zpět) nebo různé formy akcí (odkrytí ukrytého textu s výsledky, přechod
na další stranu s řešením…). Bezesporu nejzajímavější a pro žáky velmi atraktivní je
hlasování. Forma testů (výběr možnosti A-F) je blízká zpracování SCIO testů. Tento způsob
umožňuje rychlé a snadné ověření znalostí s okamžitým vyhodnocením výsledků
v přehledných grafech. Výsledky lze archivovat a později provádět srovnání, posuzovat
možné zlepšení.
Hlasování považuji osobně za velmi vhodné pro závěrečné zopakování na konci
hodiny, pro ověření pochopení učiva, pro připomenutí. Nevýhodu spatřuji ve snadném
způsobu dorozumívání mezi žáky (stačí jedno písmeno správné odpovědi, nenápadný signál,
víme, jak jsou děti vynalézavé), což může být nežádoucí, a také v možnosti tipnutí správného
řešení. Osobně bych při důležitějším opakovaní dala přednost klasické písemné formě, i když
ani ta není vždy objektivní.
Pro malý počet hlasovacích zařízení jsem zkoušela využít připravený test pouze tak, že
si žáci psali správné odpovědi s čísly. Pracovali poměrně rychle a se zájmem, ale mně chybělo
zpětné grafické ověření jejich úspěšnosti. Musela jsem se po společné kontrole spolehnout na
jejich tvrzení. Tady představuje kvůli přehlednosti, jednoduchosti, závěrečnému vyhodnocení
a především časové úspoře hlasovací zařízení jednoznačnou výhodu.
Pokud vysvětluji novou látku, objasňuji nejasnosti nebo podávám doplňující
informace, vždy si u žáků okamžitě slovně ověřuji, zda zmiňované pochopili, zda nemají další
dotazy. Směrodatným indikátorem pochopení a zvládnutí výukových cílů jsou pro mě
žákovské práce. V důsledku své aprobace jsem ve výuce často v situacích, kdy s žáky
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diskutuji a snažím se je vést k logickému a správně formulovanému vyjádření jejich
myšlenek. Po zvládnutí daného tematického okruhu využíváme žákovské dotazníky pro
sebehodnocení žáků i vlastní evaluaci. V budoucnu si dovedu pro toto představit využití
i hlasovacího systému, především kvůli časové úspoře se zpracováním dat.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka ve škole znamená beze sporu převrat ve formách vzdělávání.
Nabízí prakticky neomezené možnosti pro naukové předměty jako je zeměpis, přírodopis,
chemie ve shromáždění video a audio záznamů. Ovládání tabule je na podobném principu
jako práce s počítačem, proto je žákům blízké a především je pro ně spojeno se zábavou.
Zábava představuje chuť do práce a aktivitu. Touha poznávat, pracovat je základním
předpokladem upevnění poznatků, a tedy i jejich následné aplikace.
Dobře zpracovaná IVH žáka stále překvapuje něčím novým, a tak si udrží jeho
pozornost po maximální možnou dobu. Nové a neotřelé metody výuky, barevnost, obrázky,
vložená videa, ale i možnosti okamžité zpětné vazby – kontejnery, hlasování, podpora
mediální výchovy propojením s internetovými slovníky a vyhledávači jsou tím, co může
žákům zatraktivnět výuku. I žáci pasivní v běžných hodinách jsou okouzleni novostí a hlásí
se, aby mohli u tabule pracovat.
Bylo by však chybou myslet si, že při interaktivní výuce se učitel dostává do role jen
jakéhosi průvodce, který spustí Activ Studio, a zbytek práce udělá tabule sama. Za každou
dobře fungující a promyšlenou IVH je několik hodin práce a příprav, které často až
pětinásobně přesahují čas výuky. Pouze dobře připravená a promyšlená IVH je zárukou
aktivity a zájmu žáků, tím i jejich vzdělávání. Za interaktivní výuku nelze považovat pouhé
nahrazení černé tabule počítačem ovládanou plochou při zachování stejného způsobu práce.
V dnešní době, kdy média představují velmi tvrdou konkurenci v boji o dětský zájem,
se interaktivní výuka brzy nestane příjemným nadstandardem vzdělávání, ale nutností
k uskutečnění výukových a výchovných cílů ve školství.
Kontaktní adresa:
Mgr. Alena Mastná, Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace,
Oskava 66, 788 01, +420 777 833 517, alena.mastna@centrum.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE JAKO SKVĚLÝ POMOCNÍK UČITELE
FYZIKY
MODRIANSKÁ Pavla, ČR
Anotace článku:
Hlavním smyslem výuky fyziky na základní škole je ukázat žákům, že poznávání
fyziky je užitečné pro praktický život. Cílem není odříkávat učivo, ale zvládnout konkrétní
činnosti a umět řešit rozmanité úlohy. Velmi důležité je předkládat žákům co nejvíce
zajímavých problémů, které souvisejí s probíraným učivem. Toto lze učinit ústní i písemnou
formou, s využitím obrázků, tabulek, grafů, nebo za pomoci výpočetní techniky. Velmi
účinným prostředkem je v této souvislosti využívání interaktivní tabule.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, fyzika, klíčové kompetence.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice je umístěna v několika budovách.
Škola má celkem 19 učeben. Tři z nich jsou zařízeny jako odborné (počítačová učebna, cvičná
kuchyňka, dílny), další jsou zaměřeny na výuku zeměpisu a dějepisu, fyziky, chemie a cizích
jazyků.
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Vše je průběžně obnovováno
a doplňováno. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, na počítačové učebně je
k dispozici 17 počítačů s připojením na internet. Rovněž v kabinetech mají učitelé k dispozici
počítače s tiskárnou a připojením na internet. Díky projektu IVOŠ byla v jedné učebně
instalována interaktivní tabule, dataprojektor, PC a hlasovací zařízení, což významně rozšířilo
možnosti moderní výuky.
Naši školu navštěvuje přibližně 200 žáků s různými studijními předpoklady – žáci
talentovaní, žáci s menšími intelektuálními předpoklady i žáci se specifickými vzdělávacími
potřebami. Ve třídách s takto rozmanitým složením považuji za nejdůležitější vzbudit u dětí
zájem o fyziku a poskytnout jim základy, které jim umožní lépe se orientovat ve světě kolem
sebe. Interaktivní tabule je pro tento účel skvělým nástrojem.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při tvorbě interaktivních výukových hodin jsem se zaměřila na učivo fyziky 8.
ročníku (tematické celky Práce a výkon, Energie a teplo, Změny skupenství látek, Zvukové
jevy). Důvodem byla zejména pěkná logická návaznost těchto celků. Mým cílem je postupně
vytvořit ucelený soubor IVH pokrývající učivo celého ročníku. V jednotlivých IVH se snažím
postihnout všechny důležité jevy obsažené v učivu, ale zároveň žáky nenudit opakováním
textů z učebnice.
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A proč právě 8. ročník? V tomto období jsou děti již obeznámeny s několika
základními fyzikálními veličinami, využívají vztahy mezi veličinami při řešení praktických
problémů, uvědomují si souvislosti mezi učivem fyziky a učivem jiných předmětů. Práce
s interaktivní tabulí tyto základy dále rozvíjí, zařazení rozličných interaktivních prvků pak
žáky nutí aktivně spolupracovat na průběhu vyučovací hodiny. Učení je tak pro všechny žáky,
včetně těch nejslabších, zajímavé, atraktivní a úžasně motivující.
Začleněním vytvořených IVH do výuky fyziky bude možné důkladněji rozvíjet
klíčové kompetence žáků.
Kompetence k učení:
 žák získává motivaci k dalšímu studiu (není jen pasivním pozorovatelem, je nucen
aktivně uvažovat o příčinách i důsledcích různých fyzikálních jevů),
 žák poznává, že znalost fyziky je užitečná pro praktický život (součástí IVH je řada
demonstračních pokusů),
 žák pracuje v souvislostech (používá termíny a symboly užívané v příbuzných přírodních
vědách).
Kompetence k řešení problémů:
 žák řeší praktické i teoretické problémy různé obtížnosti (procvičuje vzorová řešení
fyzikálních příkladů, později se problémy pokouší řešit s větší mírou samostatnosti),
 žák je schopen ověřit si správnost svého řešení (pracuje s počítačem, či interaktivní tabulí,
získává informace z různých zdrojů, hledá souvislosti).
Kompetence komunikativní:
 žák je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělit výsledek svých úvah jiným (ústní
formou, písemnou formou nebo s pomocí IVH vytvořené učitelem).
Kompetence sociální:
 žák se učí spolupracovat ve skupině (zejména při experimentální práci, ale také při řešení
úkolů na interaktivní tabuli),
 žák používá věcné argumenty pro obhajobu svého názoru, je schopen přijmout kritiku
druhých (u řady fyzikálních jevů lze přesně rozhodnout o objektivní pravdivosti či
nepravdivosti, k argumentaci je možné využít interaktivní tabuli).
Kompetence občanské:
 žák si uvědomuje pozitivní využití technických vynálezů, ale také jejich možné zneužití,
případně jejich vliv na životní prostředí.
Kompetence pracovní:
 žák při práci s interaktivní tabulí postupuje účelně a dle pokynů učitele, uplatňuje logické
myšlení, při experimentálních činnostech dodržuje pravidla bezpečné práce,
 žák se seznamuje s profesemi, které souvisejí s fyzikou a technikou.
Postupné zařazování IVH do uvedených tematických celků rovněž umožní lépe naplňovat
výstupy pro vyučovací předmět fyzika v 8. ročníku:
 žák určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou, z ní určí změnu energie,
 žák s porozuměním využívá vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem,
 žák využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie,
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 žák určí teplo přijaté či odevzdané tělesem,
 žák určí zdroje zvuku a posoudí, jak zmenšit vliv hluku na životní prostředí.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Aby bylo možné posoudit, v jaké míře si žáci učivo fyziky osvojili, doporučuji
přihlížet k následujícím kritériím: porozumění podstatě fyzikálních jevů, rozsah zvládnutí
učiva, schopnost využití poznatků při řešení praktických úloh. Pro zařazení žáka do obvyklé
pětistupňové škály je vhodné jednotlivá kritéria podrobněji rozvést.
Za vhodné způsoby, jak ve fyzice hodnotit osvojené znalosti a dovednosti, považuji
ústní, písemnou či grafickou zkoušku, didaktický test, rozhovor, experimentální zkoušku,
pozorování žáka při praktických činnostech a také při práci s interaktivní tabulí. S úspěchem
jsem také začala používat hlasovací zařízení, které se mi jeví jako velmi efektivní a objektivní
forma hodnocení, a zároveň skvělý nástroj zpětné vazby. Hlasovací zařízení používáme zatím
pouze v anonymním režimu, hlavně jako nástroj sebehodnocení. Domnívám se, že zejména
pro žáky s nižším sebevědomím a pro slabé žáky je tento přístup motivující – nebojí se špatné
odpovědi.
Po každé vyučovací hodině, ve které použiji interaktivní tabuli, hodnotím výsledky
své práce. Snažím se posoudit, zda hodina žáky dostatečně zaujala, pomohla jim pochopit
probírané učivo a zdali jsou schopni nové poznatky aktivně využít k dalšímu studiu. Kromě
svého pozorování se také snažím zohledňovat názory žáků (diskuse nebo použití hlasovacího
zařízení na závěr vyučovací jednotky). Získané informace a tipy následně zapracovávám
do existujících IVH.
4) Resumé - shrnutí
Možnost realizace interaktivní výuky na naší škole byla pro mne příjemnou výzvou
a také šancí, jak získat novou odbornost. Domnívám se, že využití interaktivní prvků výrazně
zlepšuje kvalitu mé práce, zatraktivňuje výuku fyziky jak pro mne, tak pro žáky. Poznatky
o tvorbě výukových hodin, které jsem získala v rámci projektu IVOŠ, mi pomohly pozměnit
styl výuky, co se týká obsahu i organizace práce. Tento fakt se jistě promítne do aktualizace
školního vzdělávacího programu. Zároveň jsem schopna nabídnout radu a pomoc ostatním
kolegům, kteří chtějí uplatňovat metody interaktivní výuky ve svých hodinách.
Velmi pozitivní je, že zejména u praktické části výuky fyziky již nejsem odkázána
na jednoduché demonstrace a žákovské pokusy, ale mohu využívat pestrých možností, jež
interaktivní tabule nabízí. Žáci se mohou aktivně seznámit s jevy, které jsou v běžných
školních podmínkách nerealizovatelné, a které jsem jim doposud nemohla přiblížit jinak, než
výkladem. Výuka fyziky se tak dostává na daleko vyšší úroveň než v minulosti, což mimo
jiné napomáhá vylepšit prestiž školy.
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[1] MACHÁČEK, M. Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá
gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-348-6
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavla Modrianská, Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves Svobody
41, 779 00 Olomouc, +420 585 313 636, modrianska@email.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH ČESKÉHO A ANGLICKÉHO
JAZYKA
MÜLLEROVÁ, Petra, ČR
Anotace článku:
Předložený příspěvek přináší stručný popis pojetí interaktivní výuky v předmětech
český a anglický jazyk na jedné základní škole Olomouckého kraje. Po stručné charakteristice
školy dále prezentuje přístup k tvorbě interaktivních výukových hodin, jejich pojetí a hlavní
myšlenky, v nichž nechybí ani heslovitý výčet rozvíjených klíčových kompetencí žáků.
Příspěvek rovněž podává návrhy evaluace žáků a autoevaluace pedagoga. V závěru je uveden
autorčin přístup k interaktivní výuce, přínos interaktivní výuky na konkrétní základní škole
a zdůraznění pozitivního dopadu projektu IVOŠ na rozvoj konkurenceschopnosti ve
vzdělávání.
Klíčová slova:
interaktivní výuka, metody a formy práce, motivace, aktivita žáků, klíčové kompetence, český
jazyk, anglický jazyk.
Stručná charakteristika školy
Na Základní škole v Mohelnici, Vodní 27, jež byla do projektu IVOŠ ke spolupráci
přizvána jako fakultní škola, se nachází celkem 9 odborných učeben, z nichž 4 disponují
interaktivní tabulí značky Activ Studio, v dalších třech se nachází dataprojektor. V učebně,
jejíž technické vybavení bylo hrazeno z projektu IVOŠ, se učí zejména český a anglický
jazyk. Každý den je učebna plně obsazena. Díky projektu IVOŠ máme dále k dispozici sadu
16 kusů hlasovacího zařízení, které nám pro rychlé vyhodnocování výrazně napomáhá
zefektivnit nejen samotnou výuku, ale rovněž i proces evaluace a sebehodnocení žáků.
Všechny odborné učebny jsou především využívány žáky a pedagogy druhého stupně,
a proto škola neustále usiluje o získání finančních prostředků, jež by byly investovány do
technického vybavení odborných učeben užívaných prvním stupněm.
Z výše uvedených 9 odborných učeben jsou dvě učebny zaměřené na výuku ICT,
v nichž se nachází celkem 41 počítačů. Pracovní stanice v učebnách informatiky IVT1 jsou
vybaveny operačním systémem Windows Vista a učebna IVT2 Windows XP. V obou
učebnách žáci mají k dispozici textový editor, tabulkový kalkulátor, webovým prohlížeč
a klient elektronické pošty. Na pracovních stanicích jsou dostupné výukové a vzdělávací
programy nainstalované na serveru školy. Pracovní stanice je chráněna antivirovým systémem
AVG. Ze všech aplikací instalovaných v učebně informatiky lze tisknout na tiskárně. Žák si
může uložit svoje data na vlastní výměnné médium, nebo na vymezený prostor na serveru.
Programové vybavení v učebně informatiky je používáno v souladu s licenčním ujednáním.
Další počítače jsou žákům k dispozici v knihovně.
Pedagogové užívají počítač umístěný v kabinetě. Na počítačích je nainstalován
operační systém Windows XP Professional, kompletní kancelářský SW MS Office, webový
prohlížeč a klient elektronické pošty. I tyto pracovní stanice chrání antivirový systém. Každý
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pedagog má vytvořen na počítači vlastní profil zajištěnu vlastní schránku elektronické pošty.
Dále každý uživatel disponuje odděleným prostorem na serveru s domovským adresářem pro
uložení vlastních dat. Z každé stanice je tisk dostupný na lokální, nebo síťové tiskárně.
Interaktivní výukové hodiny (dále jen IVH) zaměřené na český a anglický jazyk se
orientují na žáky druhého stupně, jejichž znalosti ICT a schopnosti aplikovat je v praxi je pro
užívání interaktivní tabule dostačující. Žáci při domácí přípravě na vyučování pracují běžně
s počítačem, zejména s textovým editorem Word a Powerpointem. V rámci rozvoje klíčových
kompetencí
žáky
vedeme
k zpracovávání informací
získaných
na
internetu,
a to pomocí kritického vnímám textu.
Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při výběru témat pro IVH jsme vycházeli z nového vzdělávacího programu (Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání, dále jen RVP ZV), jehož cílem je plnění
klíčových kompetencí, kterých dosáhneme prostřednictvím některých průřezových témat.
Jednou z šesti klíčových kompetencí je kompetence komunikativní, již považujeme za
nejdůležitější, a proto jejímu rozvoji věnujeme při vytváření IVH největší pozornost.
Z celkových 20 IVH věnujeme v deseti z nich pozornost českému jazyku, ve
zbývajících deseti IVH prohlubujeme poznatky a dovednosti ve výuce anglického jazyka.
Všech 20 IVH je realizováno formou 2 – 3 výukových hodin, v nichž jsou uplatnitelné různé
metody a formy práce (frontální, skupinová…). V českém jazyce klademe důraz na poznání
jazyka (útvary národního jazyka, jazykové rodiny, frazeologie), ovšem práci s textem také
považujeme za stěžejní část výchovně-vzdělávacího procesu (tematika drog v literatuře).
Anglický jazyk jsme zaměřili spíše na poznatky reálií, kultur a zvyků anglicky mluvících
zemí (USA, UK, Austrálie a Nový Zéland, vzdělávací systém UK, Halloween, Vánoce
v Británii) a rovněž na rozvoj slovní zásoby (předpověď počasí, popis vlastností, životní styl
současných teenagerů, rozdíl mezi americkou a britskou angličtinou).
Pro interaktivní tabuli jsme zpracovali výše zmíněná témata proto, neboť je
považujeme za stěžejní pro pochopení jazykových a kulturních souvislostí. Jsme si však
vědomi jejich náročnosti v případě, že bychom o jejich porozumění a zapamatování u žáků
usilovali formou přednášky či monologického výkladu. Právě přednosti výuky, již nabízí
i-tabule, tzn. zvýšení pozornosti žáka, motivace a chuť učit se, aktivně a tvořivě se zapojovat
do vzdělávací činnosti, kladný přístup a zájem o učivo apod., usnadní práci nejen pedagogům,
ale také žákům. Tímto způsobem výuky totiž uplatňujeme jednu z nejdůležitějších
didaktických zásad - názornost, která žákům usnadní proces pochopení a zapamatování.
Prostřednictvím interaktivní výuky, při níž se předpokládá aktivní spoluúčast žáků
a pedagogů na výchovně-vzdělávacím procesu, rozvíjíme především kompetence
komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Při rozvíjení
komunikativní kompetence usilujeme především o to, aby se žák dokázal vyjádřit vhodným
způsobem, který by odpovídal dané komunikační situaci a aby žák byl vnímavý ke svému
partnerovi. Proto všechny IVH usilují o zlepšování slovní zásoby, kreativity a pohotovosti ve
vyjadřování. Kompetence sociální a personální zlepšujeme prostřednictvím vybraných textů,
jež přispívají k udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě,
toleranci a empatii, a je schopen sebereflexe (zejména IVH 9, 10 – Drogy v literatuře).
Kompetence občanské směřujeme k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů
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a schopností ostatních lidí, dále k rozšiřování poznání a chápání kulturních hodnot (například
IVH 12 – USA, 13 – UK, 14 – Vzdělávací systém UK, 15 – Halloween, 16 – Vánoce v Británii
apod.). Žák při řešení problémů (kompetence řešení problémů) uplatňuje vhodné metody
a dříve získané vědomosti a dovednosti (práce s ICT), kriticky interpretuje získané informace
a využívá kritického myšlení. V rámci kompetencí k učení žák kriticky přistupuje ke zdrojům
informací, které tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu.
Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Klasifikaci stupněm „výborný – nedostatečný“ pokládají mnozí pedagogové za
nejobjektivnější. S tímto názorem se ztotožňujeme, a proto jej ve výuce rovněž uplatňujeme.
Interaktivita ve výchovně-vzdělávacím procesu však nabízí novější a pro žáky
zajímavější způsob testování, a to hlasovací zařízení, jež je součástí interaktivního systému.
Hlasovacím zařízením žáky nejen aktivně zapojíme do výuky, ale dokonce urychlíme
zjišťování osvojených poznatků. Tento systém evaluace nehodnotí však pouze práci žáků, ale
také pedagogů, neboť výsledky získané hlasováním mohou ihned poukázat na nedostatky
učitelova výkladu. Pedagog může ihned zareagovat okamžitým dovysvětlením učiva.
Podle prozatímních žákovských reakcí je zřejmé, že si žáci tento způsob hodnocení
výrazně pochvalují. Hlasovací zařízení uplatňujeme při shrnutí právě probíraného učiva na
konci hodiny, dále jej lze využít při „osvěžení“ paměti na začátku hodiny v rámci opakování
z minulé hodiny. Pro získávání klasifikace považujeme tento způsob za nejobjektivnější,
nejrychlejší a u žáků nejžádanější, neboť výraznější soupeřivost je podle jejich slov nutí
k lepším výsledkům.
V rámci autoevaluace autora budeme sledovat převážně rozvoj klíčových kompetencí,
jež jsou nezbytné pro vytváření interaktivních učebních pomůcek. Takovými kompetencemi
rozumíme kompetence pracovat s interaktivní tabulí a kompetence vytvářet edukační materiál
tak, aby podporoval interaktivitu žáků, tj. vhodnou kombinací organizačních forem a metod
výuky a didaktických zásad.
Cílem autoevaluace autora je naplnění stanovených úkolů. Tím rozumíme rozvíjení
klíčových kompetencí žáků i pedagogů a úsilí o aktivní a tvořivé učení, jež nahradí pouhý
pasivní příjem informací. Záměrem interaktivní výuky se rovněž stává snaha o udržení a další
zlepšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu, uplatňování rozmanitých výukových
strategií. Zvyšováním interaktivity rovněž přispíváme k zlepšování ŠVP, který bude
každoročně aktualizován podle realizace interaktivních výukových hodin.
Kritériem (měřítkem) autoevaluace mohou být například záznamy z hospitací
(i vzájemných), výsledky ČŠI, kázeň žáků ve výuce, kladná hodnocení v dotaznících
a rozhovorech, spokojenost žáků, rodičů, úspěchy žáků v rozmanitých soutěžích
a olympiádách apod.
Jedním z nástrojů autoevaluace je porovnávání vlastních výukových pramenů
s materiály uloženými v elektronické databázi, v níž nalezneme IVH všech metodiků
projektu. Prostřednictvím této komparace získáme inspiraci a náměty k zpracování dalších
interaktivních výukových hodin.
Dalším prostředkem autoevaluace bude realizace několika dotazníkových šetření
(přibližně každé čtvrtletí), jehož cílem bude prostřednictvím otevřených i uzavřených otázek
například zjistit, co se žákům na interaktivní výuce líbí, čemu rádi věnují pozornost, co
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zvyšuje jejich pozornost a motivaci, zda v hodinách něco postrádají apod. Dotazníky poté
doplníme rozhovory s účastníky průzkumného šetření. Na základě získaných poznatků
přizpůsobíme přípravu dalších IVH.
Vědomostní testy, výsledky práce žáků a hospitační činnost také považujeme za
nepostradatelné nástroje autoevaluace.
Vzhledem ke skutečnosti, že technický rozvoj a pokrok jde neustále dopředu, je
nezbytné, abychom se ustavičně vzdělávali, a proto pečlivě sledujeme nabídku dalšího
vzdělávání pro pedagogy a účastníme se odborných konferencí, na nichž dochází k výměně
cenných zkušeností.
Resumé
Interaktivní výuku považujeme za nepostradatelnou v procesu zvyšování
konkurenceschopnosti ve vzdělávání, proto usilujeme o její rozšíření do všech oblastí
výchovně-vzdělávacího procesu.
Na Základní škole v Mohelnici, Vodní 27 se interaktivní výuka uplatňuje zejména
v českém a anglickém jazyce, zeměpise, matematice, biologii, dějepise a mediální výchově.
Aktivní způsob učení umožňuje nejen jeho lepší pochopení, ale také i zapamatování. Dalším
důležitým znakem interaktivity je názornost a systematičnost ve výuce, jejíž součástí bývají
například audio i videonahrávky doplňující dané téma, webové odkazy, na nichž mohou žáci
získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. To vše a mnohem víc lze
zařadit na jednom místě do IVH, a tím výrazně usnadňujeme vyučovací proces. Proto bychom
měli výuku takto zatraktivňovat co nejvíce. Rozmanitá cvičení (např. přiřazování nebo
odkrývání objektů, vpisování či vkreslování, řešení otázek a úkolů, postupné odkrývání
objektů – stínování apod.), jejichž prostřednictvím se žáci dozvídají nové poznatky a osvojují
si je, podporují dlouhodobé zapamatování.
Aktivním zapojením do projektu IVOŠ jsme získali nejen přístup k elektronické
databázi IVH, ale rovněž jsme se dostali do týmu metodiků, s nimiž si na pravidelných
workshopech vyměňujeme zkušenosti, rady a náměty. Za tuto příležitost jsme moc vděčni,
neboť při samostudiu by to nebylo možné.
Vytvářením IVH si pedagog zlepšuje dovednosti práce s interaktivní tabulí, a proto je
pro něj snadné ji použít v hodinách i bez předcházející přípravy. Materiály z tohoto důvodu
mohou vznikat rovnou prostřednictvím interakce učitele a žáka. Už pouhé užití prvků
interaktivní tabule (např. reflektor, stínování obrazovky aj.), jež zvyšují pozornost a aktivitu
žáků, stupňuje tvořivost a kreativitu žáků, a to je cílem každé vyučovací jednotky.
Zapojením ZŠ Mohelnice do projektu IVOŠ, a tím získání interaktivní tabule, se
výrazně změnila výuka hlavních vyučovacích předmětů. Ze žáků smutných se stali žáci
usměvaví, radostní, kterým ani nevadí zkoušení, neboť hlasovací zařízení pro ně není tak
stresující jako běžné testy. Pozitivnímu školnímu klimatu neprospěje víc nic jiného než
spokojený žák, který uspokojí svým kladným přístupem i pedagogy. Je-li cítit ze školy radost
a pohoda, je to pro školu v dnešní konkurenci nejlepší reklama. Díky projektu IVOŠ jsme
nezískali jen interaktivní tabuli, ale zejména příznivé školní klima, jež k nám zcela určitě
přivede mnoho nových žáků.
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ZÁBAVNĚJŠÍ A MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NAVRÁTILOVÁ Iva, ČR
Anotace článku:
Při tvorbě IVH jsem měla vždy konkrétní představu o cíli a o průběhu jeho realizace.
Ve všech IVH je kladen hlavní důraz na pochopení učiva, aktivitu žáka, dosažení výukových
cílů, rozvoj klíčových kompetencí a vytváření pozitivního vztahu k učení. Součástí hodnocení
žáka je i využívání hlasovacího zařízení formou orientačních testů. ZŠ a MŠ Oskava patří ke
školám s nižším počtem žáků, tomu je zpracování IVH přizpůsobeno. Interaktivní výuka ve
škole je beze sporu vzdělávací prostředek, ve kterém se snoubí um učitele, zvídavost žáků
a moderní technologie.
Klíčová slova:
ZŠ a MŠ Oskava, interaktivní výuka, interaktivní výuková hodina (IVH), IVOŠ, vzdělávání,
hodnocení, metody výuky, klíčové kompetence, aktivita, hlasovací zařízení, matematika a její
aplikace.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, je úplná škola
s devíti postupnými ročníky. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna, které jsou
umístěny v samostatných objektech. Na prvním i na druhém stupni je po jedné třídě v ročníku.
Průměrná naplněnost tříd je 15 žáků. V roce 2006 byla budova školy zcela zrekonstruována.
V budově školy je 10 tříd a učebna PC, kde je žákům umožněn přístup na internet.
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a hřiště mimo areál školy.
Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SVPU. Dětem se specifickými vývojovými
poruchami učení (SVPU) věnujeme značnou pozornost, jsou plně integrované, navštěvují
speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního
vzdělávacího plánu. Převážná většina žáků jsou děti z Oskavy, ale školu navštěvují také žáci
dojíždějící z okolních vesnic – Bedřichova, Mostkova, Třemešku a Libiny.
Pedagogický sbor má 12 členů, v němž jsou mladí i zkušení pedagogové. Většina
učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. Školní vzdělávací program je
zaměřen na tvořivé činnosti a lidové tradice, ale toto zaměření nevylučuje využití moderních
technologií.
Projekt IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky,
dopomohl naší škole nejenom ke kompletnímu vybavení pro novou interaktivní učebnu, ale
i k možnosti rozšíření oblastí zaměření naší školy o oblast interaktivní výuky s možností
využití moderních technologií. ICT infrastruktura je na naší škole rozšiřována a obnovována
pomaleji s ohledem na omezené finanční prostředky (počítače i další ICT vybavení je
zastaralé, množství je pro žáky nedostačující, postrádáme i počítače pro učitele,…).
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2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
„Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout.“
Sokrates
Při tvorbě svých tematických celků IVH, i jednotlivých IVH jsem vycházela
z činnostních forem a metod učení, které vedou žáky k aktivitě, žáci nejsou pouze pasivními
příjemci informací, ale pracují, přemýšlejí, komunikují s učitelem, ale i mezi sebou navzájem,
čímž se rozvíjí smysl pro týmovou práci. Při volbě vyučovacích metod jsem zohledňovala
i věk žáků, nadání a charakter učební látky.
Kladla jsem důraz i na pochopení učiva, jeho následné opakování a procvičování
různými způsoby, návaznost a možnost postupovat od jednoduchého ke složitému. Toto byly
i hlavní kritéria při výběru 20 témat pro tvorbu mých IVH se zaměřením na vyučovací
předmět matematika a její aplikace. Zvolila jsem tři tematické celky ze dvou ročníků. První
celek – DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL (6. ročník) obsahuje 10 na sebe
navazujících IVH, druhý celek – CELÁ ČÍSLA (7. ročník) 5 na sebe navazujících IVH a třetí
celek – ZLOMKY (7. ročník) také 5 na sebe navazujících IVH. Některé IVH jsou rozšířeny
o vnořený orientační test s možností užití hlasovacího zařízení či hru.
Při tvorbě IVH jsem se snažila využít celou škálu rozmanitých prvků Activ Studia
k získání zajímavějších a poutavějších hodin, které by u žáků rozvíjely zvídavost, probudily
zájem, podnítily žáky k aktivitě a vedly k sebekontrole, sebehodnocení a odpovědnosti za
jejich rozhodnutí, učily je pracovat samostatně i spolupracovat v týmu. Jednotlivé IVH jsou
členěny do několika částí. Motivační (motivace zvyšuje pozornost a úsilí), poznávací
a zpětnovazební (jak žák učivu porozuměl). Přechod mezi jednotlivými listy je zajištěn
pomocí akcí na konkrétní stránky. Každý list také obsahuje akci pro rychlý přechod na úvodní
stránku, hru nebo vnořený orientační test (pokud je hrou nebo orientačním testem IVH
obohacena). Většina IVH je záměrně předimenzovaná, náplň nelze stihnout v časovém
rozmezí 45 minut. Některé části IVH lze použít samostatně na začátku nebo konci hodiny pro
zopakování, ověření či upevnění znalostí. IVH lze také přizpůsobit stavu a složení třídy, např.:
vybrat pouze určité strany. Pomocí her, které některé IVH obsahují, si mohou žáci opakovat
učivo i sami o přestávce.
V mých IVH se zaměřením na vyučovací předmět matematika a její aplikace dochází
u žáků také k utváření a rozvoji klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
- využívá prostředků výpočetní techniky.
Kompetence k řešení problémů
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole,
k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti,
- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě
správného postupu, vyhodnocování správností výsledků.
Kompetence komunikativní
- učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky,
- komunikují na odpovídající úrovni.
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Kompetence sociální a personální
- jsou vedeni ke kritickému usuzování, k srozumitelné a věcné argumentaci
prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci,
- učí se pracovat v týmu.
Kompetence občanská
- při zpracovávání informací jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení
- učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu
Kompetence pracovní
- jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací
v životě,
- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech.
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Na naší škole jsou
realizována formou integrace tematického okruhu do vzdělávacího obsahu vybraných
vyučovacích předmětů. Do předmětu matematika a její aplikace jsou průřezová témata
začleněna minimálně, proto je při vlastní tvorbě IVH nezapracovávám.
Součástí interaktivní výuky v jednotlivých předmětech jsou i mezipředmětové vztahy,
které pomáhají dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými
a vzájemně propojovat, nikoli separovat.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
V naší škole užíváme pro hodnocení (pětistupňovou) klasifikací, eventuálně hodnocení
slovní. Hodnotíme převážně to, co žák umí, nikoliv to, co neumí. Tím umocňujeme
uvědomování si vlastního pokroku a budujeme u žáka sebedůvěru, sebeúctu, ale i úctu
k druhým lidem. Správné hodnocení rovněž motivuje žáka pro další učení a v neposlední řadě
učí žáka pracovat s chybou.
Cílem hodnocení je zajistit průběžnou zpětnou vazbu, která umožňuje kontrolu, zda je
dosaženo předpokládaných cílů a učitel v průběhu výuky ví, jak žák učivu porozuměl.
Takovou průběžnou zpětnou vazbu jsou např.: kontejnery (při nesprávném řešení nelze
umístit, vrací se) nebo různé formy akcí (zobrazení řešení, přechod na další stranu
s řešením…).
Další formou hodnocení žáků je i využívání hlasovacího zařízení, které je pro žáky velmi
zajímané, a to převážně svou realizací. Samotné hlasovací zařízení je pro žáky něčím novým,
něčím co nepoužívají každodenně, a proto tento způsob hodnocení považují za velice
atraktivní (alespoň zpočátku). Hlasovací zařízení umožňuje rychlé a snadné ověření znalostí
s okamžitým vyhodnocením výsledků v přehledných grafech. Výsledky lze archivovat
a později provádět srovnání. Součástí mých IVH jsou i orientační testy určené pro užití
hlasovacího zařízení. Jsou vhodné převážně pro závěrečné zopakování. Omezující je pouze
malý počet hlasovacích zařízení. Při kterémkoliv hodnocení je však důležité pamatovat na
upřednostňování pozitivního hodnocení, které má vysoký motivační účinek.
Podobně jako v klasických hodinách i při interaktivní výuce je nutné předem stanovit,
jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit a vést žáky k sebehodnocení. Díky
kterému si žák uvědomuje proces svého učení a výsledky, kterých dosáhl. Sebehodnocení
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žáka je zpětnou vazbou také pro učitele a rodiče. Na jeho základě je možné potom přistoupit
k individuálnímu řešení problémů a nejasností.
Já osobně se v úvodu hodiny žáky snažím nápaditě motivovat. V opakovacích
a procvičujících částech poskytuji prostor k aktivitě, respektuji individuální tempo žáků.
Závěr hodiny využívám k rekapitulaci a hodnocení celého průběhu hodiny, výkonů žáků,
individuálního učebního pokroku a znovu se snažím o motivaci žáků k další práci. Žáky
velice často chválím a to i za minimální individuální pokrok. Respektuji jejich názory,
podporuji jejich vyjadřování. Žáci mají možnost se mnou komunikovat, pokud jednají
zdvořile (vulgární jednání netoleruji). Po dokončení daného tematického celku využívám
k sebehodnocení v klasických hodinách evaluační listy. Zahrnují jak sebehodnocení žáka, tak
i mé hodnocení, zatržením jedné ze čtyř možností (zvládám bez problémů – umím, zvládám
s drobnými chybami – umím částečně, zvládám s pomocí – spíše neumím, nezvládám –
neumím). V budoucnu bych chtěla podobné evaluační listy realizovat i pomocí hlasovacího
zařízení.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka ve škole je zcela určitě novou metodou vzdělávání. Nabízí žákům
zábavnější a méně stereotypní formu výuky, podporuje rozvoj a zavádění moderních forem
výuky a nových metodicko-didaktických postupů, zahrnuje prakticky neomezené možnosti
pro užití doplňujících audio i video nahrávek či webových odkazů. Vede žáky k přemýšlení,
formulaci myšlenek a tvorbě otázek či závěrů. S užitím interaktivní výuky se učí velice
tvořivě, žák je stále překvapován něčím novým, a tak je udržena jeho pozornost po maximální
možnou dobu. Tvořivost se rozvíjí nejen u žáků, ale i u učitele a ta následně ovlivňuje zase
žáky.
Ovládání tabule je jednoduché. Práce na ní připomíná spíše zábavu, která u žáků
umocňuje aktivitu, tvořivost a zájem o své další vzdělávání. Touha poznávat, vyzkoušet si
něco nového, zajímavého se projevuje i žáků pasivních v běžných hodinách. I tito žáci se
hlásí, aby mohli u tabule pracovat. Pouze dobře fungující a promyšlená IVH je zárukou
kvalitní hodiny a úspěšného plnění vzdělávacích cílů. Za každou takto připravenou IVH je
však několik hodin práce učitele.
Kontaktní adresa:
Mgr. Iva Navrátilová, ZŠ a MŠ Oskava, Oskava 66, 788 01, +420 736 276 785,
ivanavratilova2@seznam.cz
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MOJE ZKUŠENOSTI S TVORBOU IVH
OSTRÝ JAROMÍR, ČR
Anotace článku:
Článek seznamuje se stavem žáků na FZŠ, popisuje stav techniky na škole, možnosti
využívání techniky pro prezentaci IVH, výhled na další období při doplňování učeben
technikou. Poukazuje na problémy s tvorbou jednotlivých IVH, zařazováním jednotlivých
interaktivních prvků do jednotlivých IVH. Nedílnou součástí je článku je můj přístup
k hodnocení žáků, formy a metody hodnocení.
Klíčová slova:
FZŠ Olomouc Tererovo nám., IVH , interaktivní tabule, autoevaluace
1) Stručná charakteristika školy
FZŠ Olomouc Tererovo náměstí je plně organizovanou základní školou. V každém
ročníku jsou 3. – 4. třídy na dvou pracovištích – Tererovo náměstí a Helsinská ulice.
Naplněnost tříd na 1. stupni je výborná, na 2. stupni průměrná. Na pracovišti Tererovo
náměstí je na 2. stupni vždy jedna třída se sportovním zaměřením – volejbal, judo a florbal.
Po ukončení 1. stupně někteří žáci přecházejí na gymnasia, popřípadě na jiné školy.
Do začátku projektu IVOŠ měla škola jednu interaktivní tabuli umístěnou na pracovišti
Helsinská, druhá IT přibyla z projektu IVOŠ na pracoviště Tererovo náměstí. Během školního
roku 2009/2010 byla na obou pracovištích zřízena ještě jedna multimediální učebna.
V příštích letech chceme na škole vybudovat další učebny s interaktivní tabulí, vytvářet menší
skupiny žáků na výuku s respektováním individualizace žáků.
IVH, které jsem vypracoval jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ pro předmět fyzika.
Snažil jsem se navazovat na poznatky osvojené žáky v nižších ročnících, ale hlavně na jejich
vlastní zkušenosti s danou problematikou.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
V jednotlivých IVH jsem se snažil přiblížit probírané učivo žákům podle jejich
schopností a možností. Jedním z požadavků byl aktivní přístup žáků k učivu. Zpracované IVH
by měly jednoznačně sloužit k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Ve všech IVH
je důsledně dbáno, aby žák:
 Správně používal základní fyzikální pojmy.
 Získal poznatky nejen z učebnice, ale i z jiné literatury, internetových
stránek.
 Uměl poznatky získat, zařadit a používat v praktickém životě.
 Uměl provést nebo popsat jednoduchý pokus, experiment
 Samostatně nebo ve skupině řešil určitý problém.
 Byl schopen nalézt řešení jednoduchého problému.
 Uměl posoudit důsledky určitého jevu, případně lidské činnosti.
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 Se účinně zapojoval do diskuze o řešení problému.
Interaktivní tabuli, která je umístěna přímo v odborné pracovně používám v každé
hodině fyziky, Z toho důvodu jsem vybíral jednotlivé IVH z učebních plánů fyziky, ke kterým
jsem materiály neměl doposud vytvořeny. Některé IVH jsou více zaměřeny na frontální
výuku, některé na výuku individualizovanou, většina předpokládá vícehodinový časový
rozsah, včetně kontrolních mechanizmů.
Při realizaci IVH je možnost získávat informace z jiných zdrojů, včetně
mezipředmětových vazeb a průřezových témat. Daleko lépe než v klasické vyučovací hodině
se mohou uplatnit klíčové kompetence k řešení problému, kompetence pracovní, sociální
a personální i komunikativní.
IVH přispějí k důkladnějšímu porozumění probíraného učiva zejména tím, že žáci
sami mohou pracovat na tabuli na problémových úlohách, navrhovat různá řešení, zjišťovat
další informace z internetu a médií a okamžitě je používat.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Při hodnocení žáků používám kombinaci různých způsobů zjišťování pochopení
probíraného učiva od testů, písemek, ústního zkoušení, vlastních prezentací, samostatných
prací, laboratorních prací až po dlouhodobé projekty. Testové otázky jsou většinou zaměřeny
na získání informace o pochopení daného učiva, nikoliv jeho prosté memorování. V rámci
IVH ověřuji názory, zkušenosti a vědomosti i pomocí hlasovacího zařízení Activote.
V průběhu ověřování jednotlivých IVH se mi velmi osvědčilo zařazování otázek při výkladu
učiva, kdy jsem mohl ihned navazovat na představy a vědomosti žáků.
Cílem mé autoevaluace je zjišťování přínosu vyspělé techniky do výuky. Zjištěním by
mělo být, jak se projeví předání více informací žákům, skutečné možnosti zapojení se do
skupinové nebo individuální činnosti během hodin fyziky a v neposlední řadě uvedení
nabytých vědomostí k praktickému životu.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka přináší na školy nové možnosti zkvalitňování výuky. V předmětu
fyzika, který jsem zpracovával je zvláště vhodný v kombinaci demonstračních a frontálních
pokusů. Velkým přínosem pro naši školu byla možnost předat poznatky z tvorby IVH
kolegům při jejich tvorbě dalších IVH. Učitelé většinou využívali interaktivitu tabule zřídka.
Nejen já jsem se snažil při tvorbě svých prvních IVH o co největší množství informací,
fotografií apod., k tomu slouží různé prezentace. Interaktivní tabule skýtá jiné velké možnosti
jak žáky vtáhnout do procesu získávání vědomostí a schopností. Interaktivní výuka na škole
se zvolna rozbíhá, větší zapojení brání prozatímní nedostatek interaktivních tabulí. Jako
náhradní řešení lze používat běžný diaprojektor, ale vytrácí se s tím interaktivita vytvořeného
materiálu. V rámci projektu „EU peníze školám“ má většina učitelů zájem o tvorbu vlastních
materiálů pro výuku právě na interaktivní tabuli. Projekt také nabízí možnosti získávání
vybavení do interaktivních učeben.
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Kontaktní adresa:
Mgr. Jaromír Ostrý, Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, 779 00 ,
585 413 245, jaromír.ostry@zsterera.com
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CO S NÍ? – CO SNÍ?
PEŇÁZOVÁ MILADA, ČR

Anotace článku
Následující příspěvek je věnován problematice zavádění interaktivní výuky do
základní školy a její integraci do školního vzdělávacího programu. Proto jsem se pokusila
uvést výchovné a vzdělávací strategie a vymezit postupy, které povedou prostřednictvím
aplikace IVH k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ve svém příspěvku se
zabývám možnostmi hodnocení žáků, analýzou cílů a nástrojů autoevaluace.
Klíčová slova:
interaktivní výuková hodina, vzdělávací strategie, klíčové kompetence, hodnocení žáků,
autoevaluace.
1) Stručná charakteristika školy
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 je škola s devíti
postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě třídy.
Naše škola disponuje odbornými pracovnami (učebna chemie, fyziky, přírodopisu,
zeměpisu, hudební výchovy), jež jsou vybaveny moderní AVT technikou, tudíž poskytují
žákům velmi dobré zázemí. Od září roku 2002 byly postupně uvedeny do provozu tři
počítačové učebny, v nichž probíhá díky nejnovějšímu softwarovému vybavení, připojení na
internet a výukovým programům nejen výuka informatiky, ale také výuka jazyků, dějepisu,
zeměpisu a přírodovědných předmětů.
V rámci projektu IVOŠ (ZVÝŠENÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ ZAVEDENÍM
INTERAKTIVNÍ VÝUKY DO ŠKOL) získala naše škola interaktivní tabuli
s dataprojektorem. V současné době byly za účelem zkvalitnění výuky zakoupeny další
interaktivní tabule s příslušným vybavením.
Na začátku letošního školního roku neměla většina žáků zkušenosti s prací
s interaktivní tabulí, ale během krátké doby si osvojili základní úkony a začali se podílet na
průběhu celé hodiny. Naučili se využívat různé funkční nástroje, které pomáhají pracovat
dynamicky a zajímavě při řešení osmisměrek, křížovek, doplňování informací i při řešení
úkolů, které vedou k vyvozování nového učiva. Baví je pestrá práce s objekty i textem.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
ICT obohacuje styl výuky učitele, umožňuje vytvořit velké množství úkolů, jejichž
pomocí lze zopakovat dané učivo, připravit výukové prezentace či testy pro hlasovací
zařízení. Mým cílem bylo názorným způsobem představit nové učivo, podnítit žáky
k tvořivému myšlení, logickému uvažování. Řadila jsem úkoly tak, aby žáci sami dospěli
nejen k vyvození nového učiva, ale i k osvojení potřebných algoritmů při zpracovávání
následných cvičení zábavnějším způsobem.
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Vzhledem k tomu, že u interaktivní tabule pracuje pouze jeden žák, je součástí každé
IVH pracovní list pro každého žáka – tento současně po doplnění informací plní funkci
zápisu.
Při vytváření IVH jsem vycházela také z toho, že ve třídách jsou žáci s dyslektickými
potížemi, a proto jsem volila různé formy osvojování mluvnických pravidel a také testování
žáků pomocí bezdrátového hlasovacího zařízení.
Výchovné a vzdělávací strategie
Zásadní postupy, které povedou v předmětu český jazyk k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
- žák vyhledává a třídí informace,
- žák dbá na správné používání terminologie,
- žák správně užívá základní mluvnické pojmy a rozpozná je v konkrétních situacích
- žák aplikuje naučená pravidla a vzájemně je propojuje.
Kompetence k řešení problémů
- žák hledá chyby v textu a odůvodňuje správné řešení,
- žák analyzuje problémy a hledá postup při jejich řešení.
Kompetence komunikativní
- žák efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace,
- žák spolupracuje při řešení složitějších úloh ve dvojici, ve skupině,
- žák se účinně zapojuje do diskuze při řešení problému.
Kompetence sociální a personální
- žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry ve třídě,
- žák rozvíjí schopnost sebekontroly.
Kompetence občanské
- žák respektuje přesvědčení druhých lidí,
- žák objektivně hodnotí vlastní práci a své výsledky.
Kompetence pracovní
- žák získává poznatky z několika nezávislých zdrojů (internet, encyklopedie, učebnice,
slovníky),
- žák zvládá jednoduché úkony při práci s interaktivní tabulí.
Obsahem IVH prolínají následující průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova
Pochopení a osvojení mluvnických pravidel, správné vnímání významu slov si žáci
ověřují každodenně při komunikaci s lidmi, při učení. Schopnost výstižně se vyjádřit často
usnadňuje řešení životních situací.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Znalost českého jazyka je důležitá při osvojování cizích jazyků, které jsou klíčem
k bezprostřednímu dorozumění a poznávání jiných národů.
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Mediální výchova
Míra zvládnutí pravopisných jevů, syntaktických zákonitostí ovlivňuje úroveň vnímání
mluveného i psaného projevu, přispívá ke schopnosti samostatně se zapojit do mediální
komunikace.
Při výběru témat IVH byla pro mě důležitá následující kritéria:
- vytvořit IVH pro určitý tematický celek (6. ročník – substantiva, 7. ročník – syntax –
druhy vět podle členitosti, podmět, druhy přísudku, 8. ročník – slovesa);
- možnost použití IVH nejen v daném ročníku, ale i při opakování učiva např. v 9.
ročníku (eventuálně v jiných předmětech – např. cvičení z českého jazyka);
- názornost;
- zařazení zábavných prvků;
- ročník, v němž český jazyk vyučuji, abych si mohla v praxi ověřit vhodnost
zpracování IVH, posoudit reakce žáků, provést opravy.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Nutnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení, jež by mělo žákovi
poskytnout informace o úrovni zvládnutí učiva. Aby bylo hodnocení motivující, je zapotřebí
zaměřit se na konkrétní ověřovaný problém, uplatnit přiměřenou náročnost a pedagogický
takt, soustředit se na individuální pokrok žáka. Podklady pro hodnocení získávám rozličnými
metodami, formami a prostředky:
- analýza výsledků činností žáka;
- sledování připravenosti žáka na výuku;
- kontrolní písemné práce, testy, diktáty, cvičení, slohové práce;
- ústní zkoušení, mluvený projev;
- hodnocení dílčích výsledků při samostatné práci;
- hodnocení doplněných pracovních listů;
- hodnocení řešení problémových úkolů;
- využití hlasovacího zařízení;
- využití evaluačních metod hodnocení.
Úkolem autoevaluace je změřit úroveň práce pedagoga, získat různorodými metodami
podklady pro zjištění aktuálního stavu. Na základě těchto zjištění je možno vypracovat
a realizovat návrhy pro zlepšení.
Cíle autoevaluace:
- zavádění interaktivní výuky do školy;
- vytváření interaktivních výukových hodin v rámci své aprobace;
- testování a úprava již vytvořených hodin;
- příprava pracovních listů;
- příprava testů k ověřování znalostí a předloh písemných prací;
- předávání zkušeností kolegům, učit je pracovat s interaktivní tabulí;
- seznámení rodičů žáků s novými formami výuky
- hodnocení činnosti žáka;
- získání nové odbornosti.
Nástroje a časové rozvržení evaluačních činností:
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rozhovory s učiteli a žáky – průběžně;
rozhovory s rodiči žáků – konzultace, dny otevřených dveří;
dotazníky pro žáky a rodiče – začátek školního roku;
elektronická databáze interaktivních výuk. materiálů – průběžně;
analýzy písemných prací – průběžně;
testování – hlasovací zařízení – průběžně;
standardizované testy (SCIO – 8. ročník) – květen.

4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výukové hodiny jsou ve škole realizovány od září školního roku
2009/2010 ve čtyřech učebnách v předmětech český jazyk, matematika, fyzika a hudební
výchova. Učitelé využívají především IVH, jež si sami vytvořili. Mají možnost ověřit si
reakce žáků na práci s ICT a na materiál, který je jim prostřednictvím ICT předkládán, a na
jejich základě již vytvořené hodiny upravovat.
Velkou výhodou ICT je možnost využít široké nabídky materiálů zejména z internetu
(obrázky, videozáznamy, grafy, texty, zvukové záznamy…), připravit si motivační aktivity,
problémové úkoly, interaktivní cvičení, zařadit hlasovací zařízení pro rychlé a přesné zjištění
úrovně osvojených poznatků. Tabule nabízí možnost čitelně psát pomocí klávesnice (výhoda
pro žáky s různými poruchami učení a pro cizince) nebo speciálního pera texty různých
velikostí a barev. To vše je pro žáky zábavné a zvyšuje jejich aktivitu a atraktivitu výuky. Je
však nutné uspořádat hodinu tak, aby v okamžiku, kdy jeden žák plní úkoly u tabule, byli plně
zaměstnáni i ostatní. Optimální by byla situace, kdyby každý žák měl vlastní notebook a jeho
prostřednictvím prováděl stejnou činnost jako žák u interaktivní tabule.
Co s ní? – Využít ji v přiměřené míře, neboť obohacuje práci učitele i žáka a přináší
prožitek výuky.
Co sní? – Spotřebuje spoustu materiálu, energie, času, ale hlavně tvůrčí invence
pedagoga. Ale umí se za to odměnit!
Literatura:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Živá škola“
Kontaktní adresa:
Mgr. Milada Peňázová, FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Holečkova 10, +420 585 758 524, penami@seznam.cz

- 113 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

INTERAKTIVNÍ VÝUKA MATEMATIKY – PŘÍLEŽITOSTI A ÚSKALÍ
PÍREK Miroslav, ČR
Anotace článku:
Článek se zabývá interaktivní výukou (matematiky) – jejími přínosy pro zvýšení
kvality vzdělávání žáků, ale také úskalími, které s sebou tato forma výuky přináší. Důraz je
kladen zejména na interaktivní výuku realizovanou v rámci projektu Zvýšení kvality
ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (IVOŠ).
Klíčová slova:
Projekt IVOŠ, interaktivní výuka, interaktivní výuková hodina (IVH), ACTIVstudio,
klíčové kompetence, Pythagorova věta.
1) Stručná charakteristika školy
FZŠ dr. Milady Horákové v Olomouci je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Ročně ji
navštěvuje průměrně kolem 400 žáků. Funguje od roku 1995 a patří k nejnovějším
a nejmoderněji vybaveným školám na území města Olomouce. K jejím přednostem patří např.
2 učebny výpočetní techniky s připojením k internetu, jež jsou dětem běžně přístupné.
Škola disponuje celkem 4 interaktivními tabulemi, z nichž jedna byla pořízena
z prostředků projektu IVOŠ (vč. multimediálního PC, dataprojektoru a hlasovacího zařízení).
Do budoucna by bylo žádoucí zvýšit úroveň počítačové gramotnosti pedagogického sboru
a také poskytnout pedagogům prostředky pro domácí přípravu IVH, např. zapůjčit notebook
s příslušným softwarem, na kterém by mohli své hodiny připravovat a současně je přes něj
sdílet s ostatními kolegy. Je nutné změnit i postoj učitelů k interaktivní výuce.
Kvůli odlivu talentovaných žáků (odchod na víceletá gymnázia) převládají v 6. – 9.
ročníku spíše žáci průměrní a podprůměrní. S ohledem na výuku matematiky pak lze říci,
že tito žáci nemají o učivo velký zájem a úroveň jejich motivace k učení je velmi malá.
Tvorba IVH a realizace interaktivní výuky matematiky mají pomoci tento nežádoucí stav
napravit.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Se zavedením RVP (resp. ŠVP) do výuky se objevil pojem klíčových kompetencí.
IVH jsou navrženy tak, aby rozvíjely současně co nejvíce klíčových kompetencí. Jedná se
zejm. o kompetence:
- pracovní – správné používání vhodných pracovních pomůcek, které si žák musí sám
zvolit, aby vyřešil daný problém;
- k řešení problémů – výběr problémových úloh, použití návodných a doplňujících
otázek, které musí žáci zodpovědět, aby mohli pokračovat k dalšímu učivu;
- komunikativní – žák je nucen vyjádřit svůj názor a umět si jej asertivně obhájit proti
argumentům ostatních žáků;
- sociální a personální – rozvíjejí se při spolupráci žáků při řešení úloh;
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k učení – řešení úloh souvisejících s praxí, vyhledávání z různých zdrojů informací
atd.
Mým cílem bylo vytvoření takových IVH, které budou pro žáky názorné a poutavé
a které vyžadují a podporují jejich aktivitu. Při tvorbě IVH jsem se snažil respektovat pravidlo
DOMINO, které ve své publikaci formuloval M. Hausner (2007, s. 18).
Prezentované IVH netvoří jediný tematický celek, ale jsou nerovnoměrně rozloženy
do učiva matematiky z celého osmého ročníku (dle ŠVP). Souhlasím s M. Hausnerem (2007)
v tom, že je nesmyslné vytvářet všechny vyučovací hodiny z tematického celku jako
interaktivní, protože nadměrné používání interaktivní tabule by, i přes sebevětší snahu učitele,
časem mohlo z žáků udělat pouhé diváky.
Jednotlivá témata IVH byla vybrána s ohledem na několik skutečností. Důraz byl
kladen především na:
- atraktivitu učiva pro žáky;
- výběr nového učiva s odkazem na učivo, které již žáci znají (trojfázový model učení
E-U-R), tj. IVH nejsou koncipovány jako opakovací nebo procvičovací;
- co největší možnou míru vlastní aktivity žáků (použití hlasovacího zařízení,
doplňování odpovědí na návodné a doplňující otázky, …);
- možnost začlenit problémové úlohy a průřezová témata;
- přiměřenou náročnost přípravy IVH.
Do IVH jsou také zapracovány informace z dalších předmětů, které s daným učivem
nějak souvisejí, aby byly postihnuty také mezipředmětové vztahy. Nejčastěji se jedná
o témata z dějepisu (6. ročník) a fyziky, příp. chemie. Samozřejmostí jsou témata z předmětu
Informační a komunikační technologie (6. a 7. ročník). Méně často se vyskytují průřezová
témata z dalších předmětů, např. literatury (8. ročník).
Jako ukázku jsem vybral IVH, která se zabývá Pythagorovou větou. Toto učivo
zaujímá v matematice základní školy výsadní postavení a má široké aplikace, přesto bývají
poznatky žáků o Pythagorově větě zatíženy formalismem – stačí např. zaměnit označení stran
v trojúhelníku a někteří žáci již nejsou schopni větu správně použít.
Interaktivní hodina začíná stručným představením Pythagora ze Samu a opakováním
poznatků o pravoúhlém trojúhelníku (pojmy přepona a odvěsna). Stěžejní část IVH tvoří 4
obrazovky nazvané Hokus pokus, na nichž jsou vytvořeny 4 „skládanky“ (viz Obr. 1).
Na základě manipulace s jednotlivými dílky by měli žáci samostatně (tj. vlastní aktivitou)
dospět k formulaci Pythagorovy věty, byť možná nepřesné.
Největší chybou, kterou učitelé mohou u tohoto učiva udělat (a také ji často dělají), je
sdělit žákům znění věty včetně matematického zápisu (c2 = a2 + b2) a potom procvičovat její
aplikaci na stále stejných úlohách, což vede k výše zmíněnému formálnímu poznání.
Na závěr IVH je věta zformulována přesně a její aplikace je procvičena na několika
úlohách. Toto členění hodiny odpovídá trojfázovému modelu učení E-U-R.
IVH, která na tuto hodinu navazuje, je věnována dalším variantám Pythagorovy věty –
větě zobecněné a převrácené.
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Obr. 1: Skládanka k učivu Pythagorova věta
(pod čarodějem se skrývá správné řešení).

3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Ve výuce matematiky je možné uplatnit několik způsobů hodnocení. Kromě klasické
pětibodové stupnice a slovního hodnocení se s realizací interaktivní výuky otevírá prostor
pro nový způsob hodnocení prostřednictvím hlasovacího zařízení.
Metodika použití hlasovacího zařízení zatím není jednoznačně stanovena a mohou se
tak objevit oprávněné námitky proti spravedlivosti tohoto hodnocení. Žák může argumentovat
např. tím, že při manipulaci s hlasovacím zařízením nechtěně stiskl jiné tlačítko. Také není
zcela zajištěna validita a reliabilita hodnocení výsledků získaných na základě použití
hlasovacího zařízení. Program ACTIVstudio neumožňuje vytvořit otázky s výběrem několika
správných odpovědí, správná může být vždy jen jedna odpověď. Pokud učitel nevěnuje
přípravě testů dostatečnou pozornost, může se stát, že žák s nedostatečnými znalostmi
a vědomostmi dosáhne na základě tipování stejného výsledku jako žák, který dané znalosti
a vědomosti má. Proto se přikláním spíše k tradičním způsobům hodnocení.
Přínos hlasovacího zařízení podle mého názoru spočívá především v poskytování
okamžité zpětné vazby. Učitel položí otázku a z výsledků hlasování ihned vidí, zda žáci
danému učivu porozuměli nebo zda je nutné další vysvětlení. Položení otázky i hlasování je
záležitostí maximálně několika minut (malá časová náročnost), záleží tedy jen na učiteli, zda
této neocenitelné příležitosti využije.
Hlasovací zařízení poskytuje učiteli také informace, které mu poslouží k vlastní
evaluaci (autoevaluaci). Již jsem se zmínil o tom, že učitel může vidět okamžitý výsledek
pedagogického působení (tj. jak žáci rozumí/nerozumí danému učivu), a může tak posoudit
úroveň vědomostí, dovedností a výstupů žáků, tj. jejich schopnost aplikovat učivo na základě
učitelova výkladu. Pokud většina žáků, i přes veškerou snahu učitele, danému učivu
neporozumí, měl by to být pro učitele signál pro objektivní posouzení kvality vyučovacího
procesu (metody, vystupování, řečové schopnosti, …). Nutno přiznat, že ne každý učitel je
takového objektivního posouzení schopen. Zpětná vazba učitel – žák je dalším důležitým
bodem v autoevaluaci učitele. Ke zhodnocení kvality zpětné vazby může být s úspěchem
využito opět hlasovací zařízení.
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4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka na naší škole je realizována především na prvním stupni, protože tři
ze čtyř tabulí využívají nejčastěji žáci prvního stupně. Poslední tabule, získaná z projektu
IVOŠ, je umístěna na druhém stupni v prostorách učebny fyziky, čímž je do značné míry
předurčeno její využití.
Možnosti interaktivních tabulí jsou široké, při dobré přípravě ze strany učitele
a kvalitním technickém zázemí jistě mohou zkvalitnit a zatraktivnit výuku. Do hry však
vstupuje ještě jeden velmi důležitý faktor, a tím je vlastní zájem žáků. V případě, že žák nemá
zájem, vyjde snaha učitele mnohdy naprázdno.
Interaktivní tabule v současnosti zažívají boom a jsou do škol nakupovány ve velkém.
Zájem žáků se do jisté míry zvedl, ale jedná o dočasný nebo trvalý nárůst? Zájem žáků dle
mého názoru opadne v okamžiku, kdy jim tyto nové technologie zevšední (a to nebude dlouho
trvat) a my opět budeme na začátku a budeme hledat nové cesty, jak žáky upoutat.
Při tvorbě a realizaci IVH je možné postupem času získat mnoho důležitých poznatků,
které pak lze aplikovat při vytváření či úpravách dalších hodin. Jedná se zejména o poznatky
z oblasti technické a didaktické.
Při přípravě IVH je nutné dbát především na plánování výuky. Každý učitel si musí
stanovit, zda je schopen v hodině zvládnout celou svou přípravu, nebo zda si ji rozloží na více
hodin. Kvalitní zpracování IVH po stránce didaktické i technické je samozřejmostí a před
vlastní výukou je vhodné si ještě jednou připravenou IVH projít a vyzkoušet, zda všechno
funguje tak, jak má (především odkazy na internet, vložené objekty atd.).
Stejně tak je nezbytné mít správně připravenou (vykalibrovanou) tabuli. Každý učitel
by si měl předem vyzkoušet práci s perem (stylusem). Je důležité si uvědomit, že tvorba IVH
se zásadně liší od jejího použití ve výuce. Práce s myší a perem je velmi podobná a zároveň
zcela odlišná. Práce s perem vyžaduje určitou zručnost, kterou při tvorbě IVH na PC, kde
pracujeme s myší, nezískáme.
Faktem je, že vybavování škol interaktivními tabulemi je v současnosti velkým
trendem a práce s interaktivními tabulemi (a využívání moderních technologií vůbec)
při výuce je značnou devizou v boji škol o žáky. Záleží jen na žácích a na učitelích, zda bude
tato deviza náležitě využita ke zvýšení kvality vzdělávání.
Realizace projektu IVOŠ na vybraných pilotních školách přispěla mimo jiné ke vzniku
databáze IVH pro různé vyučovací předměty a poskytla tak učitelům, kteří chtějí nově do své
výuky prvek interaktivity začlenit, solidní startovní pole. Postupem času se databáze bude
jistě rozšiřovat a každý učitel si bude moct vybrat IVH nebo její část podle svých potřeb.
Proto je nutné zajistit, aby kvalita publikovaných IVH byla co možná nejvyšší.
Literatura:
[1] HAUSNER, M. a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Praha : Venkovský
prostor, 2007. 76 s. ISBN není.
Kontaktní adresa:
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ZŠ A MŠ OLOMOUC, DEMLOVA 18
POKORNÁ IVA, ČR
Anotace článku:
ZŠ a MŠ Demlova v Olomouci se zapojila projektu IVOŠ. Jedná se o společný projekt
Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ
Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění
nových metod výuky s využitím interaktivní tabule se softwarem Activstudio professional
Edition 3. Byla jsem ustanovena metodikem za předmět matematika. Cílem mojí práce je
efektivní využívání ICT při výuce matematiky na 2. stupni ZŠ, ale nejen matematiky, ale
i ostatních předmětů. Během projektu vytvořím databázi výukových hodin, které mohou
využívat učitelé matematiky na 2. Stupni ZŠ a MŠ Demlova, partnerské školy projektu, ale
i široká pedagogická veřejnost. Interaktivní hodiny matematiky nabízejí ucelený systém
informací založených nejen na faktech z učebnice, ale i na aktuálních informacích formou
odkazů na webové stránky, doplněné fotografiemi k daným tématům. Interaktivní výukové
hodiny také nabízejí zábavnou formou procvičení a pochopení probíraného učiva, žáci se
mohou sami zapojit do odvození nové látky i vlastního procvičení. Sami mohou spoluvytvářet
příklady, pracovat ve skupinách, soutěžit. Tato forma výuky by měla zvýšit zájem o daný
předmět a zlepšit podmínky pedagogů při vyučování.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, matematika, ICT, IVH, ŠVP, IVOŠ.
1) Stručná charakteristika školy


vybavení školy (materiální, technické)

Interaktivní tabule z projektu IVOŠ včetně vybavení ještě více zkvalitnila výuku ve
škole. Současně s touto tabulí získanou z projektu škola zakoupila další dvě interaktivní tabule
- do učebny fyziky a do jazykové učebny 1.stupně.
V tomto školním roce používají intenzivně interaktivní tabule učitelé jazyků na 1.
stupni, učitelé zeměpisu a dějepisu na 2.stupni, dále učitelé vlastivědy, přírodovědy
a matematiky. Ostatní učitelé používají zatím interaktivní tabule příležitostně. Důvodem je
vytíženost stávajících učeben a nedostatek materiálu pro výuku. V plánu proto máme zakoupit
tento rok další dvě interaktivní tabule, a to do učebny přírodopisu a do jazykové učebny na 2.
stupni. Zároveň hledáme při koupi nových učebnic taková nakladatelství, která dodávají
současně interaktivní učebnice. V současné době se nám dobře pracuje s učebnicí
z nakladatelství Nová škola. Od projektu IVOŠ očekáváme, že nám poskytne další výukové
materiály, které budou moci naši pedagogové využívat. V současné době nám s motivaci
učitelů k práci s interaktivní tabulí velice pomáhají proškolení učitelé z projektu IVOŠ.
▪ charakteristika žáků
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Žáci mají ve škole k dispozici 2 počítačové učebny s počtem míst 18 a 25. V těchto
učebnách mají možnost získávat informace z oblasti výukové a zájmové. Tyto pak mohou
ukládat na pevný disk.
V učebnách žáci využívají výukové programové vybavení a informační zdroje
a elektronickou poštu. Využívají pouze programy instalované školou. Tiskárna je přístupna
pouze z hlavního počítače pod dohledem učitele. Vyučující mají neomezený přístup ke všem
programům instalovaným školou.
Interaktivní tabule z projektu IVOŠ a pak další tabule, které škola získá, ukazují
žákům další využití moderní techniky ve výuce. Na naší škole je interaktivní výuka zcela
novou metodou vyučování. Pedagogové se snaží nabídnout žákům zábavnou a méně
stereotypní formu výuky, tím zvýšit motivaci žáků. Interaktivní výuka umožňuje zapojit do
vyučovacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli pasivními posluchači, ale spíše
spoluvytvářeli a aktivně se zapojovali do výuky. Důležitá je názornost a systematičnost
výuky,důležité jsou i webové odkazy, na nich žáci získávají další konkrétní nebo rozšiřující
informace. Při této výuce si žáci uvědomí propojenost mezi jednotlivými předměty, uvědomí
si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat, propojovat a doplňovat. Konkrétně
v matematice je důležité vzbudit v žákovi potřebu objevovat a experimentovat, což
interaktivní výuka umožňuje. Většina žáků totiž chápe matematiku jako nezáživný předmět
plný vzorců, pouček a postupů. To by měla interaktivní výuka změnit.
Žáci v interaktivní výuce v mnohem kratším čase získají velké množství informací, pedagog
se tedy může více zaměřit na procvičování, upevňování a rozšiřování učiva.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
▪ výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy (na úrovni školy), uplatňované
ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.
Základní vzdělávání všeobecně má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence. Na naší základní škole se snažíme důkladným rozborem cílů stanovit základní
výchovné a vzdělávací strategie, které nám umožní pomocí klíčových kompetencí tyto cíle
naplňovat. Důležitou součástí každé strategie je pro nás i následná reakce, která by měla vést
k rozvoji dané kompetence a v důsledku toho k postupnému přibližování se k cílům
základního vzdělávání žáků. Při vytváření tematického celku IVH jsme uplatnili především
tyto strategie a klíčové kompetence:
1. cíl : Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.
V oblasti kompetence k učení:
 Výchovně vzdělávací strategie : Předkládáme různé zdroje informací.
Žák vyhledává, využívá a prakticky ovládá učební materiály, učební pomůcky a informační
technologie.
 Výchovně vzdělávací strategie : Přistupujeme k žákům individuálně, respektujeme
jejich pracovní tempo.
Žák pracuje vlastním tempem, dosahuje ocenění dokončením zadané činnosti.
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2. cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
V oblasti kompetence k řešení problémů:
 Výchovně vzdělávací strategie: Předkládáme problém.
Žák vnímá a popisuje problém, hledá a vybírá řešení.
 Výchovně vzdělávací strategie: Rozvíjíme myšlenkové pochody.
Žák je schopen dobrat se řešení problémů různým způsobem.
 Výchovně vzdělávací strategie: Rozebíráme modelové situace.
Žák vyhledává podobné a shodné situace pro řešení problému a využívá je ve svůj prospěch.
 Výchovně vzdělávací strategie: Vedeme k obhajobě názoru v kolektivu.
Žák obhajuje svůj názor v kolektivu a nese zodpovědnost za svá rozhodnutí.
4. cíl: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých.
V oblasti kompetence sociální a personální:
 Výchovně vzdělávací strategie: Podněcujeme, umožňujeme, zadáváme žákům činnosti
probíhající ve skupinách.
Žák spolupracuje se spolužáky, podílí se na činnostech, vytváří pracovní vztahy.
 Výchovně vzdělávací strategie: Zobecňujeme situace probíhající ve skupinách, aby
byly použitelné v životě žáka.
Žák chápe souvislosti mezi situacemi ve školní skupině a mimo ni, získané zkušenosti
i dovednosti využívá v osobním životě.
 Výchovně vzdělávací strategie: Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování
a jednání ve skupině.
Žák oceňuje výhody spolupráce, získává nové zkušenosti.
6. cíl: Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.
V oblasti kompetence sociální a personální, kompetence občanské:
 Výchovně vzdělávací strategie: Uplatňujeme individuální přístup k žákům,
umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.
Žák poznává hranice svých možností.
 Výchovně vzdělávací strategie: Vytváříme pozitivní pracovní atmosféru.
Žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají a doplňují se, poznávají sami sebe.
9. cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci.
V oblasti kompetence pracovní:
 Výchovně vzdělávací strategie: Respektujeme individualitu žáků.
Žák provádí a dokončuje zadaný úkol podle svých možností a schopností.
 Výchovně vzdělávací strategie: Podněcujeme žáka v sebehodnocení a poskytujeme mu
zpětnou vazbu o jeho vlastních výkonech a schopnostech.
Žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a schopnosti.
 Výchovně vzdělávací strategie: Pomáháme žákům rozvíjet jejich nadání a sladit je
s potřebami společnosti.
- 120 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Žák uplatní své nadání v mimoškolní činnosti a následně v profesní činnosti.
▪ začlenění průřezových témat
V matematice 8. ročníku ZŠ jsou průřezová témata zaměřená na osobnostní a sociální
výchovu, především na rozvoj schopností poznávání a kreativitu. Tato průřezová témata jsou
realizována přímo prostřednictvím IVH v hodinách matematiky v 8. ročníku nebo v jiných
předmětech okrajově v rámci přesahů z jiného předmětu.
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání, kreativita
▪ poznámky ke struktuře jednotlivých IVH
Vybrala jsem si 20 IVH z matematiky a to ze dvou tématických okruhů: Pythagorova
věta a Kruh, kružnice. Tato témata jsou v souladu s RVP, ŠVP a učebním plánem pro 8.
ročník naší základní školy podle Vzdělávacího programu Základní škola. Jednotlivá témata
jsem si vybrala, protože jsem ve školním roce 2009/2010 tyto okruhy učila a novou metodou
jsem se snažila zefektivnit průběh celé vyučovací hodiny. Dalším důvodem je pestrost,
zajímavost, kreativita, spolupráce skupiny žáků, ale i individuální přístup k žákům.
IVH se od klasické vyučovací hodiny liší propojením učitele i žáků s ICT. Nepoužívá se křída
a mokrá houba, které ve většině hodin tuto narušují a zdržují průběh hodiny. Pří práci
s interaktivní tabulí mohou být integrovány všechny metody výuky do jedné IVH formou
odkazů na webové stránky, jiné textové soubory, audio a videosoubory, fotografie, popř.
využítí knihovny Activstudia s možností připravených interativních cvičení pro žáky bez
použití učebnice nebo s učebnicí.
Předpokladem pro práci na interaktivní tabuli jsou jednoduché základy obsluhy pro uživatele
prostřednictvím nástrojové lišty, které žáci rychle a velice rádi pochopí.
▪ charakteristika IVH
IVH v matematice 8. ročníku jsou založeny na faktech z učebnice doplněné aktuálními
informacemi z webových stránek nebo ze stránek jiných předváděcích sešitů. Hodiny jsou
vedeny frontální nebo individualizovanou výukovou formou. Zajímavé jsou IVH doplněné
interaktivním cvičením, kde žák doplňuje text psaním, pohybuje s textem nebo obrázky,
využívá obrázků z knihovny, používá nástrojů – kružítko, pravítko nebo úhloměr.
Všechny IVH vedou k plnění všech kompetencí, které na sebe navazují, propojují se
a vzájemně se doplňují.
Kompetence k učení
Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu
učení
Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Operuje
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s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších
celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled.
Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových
problémových situací
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence sociální a personální
Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce
v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce
Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá
Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence pracovní
Používá bezpečně a účinně vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
▪ vzdělávací obsah IVH
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Výstupy v IVH u vybraných témat v matematice 8.ročníku se shodují s výstupy RVP.
V těchto 20 hodinách´žák pochopí vztahy mezi stranami v pravoúhlém trojúhelníku a používá
je při řešení úloh. Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor. Využívá potřebnou matematickou symboliku. Zná Pythagorovu větu. Řeší úlohy
vedoucí k užití Pythagorovy věty, hlavně její využití v praxi. Aplikuje uvedené postupy
v jednoduchých úlohách z praxe, dokáže i sám jednoduché příklady vytvořit a ukázat jejich
řešení. Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů. Popíše vzájemnou
polohu kružnice a přímky ( dvou kružnic). Dokáže použít Thaletovu větu při konstrukci
pravoúhlého trojúhelníka. Sestrojí tečny z bodu ke kružnici. Zná pojmy kruh, půlkruh, výseč,
úseč, kružnice, poloměr, průměr, tečna, sečna a vnější přímka. Chápe polohové vztahy:
přímka - kružnice, kružnice - kružnice. Vypočítá délku kružnice a obsah kruhu, zná číslo π.,
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
pravidla pro hodnocení žáků
Při hodnocení a posuzování výsledků v IVH matematiky uplatňuji základní možnosti
klasifikace, především písemnou formou, částečně ústní formou, velice dobře na žáky působí
slovní hodnocení před interaktivní tabulí při různých cvičeních. Dalším novým způsobem jak
hodnotit a klasifikovat žáky je hlasovací zařízení, které na základě testovacích otázek
objektivně vyhodnotí úspěšnost studia. Hlasovací zařízení umožňuje hodnotit i výsledky práce
dvojic nebo skupinové práce. Do budoucna je určitě i obrovské využití hlasovacího zařízení
pro různé typy soutěží.
Každá klasifikací musí mít stanovená přesná pravidla a to, co mají žáci umět, co by měli
dokázat, co by měli vytvořit a pak teprve, jak toho dosáhnout.
▪ autoevaluace autora
Cílem projektu IVOŠ je samozřejmě zvýšit odbornost učitelů zapojením interaktivní výuky
do škol prostřednictvím interaktivní tabule s programem Activstudio professional Edition 3
a zlepšit podmínky pro výuku. Odbornost, ale také zručnost a rozhled autora tohoto článku se
zapojením do projektu určitě zvýšila. Jako metodik své zkušenosti, názory a postřehy předává
dál svým kolegům ve škole.
Dlouhodobým cílem je samozřejmě zvládnutí základní obsluhy interaktivní tabule všemi
žáky, schopnost plnit dané interaktivní úkoly. Dalším dlouhodobým cílem je, aby pedagogové
zvládli nejen základy obsluhy již vytvořených IVH v podobě multiinteraktivních učebnic, ale
i vlastní tvorbu IVH s testy pro testovací zařízení Activote do databáze předmětů. Já jako
metodik mám za cíl v novém školním roce zapojit co největší procento pedagogů do činností
spjaté s interaktivní tabulí a vytipovat kolegy, kteří zvládnou základy tvorby IVH a testy.
Nástrojem autoevaulace je i vysoký zájem žáků pracovat s interaktivní tabulí o přestávkách po
ukončení vyučovací hodiny. Zájem z řad vyučujících je dán vytížením odborné učebny,
nákupem a využíváním elektronických verzí učebnic pro interaktivní tabule ve svých
předmětech.
4) Resumé - shrnutí
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Interaktivní výuka rozhodně přispěla ke zvýšení kvality, efektivity a zajímavosti
výuky ve všech předmětech. V matematice jsem objevila ještě jednu obrovskou přednost.
Žákům, kterým v běžném sešitu nejde rýsování, to jde na interaktivní tabuli velice dobře, vše
je přesné, dobře viditelné a hlavně čisté a upravené. Interaktivní výuka přispěla svou velkou
měrou i ke zvýšení odbornosti pedagogů. IVH v plné míře přispívají k rozvoji kompetencí
a průřezových témat. Interaktivní výuka je postupně zařazována do ŠVP naší školy.
Samozřejmě nám záleží na celkovém proškolení všech pedagogů, nejen zvládnout obsluhu
interaktivní tabule, ale hlavně vytvářet nové IVH do školní databáze v jednotlivých
předmětech. Měli by se k jednotlivým IVH vracet a pracovat na nich, samozřejmě je
vylepšovat, obnovovat, aktualizovat. Nespokojit se s daným, ale jít stále dopředu.
Metodici by měli své kolegy neustále podporovat, konzultovat s nimi způsoby další tvorby
IVH nebo testových otázek , což je pro žáky atraktivní způsob klasifikace.
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ, nově se vytvářející databáze IVH a interaktivní tabule
jako další zdroj forem výuky v naší škole, jsou pro širokou veřejnost a rodiče budoucích
školáků velice přitažlivé. Rodiče v dnešní době zvažují, do které školy své dítě přihlásit.
Samozřejmě v dnešní době jde každé škole o žáky a interaktivní výuka je jedním z důležitých
položek na misce vah.
Interaktivní tabule jsou pro žáky motivujícím prvkem - „proč se těšit do školy“, neboť je
využívána vhodně nejen ve vzdělávacím procesu, ale i ve volnočasových aktivitách dětí a pro
děti ve školní družině.
Kontaktní adresa:
Mgr. Iva Pokorná, ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18, 779 00, +420 585 225 205,
iva.pokorna@zsdemlova.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA ČESKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
POSPIECHOVÁ Renata, ČR
Anotace článku:
Článek pojednává o interaktivních výukových hodinách (IVH) zaměřených na český
a německý jazyk pro II. stupeň základní školy. Autorka článku nejdříve představuje školu, na
níž působí, a žáky, pro něž jsou IVH určeny. Hlavní část textu pak tvoří charakteristika
samotných interaktivních hodin, jak jsou do nich začleněna průřezová témata, které
kompetence žáci v průběhu výuky plní, jak jsou hodiny tématicky zaměřeny. Autorka také
vysvětluje, proč vybrala pro své hodiny právě daná témata, s jakými metodami výuky se žáci
setkávají, čím je interaktivní výuka inovativní. V závěru práce se pak věnuje možnostem
hodnocení žáků v průběhu výuky i samotné autoevaluaci pedagoga.
Klíčová slova:
Interaktivní výuková hodina (IVH), IVOŠ, průřezová témata, kompetence, český jazyk,
německý jazyk.
1) Základní a mateřská škola Nemilany
Základní a mateřská škola Nemilany je samostatným právním subjektem, jehož
zřizovatelem je město Olomouc. V současné době spadá pod ředitelství školy několik
školních zařízení –Mateřská škola v obcích Nedvězí, Nemilany a Slavonín a samotná
Základní škola, jejíž první stupeň sídlí v obci Slavonín a druhý stupeň v obci Nemilany.
V naší práci se dále budeme zabývat pouze subjektem základní školy.
 Vybavení školy
Základní škola Nemilany disponuje v současné době pouze jednou počítačovou
učebnou (na budově druhého stupně) pro žáky vybavenou 12 počítači. Počítačová
učebna je zasíťovaná (internetem), je zde také digitální promítačka a tiskárna. Žákům
je dále k dispozici v každé kmenové třídě počítač se základní sadou MS Office, na
němž ale žáci nemají přístup k internetu. Vyučující mohou pracovat na počítačích ve
svých kabinetech.Vedení školy využívá další počítač a notebook.
Díky projektu Interaktivní výuka do škol získala naše škola kompletní sadu pro
interaktivní výuku. Třída je tak vybavena nejen interaktivní tabulí, ale také počítačem
s příslušným hardwarem, zesilovačem zvuku a promítacím přístrojem. Vedení školy
dále zakoupilo vizualizér.
Je zřejmé, že kvalitní vybavení školy je především otázkou financí. Základní škola
Nemilany nedisponuje mnoha financemi na vybavení především kvůli nižšímu počtu
žáků a naopak mnoha zařízeními, které pod správu školy patří. Vedení školy se tento
problém snaží řešit zapojením školy do nejrůznějších projektů, z nichž je možné
peníze na vybavení školy získat. Jedním z těchto projektů je právě IVOŠ, dalším je
„Peníze EU školám“ nebo „Dejme šanci přírodě“.


Charakteristika žáků
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Základní školu Nemilany navštěvuje v současné době 219 žáků. Interaktivní výukové
hodiny jsem přitom tvořila především pro žáky II. stupně, řídila jsem se také svou
aprobací – předměty český a německý jazyk. IVH do českého jazyka jsem se snažila
přizpůsobit pro žáky všech ročníků II. stupně (přesněji pro 6.- 9. ročník). Při tvorbě
IVH do německého jazyka jsem musela vzít v úvahu skutečnost, že německý jazyk je
na naší škole vyučován jako druhý jazyk, žáci se německy učí pouze dva roky (8. a 9.
ročník), a nemají tudíž bohatou slovní zásobu, ani pokročilé mluvnické znalosti.
2) Interaktivní výuka
Při tvorbě IVH jsem se zaměřila především na český jazyk (15 IVH), ten jsem se pak snažila
postihnout ve všech plánech. Díky práci s interaktivní tabulí jsem navíc měla možnost
jednotlivé plány propojit, vznikly tak hodiny vhodné a využitelné jak ve slohu, tak literatuře
i mluvnici. Cílem jednotlivých hodin bylo především oživit žákům jejich znalosti, zopakovat
je netradiční hravou formou a poukázat na zajímavosti českého jazyka, podpořit jazykové
cítění žáků i zájem o češtinu samotnou. Díky možnosti interakce, zapojení obrazu i zvuku pak
žáci mnohé již známé věci vnímají ve zcela novém světle. Pedagog tak získá celou řadu
podnětů, na něž může navázat v další výuce. V neposlední řadě velice oceňuji možnost
okamžité zpětné reakce žáků díky hlasovacímu zařízení.
 Výchovné a vzdělávací strategie
Při interaktivní výukové hodině žáci plní jednotlivé klíčové kompetence, na první pohled je
jistě patrná kompetence pracovní – žáci správně používají pomůcky pro chod interaktivní
tabule, orientují se v nabídkovém menu, ovládají práci s tabulí. V několika IVH počítám
s prací žáků ve skupinách, při níž jsou žáci nuceni organizovat práci ve skupině, přijmout za
ni odpovědnost, respektovat názory druhých, obhájit své, argumentovat a diskutovat. Žáci tak
plně rozvíjejí kompetence sociální a personální. Samozřejmostí při výuce je řešení
nastoleného problému, kdy žák hledá nejvhodnější postup, zdůvodňuje své rozhodnutí,
pracuje s chybou, vyhledává, třídí informace, nachází řešení; také při IVH tak plní
kompetence k řešení problémů i kompetence k učení. Vzhledem k předmětovému zaměření
mých IVH (český jazyk) žáci snad nejvíce plní kompetence komunikativní. Jsou vedeni
k věcné a srozumitelné komunikaci písemnou i ústní formou, ke kulturnímu projevu
a vyjadřování a obhajování vlastního názoru. Zároveň využívají různé prostředky komunikace
(vlastní IVH, internet, novinové články, prózu i poezii, texty doplněné obrázky apod.),
a získávají tak poznatky z několika nezávislých zdrojů. Jedna z IVH je dokonce věnována
jazyku Karla Čapka, žáci jsou tedy přímo vedeni ke způsobu komunikace, k obohacování
slovní zásoby, ke hraní si s jazykem. Žáci pracují s textem, snaží se mu porozumět, vystihnout
záměr autora, shrnout jeho myšlenky i získané informace.V hodinách zaměřených na vývoj
českého jazyka, tvoření slov a život Karla Čapka plní žáci i kompetence občanské, když
poznávají kulturní tradice a historické dědictví.
 Začlenění průřezových témat
V IVH do německého jazyka jsem se snažila začlenit několik průřezových témat – osobnostní
a sociální výchovu (např. seberegulace a sebeorganizace žáka při skupinové práci, při testu,
kooperace s ostatními při skupinové výuce, kreativita při plnění úkolů), multikulturní výchovu
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i výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa nás zajímá, objevujeme
Evropu, multikulturalita – mapa Německa, údaje o Spolkové republice Německo, seznámení
s německými osobnostmi, vliv němčiny na českou slovní zásobu). Ve výuce se tak v 8. i 9.
ročníku s německým jazykem prolínají předměty jako český jazyk, zeměpis, dějepis,
občanská výchova, výtvarná výchova.
Při přípravě hodin do českého jazyka jsem měla možnost průřezová témata rozšířit především
o mediální výchovu, příp. o výchovu demokratického občana. Na mediální výchovu, tedy na
vnímání a interpretaci mediálních sdělení, stavbu a samotnou tvorbu mediálních sdělení jsem
se přímo zaměřila např. v IVH Popis, Vypravování a novinová zpráva, Jazyk Karla Čapka
(IVH určené pro 6. – 9. ročník). V IVH o životě Karla Čapka, Jaroslava Seiferta se žáci
setkávají s pojmy občanská společnost a demokracie, čímž naplňuji téma Výchova
demokratického občana. Díky interaktivní formě výuky jsem do samotných vyučovacích
hodin mohla začlenit výtvarnou výchovu, informatiku, dějepis, zeměpis i občanskou výchovu.
 Struktura a charakteristika jednotlivých IVH
Při samotném výběru témat pro jednotlivé hodiny jsem se do značné míry řídila Školním
vzdělávacím programem naší základní školy. Snažila jsem se také postihnout co nejvíce
průřezových témat a začlenit je do jednotlivých IVH. Samotná témata jsem volila jednak
v souladu se Školním vzdělávacím programem, příp. s učebními plány jednotlivých ročníků,
jednak z osobních zkušeností a vztahu k danému tématu (např. IVH o Joy Adamsonové pro 6.
ročník). Při práci jsem se také snažila o návaznost jednotlivých témat, proto má několik IVH
podobné zaměření, jednotlivé informace se jen prohlubují, opakují, procvičují. Samotnou
interaktivní výuku vnímám také jako velice vhodné doplnění klasické výuky, kdy si žáci své
znalosti zopakují a procvičí zcela jinými metodami – kreslením, doplňováním do tabulek,
přesouváním slov, hlásek, hlasováním, osmisměrkou – nabízí se jim okamžité hodnocení,
zvukový doprovod k textům, vyhledávání informací přes webový prohlížeč apod.
 Vzdělávací obsah IVH
Zavedením interaktivní výuky do školy se dle mého názoru zvýší zájem žáků o učivo
samotné, zvýší se především jejich motivace. Dle mých zkušeností pracují žáci s interaktivní
tabulí velice rádi, vítají takové zpestření výuky. Jak jsem již popsala výše, interaktivní výuka
přináší možnosti propojení několika předmětů, a tím začlenění průřezových témat do výuky.
Velice kladně pak hodnotím zpětnou odezvu, kterou je možné díky hlasovacímu zařízení
získat ihned během výukové hodiny. Žáci i učitelé se prostřednictvím IVH podílejí na
evaluaci výuky, předávají si vzájemně zkušenosti nejen v rámci daného předmětu, ale
i samotnou prací s médii (audiovizuálním systémem, webovým prohlížečem atd.). Zároveň se
u žáků prohlubuje jejich schopnost kooperace, mají příležitost setkat se s různými typy
komunikačních sdělení. Velice bych uvítala, kdyby na naší škole postupně vznikla jakási
databanka IVH pro nejrůznější předměty.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
 Hodnocení žáků
V souvislosti se zavedením IVH do výuky se nabízí zcela nový způsob hodnocení žáků
pomocí hlasovacího zařízení, které je součástí vybavení projektu IVOŠ. Samotné hlasování
může probíhat nejrůznějšími způsoby, pedagog si dopředu může připravit test, sestaví si
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jednotlivé otázky i odpovědi. Výhodou je, že si pedagog může zvolit nejrůznější způsob
odpovědi žáků – jen ANO/NE, SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM, případně si odpovědi sám
zformuluje – navíc si může zvolit, kolik odpovědí v testu bude. Druhým jedinečným
způsobem evaluace žáků je okamžité použití hlasovacího zařízení ve výuce, aniž si otázky či
odpovědi předem připravíme. Jedná se tak o naprosto spontánní zpětnou vazbu, kterou mohu
použít např. na konci hodiny ke zjištění, jak žáci probrané látce porozuměli. Navíc mohu
zapojit samotné žáky, mají možnost si např. klást navzájem otázky, vymyslet možné odpovědi
a hlasovat o nich. U některých IVH jsem již dopředu sestavila test, který doporučuji použít na
závěr k opakování probraného učiva. Díky možnostem výukového softwaru jsem také
v několika IVH navolila hodnocení v průběhu plnění úkolů – např. pokud žák správně zařadí
slovo do příslušné tabulky, ozve se potlesk. Během samotné výuky je samozřejmostí
používání dalších způsobů hodnocení - slovního i klasifikace známkou (např. u dílčích úkolů).
Odměnou za dobrou práci žáků nemusí být ale jen klasická klasifikace, využít můžeme
samotné interaktivní tabule; žáci si mohou za odměnu něco nakreslit, vybrat vhodný obrázek
z knihovny, zahrát hru apod.
 Autoevaluace autora
Díky projektu IVOŠ jsem získala odborné znalosti v oblasti práce s interaktivními médii,
naučila jsem se připravovat interaktivní výukové hodiny a využívat tak všech nových
možností, které interaktivní výuka přináší. Dle mého názoru se tak pro mne samotnou výrazně
zlepšily podmínky práce ve výuce, otevřely se nové možnosti mně, jako učitelce, i žákům
samotným. Sama jsem během výuky sledovala reakce žáků na zpracování jednotlivých témat,
i na jednotlivé listy zobrazující se na tabuli, všímala jsem si, co žákům dělá potíže, co je pro
ně názorné, přehledné, co je na interaktivní výuce baví. Evaluaci mé práce je možné řešit
nejrůznějšími způsoby, od již zmiňovaného hlasování, přes rozhovor se žáky, dotazník, až po
samotnou práci žáků v hodinách či na projektech. V současné době jsem se snažila při každé
IVH zjistit od žáků výše popsaná hodnotící kritéria.
4) Resumé - shrnutí
Jak je patrné z celé mé práce, jsem se zavedením interaktivní výuky do škol velmi spokojena.
Tato forma výuky přináší nové možnosti žákům i učitelům, přispívá ke zkvalitnění
i zatraktivnění výuky. Žáci si při interaktivní hodině rozvíjejí mnohé kompetence, jsou
motivovaní k práci, výuka je baví, rádi se na ní podílejí. Vyučující navíc snadno získává
zpětnou vazbu přímo v dané hodině. Jako jediné úskalí vidím samotnou přípravu IVH. Daný
pedagog musí být proškolen pro práci s interaktivní tabulí i příslušným programem, příprava
je časově náročná a pro některé pedagogy může být i poměrně složitá. Celkově ale mohu
interaktivní výukové hodiny školám jen doporučit, jejich zavedení jistě přispěje ke zkvalitnění
a modernizaci výuky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Renata Pospiechová. Základní škola a mateřská škola Nemilany, Raisova 1, 783 02,
+420 585 416 821, r.pospiechova@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE
POSPÍŠIL MICHAL, ČR
Anotace článku:
V tomto článku uvádím, jak změnila inetraktivní výuka práci ve vyučování a jak
pomohla oživit mé hodiny anglického jazyka. Nedílnou součástí je také začlenění IVH do
ŠVP naší školy.
Klíčová slova:
Interaktivita, zajímavé formy a metody práce, hledání nových možností, jak pracovat
v hodinách.
1) Stručná charakteristika školy
Jsme úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Naše budova je umístěna stranou od rušného
městského prostředí. Z hlediska dosažitelnosti naši žáci využívají velmi často městské
hromadné dopravy. Výuka u nás probíhá ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku.
Vybavení školy:
1. Materiální – škola je vybavena dostatkem kvalitních učebnic, disponujeme také
poměrně velkých fondem školních pomůcek. Ve výuce jednotlivých předmětů je
využíván výukový software. Žáci i učitelé mohou čerpat informace také z žákovské
i pedagogické knihovny.
2. Prostorové – naši školu tvoří 23 kmenových tříd, 11 odborných učeben a 5 oddělení
školní družiny. Před zapojením do projektu IVOŠ jsme využívali 2 počítačové učebny
(větší pro 30 žáků, menší pro 15 žáků) a multifunkční učebnu. Díky projektu IVOŠ
nám přibyla interaktivní učebna.
Charakteristika žáků:
Většinu žáků tvoří děti z okolního sídliště, menší procento představují ti, kteří k nám
dojíždějí z okolních vesnic. Na prvním stupni máme vedle běžných tříd také třídy pro děti se
specifickými poruchami učení, které jsou vedeny speciálními pedagogy.
Do projektu IVOŠ jsme zapojili především žáky 6., 7. a 8. tříd. Tyto děti se prozatím
s interaktivní výukou nesetkaly. Proto je pro ně práce v interaktivní učebně něčím zcela
novým a zdá se i přínosným.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Všech svých 20 IVH jsem vytvořil pro vyučovací předmět anglický jazyk. Ten jsem
zvolil proto, že je u dětí velmi oblíben a funkce programu Activ Studio v něm lze hojně
využít. Zpracoval jsem několik druhů hodin. Některé jsem zaměřil především na opakování a
procvičení některých gramatických struktur, jiné na zopakování a rozšíření zásoby daných
tématických celků. Interaktivní hodiny jsem zařadil pro žáky 7. a 8. ročníku, protože jsem
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třídní učitel budoucích žáků 8. třídy a vzdělávám také žáky budoucích 7. tříd. Tvořil jsem je
tak, aby kooperovaly s tématy v učebnici(čili i s učebnímy plánem našeho ŠVP).
Nespornou výhodou těchto IVH je také jejich univerzálnost a dlouhověkost. Mohou
být využity všemi učiteli AJ a mohou tak obohatit náš vzdělávací systém o další metody a
formy práce.


výchovné a vzdělávací strategie

Práce pomocí IVH vytváří, rozvíjí nebo zdokonaluje některé kompetence u žáků.
1. Kompetence k učení
 interaktivita v hodinách vede žáky ke kreativnějšímu řešení různých úloh,
 rozmanitost a zajímavost IVH motivuje žáky ke zdokonalování v předmětu.
2. Kompetence k řešení problémů
 díky rozšířením zdrojům žák efektivněji posuzuje problémy a porovnává jevy,
 IVH umožňuje žákům tvořivější přístup k problému.
3. Kompetence komunikativní
 hodiny IVH podněcují a vybízejí ke komunikaci na dané téma,
 informační technologie nám umožňuje žákům lepší komunikaci s okolním světem.
4. Kompetence sociální a personální
 netradiční formy výuky pomocí IVH zvyšují sebevědomí slabších žáků,
 práce s IVH podporují činnost ve skupině a učí žáky efektivně spolupracovat při
společných úkolech.
5. Kompetence občanské a pracovní
 žáci se zdokonalují v AJ pomocí hlasovacího zařízení netradiční zábavnou formou,
 žáci si rozvíjí své schopnosti v oblasti IT technologií.


charakteristika IVH
Při tvorbě IVH jsem se zaměřil na to, aby byla každá hodina rozmanitá a něčím
zajímavá. Téměř každá z nich rozvíjí komunikativní stránku a nabádá děti mluvit anglicky či
konverzovat na dané téma. Jiné se soustředí na skupinovou práci žáků a oni tak spolupracují,
aby dosáhli společného cíle. Vhodně jsem také zařadil funkci Activ Vote, která nejenom že
shrnuje látku, ale je v ní také dávka zdravé soutěživosti.
Proto mi přijde, že tyto IVH umožní žákům inovativně pracovat s angličtinou a mohou
je motivovat k dalšímu zdokonalování v tomto předmětu.
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3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Při realizaci IVH své žáky nehodnotím. Mám totiž pocit, že když žák ví, že bude
hodnocen, tak jeho výkon může v mnoha případech klesnout až na minimum. Proto hodnotím
jen ústně a snažím se spíše o to, aby si žáci užili hodinu bez stresujících faktorů. Při použití
hlasovacích zařízení jim jen oznamuji, jakou známku by dostali, kdybych je opravdu
klasifikoval.
Neznám téměř žádnou efektivní a relevantní autoevaluaci pro učitele. Při anonymních
dotáznících, hlasováních či rozhovorech nezjistíte nikdy úplnou pravdu, protože se žák buďto
bojí následnků, dělá si legraci nebo je neupřímný. Já si spíše všímám projevů jednotlivých
žáků přímo v hodině při realizaci IVH. Pak mohu pracovat na sobě či na svých hodinách
a vím, co mohu znovu zařadit, zdokonalit či raději vypustit.
4) Resumé - shrnutí
Můj osobní názor na interaktivní výuku je spíše pozitivní. Je to něco nového
a netradičního, co žáky může motivovat ke zdokonalování v daném předmětu. Datábáze
společných IVH navíc dává možnost učiteli se inspirovat, jak jinak lze jeho předmět učit. Na
druhou stranu bych ale nepodceňoval ani křídu, tabuli a učebnici. S těmi se dá pracovat také
velmi efektivně.
Kontaktní adresa:
Mgr. Michal Pospíšil, Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 750 02, +420 581 701 613.
pospec@centrum.cz.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ZŠ A MŠ OLOMOUC, DEMLOVA 18
POSPÍŠIL Stanislav, ČR
Anotace článku:
ZŠ Demlova V Olomouci se zapojila do projektu IVOŠ. Jedná se o společný projekt
Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ
Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění
nových metod výuky s využitím interaktivní tabule se softwarem Activstudio professional
Edition 3. Byl jsem ustanoven metodikem za předmět zeměpis. Cílem mojí práce je efektivní
využívání ICT při výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Během projektu vytvořím databázi
výukových hodin, které mohou využívat nejen partnerské školy projektu, ale i široká
pedagogická veřejnost . Interaktivní hodiny zeměpisu nabízejí ucelený systém informací
založených nejen na faktech z učebnice, ale i na aktuálních informacích formou odkazů na
webové stránky, doplněné fotografiemi k daným tématům, popřípadě videosoubory.
Interaktivní výukové hodiny také nabízejí zábavnou formou interaktivní cvičení pro
pochopení probíraného učiva. Tato forma výuky by měla ještě zvýšit zájem o daný předmět
a zlepšit podmínky pedagogů při vyučování.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, zeměpis, ICT, IVH, ŠVP, IVOŠ, globální problémy, obyvatelstvo
a hospodářství, politická geografie.
1) Stručná charakteristika školy


vybavení školy ( materiální, technické)

Interaktivní tabule z projektu IVOŠ včetně vybavení ještě více zkvalitnila výuku ve
škole. Současně s touto tabulí získanou z projektu škola zakoupila další dvě interaktivní tabule
- do učebny fyziky a do jazykové učebny 1. stupně.
V tomto školním roce používají intenzivně interaktivní tabule učitelé jazyků na 1.
stupni, učitelé zeměpisu a dějepisu na 2.stupni, dále učitelé vlastivědy, přírodovědy a
matematiky. Ostatní učitelé používají zatím interaktivní tabule příležitostně. Důvodem je
vytíženost stávajících učeben a nedostatek materiálu pro výuku. V plánu proto máme zakoupit
tento rok další dvě interaktivní tabule, a to do učebny přírodopisu a do jazykové učebny na
2.stupni. Zároveň hledáme při koupi nových učebnic taková nakladatelství, která dodávají
současně interaktivní učebnice. V současné době se nám osvědčilo nakladatelství Nová škola.
Od projektu IVOŠ si slibujeme, že nám poskytne další materiály, které budou moci učitelé
používat ve výuce. Při motivaci učitelů k práci s interaktivní tabulí nám velice pomáhají
proškolení učitelé z projektu IVOŠ.
▪ charakteristika žáků
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Žáci mají ve škole k dispozici 2 počítačové učebny s počtem míst 18 a 25.
V těchto učebnách mají možnost získávat informace z oblasti výukové a zájmové.
Tyto pak mohou ukládat na pevný disk.
V učebnách žáci využívají výukové programové vybavení a informační zdroje
a elektronickou poštu. Využívají pouze programy instalované školou.Tiskárna je přístupna
pouze z hlavního počítače pod dohledem učitele. Vyučující mají neomezený přístup ke všem
programům instalovaným školou.
Interaktivní tabule z projektu IVOŠ a pak další tabule, které škola získá, ukazují
žákům další využití moderní techniky ve výuce. Žáci se naučí s tabulí pracovat a mají tak
ulehčen po této stránce vstup na střední školy, které tyto pomůcky používají. Vyučovací
hodina vedená zábavnou formou pomocí interaktivní tabule motivuje také žáky k získávání
dalších poznatků a upevňování vědomostí. Žáci v mnohem kratším čase než je obvyklé získají
velké množství informací a pedagog se může také více zaměřit na upevňování učiva.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
▪ výchovné a vzdělávací strategie:
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence.
Při vytváření tematického celku IVH jsme uplatnili především tyto strategie.
1.cíl: Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.
V oblasti kompetence k učení:
 Výchovně vzdělávací strategie: Předkládáme různé zdroje informací.
Žák vyhledává, využívá a prakticky ovládá učební materiály, učební pomůcky
a informační technologie.
 Výchovně vzdělávací strategie: Přistupujeme k žákům individuálně, respektujeme jejich
pracovní tempo.
Žák pracuje vlastním tempem, dosahuje ocenění dokončením zadané činnosti.
2.cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
V oblasti kompetence k řešení problémů:
 Výchovně vzdělávací strategie: Předkládáme problém.
Žák vnímá a popisuje problém, hledá a vybírá řešení.
 Výchovně vzdělávací strategie: Rozvíjíme myšlenkové pochody.
Žák je schopen dobrat se řešení problémů různým způsobem.
 Výchovně vzdělávací strategie: Rozebíráme modelové situace.
Žák se učí vyhledávat podobné a shodné situace pro řešení problému a využívat je ve
svůj prospěch.
 Výchovně vzdělávací strategie: Vedeme k obhajobě názoru v kolektivu.
Žák se učí obhájit svůj názor v kolektivu a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.
9.cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
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je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní
a profesní orientaci .
V oblasti kompetence pracovní:
 Výchovně vzdělávací strategie: Respektujeme individualitu žáků.
Žák provádí a dokončuje zadaný úkol podle svých možností a schopností.
 Výchovně vzdělávací strategie: Podněcujeme žáka v sebehodnocení a poskytujeme mu
zpětnou vazbu o jeho vlastních výkonech a schopnostech.
Žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a schopnosti.
 Výchovně vzdělávací strategie: Nabízíme a zajišťujeme besedy a exkurze k volbě
povolání.
Žák získává vlastní představu o různých zaměstnáních.
 Výchovně vzdělávací strategie : Pomáháme žákům rozvíjet jejich nadání a sladit je
s potřebami společnosti.
Žák uplatní své nadání v mimoškolní činnosti a následně v profesní činnosti.
▪ začlenění průřezových témat
Průřezová témata v IVH zeměpisu 9. ročníku ZŠ jsou zaměřená na osobnostní a sociální
výchovu, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovu,
environmentální výchovu a mediální výchovu v tématech IVH jako Světové obyvatelstvo,
Rasy, národy náboženství, jazyky, Lidská sídla, Světové hospodářství a zemědělství,
Nezávislé státy a závislá území, Státní zřízení a administrativní členění států, Demokracie
a totalitní režimy, Mezinárodní organizace, Udržitelný rozvoj, Globální problémy aj.
Tato průřezová témata jsou realizována přímo prostřednictvím IVH v hodinách zeměpisu 9.
ročníku nebo v jiných předmětech okrajově v rámci přesahů z jiného předmětu (výchova
k občanství). Tato průřezová témata dále na naší škole rozvíjí každoroční zahraniční výjezdy
do vybraných zemí Evropské unie a projekty zaměřené na minority a atraktivní státy světa.
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět.
Výchova demokratického občana
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Multikulturní výchova
Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru
a solidarity.
Environmentální výchova
Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.
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Mediální výchova
Tvorba mediálního sdělení.
▪ poznámky ke struktuře jednotlivých IVH
20 vybraných IVH zeměpisu 9. ročníku je začleněno do 3 tématických okruhů Obyvatelstvo a hospodářství, Politická geografie a Globální problémy. Tato témata jsou
v souladu s učebním plánem pro zeměpis 9. ročníku podle Vzdělávacího programu Základní
škola. Jednotlivá témata jsem si vybral , protože ve školním roce 2009/2010 tuto látku učím
a novou metodou zefektivním průběh vyučovací hodiny. Dalším důvodem je pestrost,
zajímavost, nutnost aktualizovat informace a porovnávat dění v Evropě a České republice.
IVH se od klasické vyučovací hodiny liší propojením učitele i žáků s ICT. Nepoužívá se křída
a mokrá houba. Pří práci s interaktivní tabulí mohou být integrovány všechny metody výuky
do jedné IVH formou odkazů na webové stránky, jiné textové soubory, audio a videosoubory,
fotografie, popř. využítí knihovny Activstudia s možností připravených interativních cvičení
pro žáky bez použití učebnice nebo s učebnicí.
Předpokladem pro práci na interaktivní tabuli jsou jednoduché základy obsluhy pro uživatele
prostřednictvím nástrojové lišty.
▪ charakteristika IVH
IVH v zeměpisu 9. ročníku jsou založeny na faktech z učebnice doplněné aktuálními
informacemi a fotografiemi, popř. videem z webových stránek. Hodiny jsou vedeny frontální
nebo individualizovanou výukovou formou. Zajímavé jsou IVH doplněné interaktivním
cvičením, kde žák doplňuje text psaním, pohybuje s textem nebo obrázky, zakresluje
a zapisuje do mapy. Všechny IVH vedou k plnění všech kompetencí, které na sebe navazují
a vzájemně se doplňují.
Kompetence k učení
Žák vyhledává, využívá a prakticky ovládá učební materiály, pomůcky různých zdrojů
a informační technologie Při učení volí takovou aktivitu, která se mu jeví jako nejvýhodnější
a svou volbu zdůvodní. Realisticky odhadne, nakolik jeho vědomosti nebo dovednosti
dostačují na různé úkoly, sám rozpozná, co konkrétně se potřebuje naučit, formuluje otázky,
kterými se zeptá na to, co neumí. Rozpozná, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj
nejefektivnější a vědomě je používá. Vysvětlí smysl toho, proč si osvojuje a zpracovává různé
druhy poznatků a dovedností a jak by se daly využít v jeho dalším studiu, práci nebo osobním
životě. Vytváří či spoluvytváří kritéria pro hodnocení své práce, ústně i písemně se ohodnotí,
rozpozná vlastní pokrok a stagnaci.
Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá a popisuje problém. Je schopen dobrat se řešení problémů různým
způsobem.Učí se obhájit svůj názor v kolektivu a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Pokračuje v hledání řešení , i když byl napoprvé neúspěšný, zjišťuje příčiny neúspěchu
a cesty k jejich odstranění.
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Kompetence komunikativní
Žák přemýšlí, odpovídá a vyjadřuje vlastní názor, klade doplňující otázky. Před
známým i neznámým publikem přednese své sdělení uceleně a srozumitelně. Při vyjadřování
uspořádá informace logicky podle časových, místních, příčinných a dějových souvislostí. Své
sdělení vyjádří písemně uceleně se souvislou stavbou vět, odstavců a celého textu.
Kompetence sociální a personální
Reflektuje a hodnotí práci svého týmu, jednotlivců i sebe podle kritérií, která si
skupina vytvořila v přípravě. Žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají a doplňují se, poznávají
sami sebe.
Kompetence občanské
Svůj názor žák předkládá jako jeden z možných a opírá ho o argumenty. Vytváří
všeobecný přehled, se získanými informacemi dále pracuje, chápe a respektuje skutečnost.
Chápe základní souvislosti svého životního stylu s globálními ekologickými problémy. Žák
pozná jiné kultury, jejich zvyky a tradice, respektuje je.
Kompetence pracovní
Na základě hodnocení celé práce žák pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu
a navrhne úpravy. Žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a schopnosti. Uplatní své
nadáníˇv mimoškolní činnosti a následně v profesní činnosti. Žák provádí a dokončuje zadaný
úkol podle svých možností a schopností.
▪ vzdělávací obsah IVH
Výstupy v IVH zeměpisu 9. ročníku u vybraných témat vedou k naplnění výstupů
RVP. Žák ve 20 IVH posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace,
její rozložení, strukturu, růst, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního
světa. Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel. Dále pak porovnává státy světa na základě podobných
a odlišných znaků. Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech. Také uvádí na vybraných
příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí.
Ve většině IVH jsou uplatněny mezipředmětové vztahy s výchovou k občanství, chemií,
přírodopisem.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
▪ pravidla pro hodnocení žáků
Při hodnocení a posuzování výsledků a studijní činnosti v IVH zeměpisu uplatňuji
základní možnosti klasifikace, tedy ústní a písemnou formou, ale i slovním hodnocením
úspěšnosti žáka v interaktivních cvičení u tabule. Dalším novým způsobem jak hodnotit
a klasifikovat žáky je hlasovací zařízení, které na základě testovacích otázek objektivně
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vyhodnotí úspěšnost studia. Hlasovací zařízení umožňuje hodnotit i výsledky skupinové práce
soutěživou formou – kvízem. Před vlastní klasifikací je nutné nejdříve stanovit to, co mají
žáci umět, znát, dokázat, a pak teprve hodnotit.
▪ autoevaluace autora
Cílem projektu IVOŠ je zvýšit odbornost učitelů zapojením interaktivní výuky do škol
prostřednictvím interaktivní tabule s programem Activstudio professional Edition 3 a zlepšit
podmínky pro výuku.Odbornost autora článku se zapojením do projektu určitě zvýšila, kterou
jako metodik předává svým kolegům ve škole.
Dlouhodobým cílem autora je, aby všichni žáci zvládli základní obsluhu interaktivní tabule
při plnění interaktivních úkolů a pedagogové nejen základy obsluhy již vytvořených IVH
v podobě multiinteraktivních učebnic, ale i vlastní tvorbu IVH s testy pro testovací zařízení
Activote do databáze předmětů. Autor.- metodik má cíl v novém školním roce zapojit 50 %
pedagogů.do činností spjaté s interaktivní tabulí a vytipovat kolegy, kteří zvládnou základy
tvorby IVH a testy. Nástrojem autoevaulace je i vysoký zájem žáků pracovat s interaktivní
tabulí o přestávkách po ukončení vyučovací hodiny. Zájem z řad vyučujících je dán vytížením
odborné učebny, nákupem a využíváním elektronických verzí učebnic pro interaktivní tabule
ve svých předmětech.
4) Resumé - shrnutí
Realizace interaktivní výuky rozhodně přispěla nejen ke zvýšení kvality, efektivity
výuky ve všech předmětech, ale i ke zvýšení odbornosti pedagogů. IVH v plné míře přispívají
k rozvoji kompetencí a průřezových témat. Interaktivní výuka je postupně zařazována do ŠVP
naší školy. Záleží na celkovém proškolení všech pedagogů, tedy poté, co zvládnou nejen
obsluhu interaktivní tabule, ale i tvorbu IVH do školní databáze v jednotlivých předmětech.
Pedagogové, kteří projevili zájem o tento moderní způsob výuky, by neměli zůstat pouze
u základů práce s interaktivní tabulí, ale snažit se vytvářet své vlastní IVH, které na základě
dalších zkušeností mohou doplňovat či obměňovat. Je vhodné konzultovat se svými metodiky
způsoby tvorby IVH nebo testových otázek jako další pro žáky atraktivní způsob klasifikace.
Projekt IVOŠ., vytvářející se databáze IVH a interaktivní tabule jako další zdroj forem výuky
v naší škole jsou dobrou reputací pro širokou veřejnost a rodiče budoucích školáků, kteří
v konkurenci škol zvažují, kam své dítě.přihlásit. Jde o určitou snahu vedení školy jak získat
budoucí žáky.
Interaktivní tabule jsou motivujícím prvkem proč se těšit do školy, neboť je využívána
vhodně nejen ve vzdělávacím procesu, ale i ve volnočasových aktivitách a pro děti ve školní
družině mimo vyučování.
Kontaktní adresa:
Mgr. Stanislav Pospíšil, ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18, 779 00, +420 585 225 205,
stanislav.pospisil@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODINY VE VÝUCE MATEMATIKY
REIMEROVÁ YVONA, ČR
Anotace článku:
Příspěvek pojednává o možnosti využívání interaktivní tabule ve výuce matematiky,
o volbě tematických celků, které jsem rozpracovala do jednotlivých interaktivních výukových
hodin, co mě k této volbě motivovalo, jaké klíčové kompetence žáků chci těmito hodinami
rozvíjet a jaké výukové cíle při těchto hodinách sleduji.
Klíčová slova:
interaktivní výuková hodina, klíčové kompetence žáků.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace je úplnou základní
školou se všemi ročníky prvního i druhého stupně, školní družinou i školní jídelnou.
Škola se nachází v jedné budově o čtyřech podlažích s tělocvičnou a venkovním
sportovním areálem. V budově má zázemí 18 kmenových tříd, mnohé z nich jsou zároveň
odbornými učebnami pro výuku českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky,
chemie, výtvarné a hudební výchovy. Na začátku školního roku 2009/2010 byla odborná
učebna hudební výchovy vybavena z prostředků EU v rámci projektu IVOŠ interaktivní
tabulí, dataprojektorem a PC. Proto se zde kromě hudební výchovy soustředila i výuka
matematiky a anglického jazyka hlavně těch učitelů, kteří se v rámci projektu IVOŠ podílejí
na tvorbě IVH. ICT technika je dále na škole soustředěna v odborné učebně přírodopisu, která
je vybavena zabudovaným dataprojektorem, PC, AV technikou a druhou interaktivní tabulí se
softwarem pro dvě pera. Pro výuku práce na PC v rámci předmětů pracovní činnosti, psaní na
klávesnici a informatika slouží dvě učebny s celkovým počtem 26 žákovských a 2 učitelských
PC napojených na internet, v jedné z nich je zabudován i diaprojektor a AV technika. Tyto
učebny jsou příležitostně využívány i v jiných předmětech druhého a prvního stupně.
Sborovna a kabinety učitelů jsou vybaveny PC s napojením na školní síť internetu.
Naše základní škola soustřeďuje mimo žáků ze spádové oblasti sportovně nadané žáky
se zaměřením na lední hokej a plavání. Tito žáci mají na 2. stupni rozšířenou výuku tělesné
výchovy. Z důvodu stále se snižujícího počtu žáků se sportovním zaměřením nemáme jen
čistě sportovní třídy a třídy tvořené dětmi ze spádové oblasti, ale i třídy smíšené.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
V letošním školním roce učím matematiku v 6. a 7. třídě, proto jsem si vybrala ke
zpracování interaktivních výukových hodin tematické celky 6. a 7. ročníku. Některé z těchto
vytvořených IVH jsem už aplikovala ve výuce a mohla jsem si tak ověřit atraktivnost
a účelnost vytvořených interaktivních hodin.
V 6. ročníku jsem se při výběru IVH zaměřila na tematické celky Dělitelnost
přirozených čísel a Osová souměrnost, v 7. ročníku na tematické celky Celá čísla a Poměr.
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Tematický celek Dělitelnost přirozených čísel je podle mého názoru jedním ze
stěžejních témat 6. ročníku, jehož zvládnutí je podstatou následného správného pochopení
početních operací se zlomky (tematický celek Zlomky v 7. ročníku). V sedmi interaktivních
výukových hodinách žáci odlišují pojmy násobek a dělitel, využívají je v praktických
úlohách, odvozují znaky dělitelnosti přirozených čísel a následně je aplikují v příkadech. Žáci
nejdříve intuitivně, pak pomocí rozkladu na součin prvočísel, určují nejmenší společné
násobky a největší společné dělitele a aplikují je v úlohách z praktického života.
V těchto IVH žáci rozvíjejí své kompetence k učení (abstraktní myšlení, žáci užívají
odbornou terminologii, vyhledávají, třídí a zpracovávají potřebné informace, analyzují
získané výsledky, vyvozují závěry), kompetence k řešení problémů (žáci řeší úlohy, které
umožňují najít více postupů řešení, rozvíjejí schopnosti objevovat a formulovat problém
a hledat řešení, matematizují reálné situace), kompetence komunikativní ( žáci při práci ve
skupinách mezi sebou komunikují, obhajují své názory, respektují názory druhých, přehledně
a stručně formulují výsledky svých řešení) , kompetence sociální a personální ( využíváme
skupinového vyučování při řešení problémů a podporujeme vzájemnou pomoc a kooperaci
mezi žáky), kompetence občanské (dbáme na dodržování pravidel slušného chování, vedeme
žáky k tomu, aby brali ohled na druhé) a kompetence pracovní (vedeme žáky k pozitivnímu
a odpovědnému vztahu k práci – zadanému úkolu, vštěpujeme žákům základní pracovní
návyky – organizace práce, navržení postupu a časového rozvržení práce).
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Z hlediska hodnocení žáků při výuce matematiky považuji za nejvhodnější používání
klasifikace. Slovní hodnocení používám jako doprovodné při rozboru žákovy práce v hodině,
při rozboru žákova písemného nebo ústního zkoušení. Při hodnocení aktivity žáků v hodině je
možné využít hlasovacího zařízení, které ale může vést u slabších žáků k typování odpovědí a
tím ke zkreslování úrovně jejich znalostí. Hlasovací zařízení je určitě výborný pomocník při
ověřování, zda žáci probíranou látku pochopili, aktivizuje žáky formou soutěží ve dvojicích
i ve skupinách (např. AZ kvíz, piškvorky).
Cílem autoevaluace IVH je zjišťování, zda jsou žáci při IVH aktivněji zapojováni do
výuky, jestli jsou pro ně IVH srozumitelné a názorné a poskytují jim i zajímavé informace
navíc, jestli svůj výkon mají možnost žáci ohodnotit, zda při neporozumění učiva nebo úkolu
mají možnost se k problému vrátit, rozebrat ho. Autoevaluaci IVH pomocí dotazníku nebo
s využitím hlasovacího zařízení bych zařadila vždy po probrání daného tematického celku.
4) Resumé - shrnutí
Jak už jsem psala v úvodu, třídy na 2. stupni jsou buď ryze sportovní nebo tvořené
dětmi ze spádové oblasti nebo smíšené. Hlavní přínos zařazení interaktivní tabule do výuky
spatřuji hlavně u tříd ryze sportovních a smíšených. Děti často přicházejí do vyučování po
ranním tréninku, unavení a s rozptýlenou pozorností, je složité je upoutat standardními
vyučovacími metodami. Výuka s využitím interaktivní tabule je pro žáky atraktivnější,
zajímavější, upoutává jejich pozornost a aktivizuje je.
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Kontaktní adresa:
Mgr., Yvona Reimerová, Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace, tř.
Spojenců 8, 772 00, +420 585 225 611, reimerova.spojencuol@seznam.cz
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TVORBA A UŽITÍ INTERAKTIVNÍCH VÝUKOVÝCH HODIN PŘI
VÝUCE NĚKTERÝCH KAPITOL MATEMATIKY NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
ŠTENCLOVÁ Ivana, ČR
Anotace článku:
Článek je zaměřen na problematiku tvorby a zavádění interaktivních výukových metod
při výuce některých kapitol matematiky na základní škole. Popisuje situaci od pořízení
materiálního vybavení přes proškolení učitelů po vlastní tvorbu interaktivních výukových
materiálů.
Klíčová slova:
IVH, drobné interaktivní prvky.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice je úplnou školou a nachází se na
čtyřech různých budovách v prostoru městské části Olomouc-Holice. Jedná se o budovy
různého stáří řešené odlišným způsobem. Průběžně dochází k jejich rekonstrukci
a k postupnému vylepšování. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, dochází k jeho
obnově a doplňování. Na počítačové učebně je k dispozici 17 počítačů s připojením na
internet. Ve všech trvale obsazených kabinetech mají učitelé k dispozici počítač s tiskárnou
a připojením na internet.Vyučující mohou využívat několik kopírek.
Díky projektu IVOŠ byl v jedné učebně instalován set interaktivní tabule,
dataprojektoru, PC a hlasovacího zařízení, který významným způsobem rozšířil možnosti
moderní zajímavé výuky na škole.
Počet tříd kolísá kolem deseti, navštěvuje je cca 210 žáků.
Naši školu lze zařadit mezi ty, kde je zastoupeno široké spektrum žáků od
talentovaných se studijními předpoklady po žáky s menšími intelektuálními předpoklady
i žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Různorodá nabídka základních škol
i víceletých gymnázií v Olomouci a dobrá dostupnost Holice pravidelnými a relativně častými
autobusovými spoji způsobuje, že během povinné školní docházky odchází žáci na jazykové
a sportovní školy nebo na víceletá gymnázia.
Prvkem, který může pozitivně ovlivňovat práci školy, je její relativně malá velikost.
Prostředí školy má „rodinný“ charakter, učitelé znají většinu žáků a žáci se znají mezi sebou.
Vede to k tomu, že funguje i neformální komunikace a dohled nad jednotlivci. Učitelé znají
dobře rodinné zázemí svých žáků, snaží se o pravidelnou komunikaci a spolupráci s jejich
rodiči.
Výuka ve většině tříd probíhá již podle nově zpracovaného školního vzdělávacího
programu Škola pro tebe. Postupně končí třídy, jejichž výuka byla realizována podle učebního
plánu MŠMT č.j. 16847/96 – 2 - Základní škola (letos již jen 4., 5. a 9. třída).
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Vyučovací předmět matematika se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku čtyři hodiny týdně,
v 8. ročníku pět hodin týdně. Třídy nejsou děleny na skupiny. Výuka je realizována převážně
v kmenových třídách za využití vhodných didaktických pomůcek. Významným posunem je
instalace interaktivní tabule, která výuku matematiky podstatně obohatila.
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv na
množství znalostí a vědomostí. Tím jsou předurčeny i metody práce zaměřené především na
řešení problémů, na samostatnou práci žáků či na práci ve skupinách, počtářské soutěže a hry.
Svoji úlohu hraje i běžná frontální výuka a zpracování jednoduchých projektů. Žáci jsou
vedeni k soustavné sebekontrole.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Pro svou tvorbu jsem vytipovala tematické celky Dělitelnost, Hranoly a Matematické
rozcvičky a hry. K volbě těchto témat mě vedlo několik skutečností.
Mým záměrem bylo zpracovat interaktivní výukový materiál v celém rozsahu
tematického celku. Plánovaný rozsah tvorby 20 hodin tento výběr jistým způsobem omezil.
Rovněž jsem vycházela z požadavku na pilotáž vytvořených hodin, která má následovat
v příštím školním roce. Proto jsem svou práci musela zaměřit do šestého a sedmého ročníku,
ve kterých pravděpodobně budu učit (ještě přesněji – přibližně polovina materiálu je
orientována do šestého, polovina do sedmého ročníku). Rovněž jsem si chtěla vyzkoušet
tvorbu IVH s aritmetikou i s geometrií.
Dělitelnost je relativně malý, ale různorodý tematický celek. Připomíná a prohlubuje
už známé pojmy, definuje nové. Obsahuje jak jednoduché výpočty, tak náročnější slovní
úlohy. Vzhledem k této rozmanitosti se mi zdál vhodný pro vyzkoušení celé škály možností,
které nabízí ActivStudio 3 tak, jak jsem se je učila postupně používat.
Po probrání tohoto tematického celku by žáci měli zvládnout tyto cíle:
- rozeznat prvočíslo a číslo složené
- rozložit složené číslo na součin prvočísel
- určit soudělná a nesoudělná čísla
- určit společné násobky a nejmenší společný násobek dvou až tří čísel
- určit společné dělitele a největší společný dělitel dvou až tří čísel
- řešit jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího spol. násobku, resp. největšího
spol. dělitele 2 až 3 přirozených čísel.
Hranoly, probírané v sedmém ročníku, se mi z výše uvedených důvodů zdály rovněž
vhodným celkem. Žáci by měli zvládnout splnit tyto výstupy:
- s užitím správných pojmenování popsat hranol
- načrtnout a narýsovat síť hranolu s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkovou
podstavou
- odhadnout a vypočítat povrch a objem hranolu s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou
a lichoběžníkovou podstavou
- řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu povrchu a objemu hranolu s rovnoběžníkovou,
trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou.
Poslední část práce tvoří matematické rozcvičky. Průzkumy výsledků vzdělávání
ukazují, že u českých dětí zaostává schopnost rychle řešit zpaměti jednoduché numerické
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výpočty. Tuto dovednost je třeba u dětí neustále rozvíjet – i např. prostřednictvím oblíbené
hry na „matematického krále“. Tyto rozcvičky na učitele kladou značné nároky na pozornost,
pohotovost a přesnost. Přichystaný materiál by měl usnadnit, zrychlit a rozšířit možnosti
procvičování jednoduchých číselných výpočtů.
Už od začátku jsem se snažila část mé tvorby s dětmi vyzkoušet. Přitom jsem dospěla
k několika závěrům, které se snažím dodržovat:
Ve vztahu k pedagogům, kteří nadále budou s „mými“ hodinami pracovat (a do toho
zahrnuji i samu sebe), se snažím maximálně okomentovat mé hodiny – uživatel musí
pochopit, kam hodina směřuje, co je v ní skryto, jaké možnosti každá obrazovka skrývá (jistě
už každý zažil situaci, kdy klikal myší po celé obrazovce v zoufalé snaze zjistit, co „to má
vlastně dělat“).
Ve vztahu k dětem – tabule pro ně představuje úžasně motivující prvek. Snažím se proto
zařazovat do každé hodiny množství drobných interaktivních prvků, aby měl každý žák
možnost alespoň jednou za vyučovací jednotku sám s tabulí aktivně pracovat, provést sám
nějakou akci. Drobnými prvky rozumím například přiřazení objektu (jednoho nebo několika)
do kontejnerů, výběr dalšího příkladu k procvičení apod. Žáci si při práci s tabulí rovněž
rozvíjejí informační a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností.
Hlasovací zařízení představuje silný nástroj zpětné vazby; dětem se práce s ním líbí,
jsme však omezeni dodaným počtem, který nestačí pro celou třídu. Při práci s ním je třeba
volit různá omezení (pracuje se ve dvojicích či postupně ve skupinách apod.). Cena je
v současné době limitujícím omezením číslo jedna. Od kolegy přebírám myšlenku, že cena by
měla být cca v řádu stokorun, každé dítě si je formou kauce zapůjčí v prvním ročníku.
Hlasovací zařízení s ním putuje celou školní docházkou, jsou uchovány všechny výsledky
jeho vzdělávání, pokroky i neúspěchy. Já osobně prozatím hlasovací zařízení používám jen
v pozitivním smyslu – děti jsou oceněny, pokud odpoví správně. Ti, kteří nechybovali vůbec
nebo jen málo, mohou dostat známku. Tento přístup se mi osvědčuje u tzv. slabších žáků
s nižším sebevědomím. Použití zdánlivě anonymního vajíčka jim umožňuje zbavit se stresu
z možné špatné odpovědi vyslovené před celou třídou.
Z důvodu udržení pozornosti se snažím vytvořit spíše více obrazovek s menším rozsahem,
aby děti zaujal nový obrázek či nový úkol, prostě nějaká změna. I když by mnoho věcí šlo
„sdružit“ na jednu obrazovku, je to pro žáky nudné.
K utváření klíčových kompetencí směřuji pomocí těchto postupů:
Kompetence k učení:
- výběr vhodných úloh, které vedou k užití různých metod a strategií jejich řešení,
- vedu žáky k samostatnému posuzování získaných výsledků, k hledání, vysvětlování
a nápravě chyb,
- na základě prožitku úspěchu směřuji žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního
vzdělávání,
- rozvíjím paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů,
- směřuji žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky.
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Kompetence k řešení problémů
- využívání různých zdrojů informací (např. možnost přímého přístupu k informacím na
internetu nebo využití různých on-line encyklopedií či programů),
- hledání logických souvislostí, které mohou vést k řešení problému, a ověřování správnosti
řešení.
Kompetence komunikativní
- směřuji žáky k vyjadřování a formulaci myšlenek a názorů v logickém sledu, ke schopnosti
stručně a jasně se vyjadřovat za užití správných pojmenování,
- zdůvodňování a obhajoba správnosti vlastního řešení, v diskuzi vedu žáky k rozvoji
schopnosti kultivovaně a věcně se vyjadřovat.
Kompetence sociální a personální
- snažím se rozvíjet důvěru žáka ve vlastní schopnosti (viz přístup k použití hlasovacího
zařízení),
- dbám na důslednou sebekontrolu (např. za pomoci nástroje Kontejner či s využitím jiných
možností funkcí ActivStudia),
- snažím se rozvíjet u žáků vytrvalost, přesnost a systematičnost.
Kompetence občanské
- vedu žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti.
Kompetence pracovní
- vychovám žáky k zodpovědnosti dodržováním pravidel, termínů a plněním uložených úkolů,
- učím žáky pracovat podle předem stanoveného postupu či tento postup sám vymyslet (viz
např. slovní úlohy v jednotlivých IVH).
Průřezová témata do uvedených tematických celků nejsou zapracována.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je podle ŠVP naší školy
vyjádřeno klasifikací. (S písemným doporučením školského poradenského zařízení lze žáka
hodnotit i slovně nebo kombinací obou způsobů). Inovativním prvkem je využití hlasovacího
zařízení, které však alespoň prozatím používám k pozitivní motivaci v anonymním režimu.
Při dosažení dobrých výsledků se může žák přihlásit a jednoduše prokázat, že výsledky jsou
jeho, v opačném případě se nevystavuje možnosti nepříjemného vystoupení před třídou.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávám soustavným pozorováním žáků, sledováním
jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní,
grafické,...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků.
Zohledňuji doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají vztah ke způsobu
hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci žáka. Klasifikaci zdůvodňuji a porovnávám
s názorem žáka, čímž jej vedu k sebehodnocení.
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Úspěšnost vlastní práce hodnotím na závěr každého tematického celku. Průběžně
zjišťuji, které části učiva žákům činí problémy a je-li třeba jej procvičit, připravím např.
tematicky zaměřené pracovní listy, kdy žáci ve skupinkách procvičují problémové části celku.
Další údaje sbírám prostřednictvím hlasovacího zařízení. Završením je potom kontrolní
písemná práce na celý tematický celek. Zde dávám přednost otevřeným úlohám, neboť
„orientace na užití výhradně uzavřených úloh vede žáky spíše k hledání strategií pro výběr
správné odpovědi či pouze k bezduché kalkulaci s nabídkou odpovědi“[2] . Její výsledky
s žáky analyzuji a pro příští rok upravím svůj učební postup tak, aby tyto závěry zohlednil.
Na základně už pořízených interaktivních výukových hodin lze stavět v příštích
letech, kdy základní kostru hodin lze doplňovat menšími celky, např. hlasováním apod.
4) Resumé - shrnutí
Realizace interaktivní výuky na naší škole pro mě byla velkou výzvou. Proto jsem
velmi ráda přijala nabídku na participaci na projektu IVOŠ. Projekt představoval nejen
vítanou možnost vybavit školu novou technikou, ale rovněž proškolení dvou pedagogických
pracovníků ve tvorbě vlastních IVH. Tento aspekt hodnotím velmi kladně. Je možné, že bez
této nabídky by se z interaktivní tabule stalo jen drahé promítací plátno pro dataprojektor.
Kurz nám ukázal možnosti a strategie tvorby vlastních výukových materiálů a připravil nás do
té míry, že můžeme být nápomocni našim kolegům při jejich prvních výpravách do světa
interaktivní výuky. Dnes už ale můžeme směle říci, že kdo měl zájem práci s tabulí
vyzkoušet, přišel jí na chuť a zůstal u toho. Limitem je dnes už spíš omezená kapacita učebny
než to, že by někdo nechtěl novou formu výuky zkusit.
Hodiny vedené s využitím interaktivních výukových materiálů jsou pro žáky
bezesporu podstatně atraktivnější než klasická výuka. Skýtá možnosti přiblížit žákům např.
přírodní jevy, pokusy apod. které by v podmínkách školy byly realizovatelné jen obtížně nebo
vůbec (mám na mysli hlavně hodiny přírodních věd – chemie, fyziky apod.). Je rovněž
dokázanou pravdou, že lépe je jednou vidět, než desetkrát slyšet. Snadněji se získá pozornost
žáků, do výuky se vnáší změna a tím se zvyšuje zájem žáků o probírané učivo. Pomocí
jednoho technického prostředku lze realizovat celý komplex aktivit, na které dříve bylo
potřeba několik přístrojů (magnetofon, promítací přístroj, počítač, ...).
I tady se však musím učit organizovat hodinu, neboť tato nová forma má svá specifika.
Pro děti to byla nová zkušenost. V prvních hodinách byly velmi dychtivé, aby si samy
práci vyzkoušely. Později se situace, jistě i pod vlivem toho, že každý ve třídě má během
hodiny možnost se k práci s tabulí dostat, uklidnila a hodiny dostaly svůj řád.
Realizace interaktivních výukových hodin před námi odkrývá další možnosti. Je třeba
však tuto skutečnost promítnout do aktualizace školního vzdělávacího programu.
Pomocí hlasovacích zařízení lze získávat zpětnou vazbu měrou do této doby
nebývalou.
Přínos portálu IVOŠ vidím do budoucna nejen v hromadění určitého množství IVH,
ale i v prezentaci know-how. Co mám na mysli? Například jednoduché ukázky nápadů – např.
„nápad“ pexeso je nabídnut s jednoduchým postupem, jak na to. Podobně další možnosti –
práce s vrstvami (postupné vyvolávání správných odpovědí nenáročných na místo), kontrola
pomocí dvojích barev, ...
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Velmi bych uvítala i praktické rady („vychytávky“), které by mi ušetřily čas při
objevování už objeveného.
Zavádění moderních výukových forem s využitím IVH má velký význam i pro prestiž
školy. Rodiče samozřejmě hodnotí, zda je škola dostatečně materiálně vybavená a zda je
technika využívána ku prospěchu jejich dětí. Povědomí o „jiné tabuli“ proniklo i mezi ně
a rodiče se oprávněně ptají, zda i jejich dítě má možnost vyzkoušet tuto novinku. Jejich
používání je i projevem zájmu učitele o výuku a dokladem jeho snahy trvale pracovat na svém
odborném růstu. Děti se pak rády pochlubí, že i ony mají tuto techniku k dispozici a pracují
s ní, a tak se podporuje jejich hrdost na školu, na které studují.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ČESKÉM JAZYCE A OBČANSKÉ
VÝCHOVĚ
TAUWINKLOVÁ GABRIELA, ČR
Anotace článku:
Ve svém článku se pokusím představit změny, k nimž došlo v mé výuce českého
jazyka a občanské výchovy od chvíle, kdy jsem začala využívat interaktivní výuky.
Klíčová slova:
Změna, zajímavost pro žáky, rozšíření možností v oblasti forem a metod práce v jednotlivých
hodinách, hledání nových pohledů na práci.
1) Stručná charakteristika školy
Jsme úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Naše budova je umístěna stranou od rušného
městského prostředí. Z hlediska dosažitelnosti naši žáci využívají velmi často městské
hromadné dopravy. Výuka u nás probíhá ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku.
Vybavení školy:
1. Materiální – škola je vybavena dostatkem kvalitních učebnic, disponujeme také
poměrně velkých fondem školních pomůcek. Ve výuce jednotlivých předmětů je
využíván výukový software. Žáci i učitelé mohou čerpat informace také z žákovské
i pedagogické knihovny.
2. Prostorové – naši školu tvoří 23 kmenových tříd, 11 odborných učeben a 5 oddělení
školní družiny. Před zapojením do projektu IVOŠ jsme využívali 2 počítačové učebny
( větší pro 30 žáků, menší pro 15 žáků) a multifunkční učebnu. Díky projektu IVOŠ
nám přibyla interaktivní učebna.
Charakteristika žáků:
Většinu žáků tvoří děti z okolního sídliště, menší procento představují ti, kteří k nám
dojíždějí z okolních vesnic. Na prvním stupni máme vedle běžných tříd také třídy pro děti
se specifickými poruchami učení, které jsou vedeny speciálními pedagogy.
Do projektu IVOŠ jsme zapojili především žáky 6., 7. a 8. tříd. Tyto děti se prozatím
s interaktivní výukou nesetkaly. Proto je pro ně práce v interaktivní učebně něčím zcela
novým a zdá se i přínosným.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Své jednotlivé IVH jsem se rozhodla vypracovat pro oba předměty, které vyučuji.
Snažila jsem se, aby všechny zpracovávané tematické celky byly pro děti zajímavé a současně
přínosné, a to směrem k rozvoji kompetencí, dovedností a návyků.
1. Kompetence k učení – IVH jsou pro žáky velmi zajímavé, proto jsem zaznamenala z jejich
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strany většinou zájem o probírané učivo. S pomocí IVH mohu předložit modelové situace
podle mého názoru zajímavějším způsobem a vést tak žáky ke kreativnímu řešení. Tyto
hodiny mi také umožňují zadávat úkoly tak, aby žák mohl volit různé postupy.
2. Kompetence k řešení problémů
Žák je prostřednictvím IVH veden k tvořivému přístupu k danému problému a k tomu, aby
z množství možných řešení volil to, které považuje za nejvhodnější, při čemž využívá
vlastních zkušeností a úsudku. V této souvislosti interaktivní výuka vybízí žáky ke kritickému
myšlení a k tomu, aby svá rozhodnutí byli schopni obhájit a přijali důsledky svého jednání.
S pomocí rozsáhlejším zdrojů žák efektivněji může posoudit problémy a porovnat jevy.
3. Kompetence komunikativní
Stejně jako v dalších hodinách i při využití IVH vedu žáky k tomu, aby své myšlenky
a názory formulovali a vyjadřovali souvisle a kultivovaně, používá i vhodnou neverbální
komunikaci.
Zajímavost a prozatím i „novost“ IVH u žáků probouzí zájem o práci, úkoly zadávám tak, aby
žáci spolupracovali a společně vytvářeli řešení. Největší pozitivum při využití interaktivní
výuky z hlediska kompetence komunikativní vidím v tom, že tato forma výuky nabízí žákům
využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem.
4. Kompetence sociální a personální
Žáci pracují ve dvojici i ve skupině, i zde je kladen důraz na vytvoření pravidel práce v týmů.
Možnost získat informace s pomocí internetu se mi osvědčila při posilování žákovy
sebedůvěry (často u „slabších“) tím, že mu bylo umožněno prožít úspěch.
5. Kompetence občanské a pracovní
Žáci byli motivováni (zejména u některých IVH patřících do občanské výchovy) k tomu, aby
přijímali názor jiného člověka, a to i tehdy, byl-li od jejich odlišný.
Využití hlasovacích zařízení mi umožnilo formou hry zkontrolovat práci žáků v rámci
jednotlivých hodin.
Charakteristika IVH
Své IVH jsem zpracovávala do českého jazyka a literatury a do občanské výchovy. Původně
jsem zamýšlela zpracovat pouze hodiny do českého jazyka – literatury v osmém ročníku, ale
při práci na jednotlivých hodinách jsem si uvědomila, že prostředky programu Activstudio mi
umožňují mnohem zajímavěji podat učivo v občanské výchově. Toto učivo je pro žáky
poměrně obtížné a forma hry, práce s textem na interaktivní tabuli apod. je pro žáky 6.
ročníku učinila přitažlivější, ba domnívám se, že i pochopitelnější. Stejně tak jsem v průběhu
práce změnila i některá témata v českém jazyce – především opakování pravopisu z pomocí
hry se ukázalo jako mnohem účinnější a zajímavější.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora

- 148
- Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Při hodnocení žáků ve svých předmětech na základě pravidel hodnocení platných na
naší škole využívám jak klasifikace známkou, tak slovní hodnocení, někdy – především ve
slohu – využívám komentáře ke zvládnutí zadaného úkolu. Při hodnocení s pomocí
hlasovacích zařízení jsem volila možnost výběru z několika odpovědí, popř. možnosti ano ne, pravda – nepravda.
Při své autoevaluaci se zaměřím především na to, zda se mi podaří zvládnout stále více
prostředků programu Activstudia. Budu se snažit, abych v hodinách využívala co nejvíce
nových prvků. V průběhu každého čtvrtletí požádám své žáky, aby mi odpověděli na
dotazník, který bude jednotlivé hodiny po „technické“ stránce hodnotit.
4) Resumé - shrnutí
V současné době vidím, že interaktivní výuka je pro žáky zpestřením jednotlivých
předmětů, domnívám se však, že nelze opustit i klasické vyučovací metody - ne vše je možné
přenést do podoby IVH. Také se domnívám, že pro mnohé pedagogy mohou zpracované IVH
sloužit nejen jako příprava na jejich hodiny, ale také jako inspirace pro vlastní tvorbu.
V neposlední řadě se vše odvíjí od ochoty učitelů využívat nové možnosti při výuce. Myslím
si, že škola, která se rozhodne být jinou a zvláštní v tom nejlepším smyslu slova, získá před
ostatními náskok v „boji“ o žáky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Gabriela Tauwinklová, Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 750 02, +420 581 701
613.g.tauwinklova@seznam.cz.
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VYUŽITÍ IVH VE VÝUCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE
TRUNEČKOVÁ Lucie, ČR
Anotace článku:
Dovolte mi, abych Vám v tomto článku představila interaktivní výukové hodiny IVH, které jsem vytvořila v rámci projektu IVOŠ. Mé IVH jsou určeny pro výuku anglického
jazyka – konverzace se zaměřením na rozšíření slovní zásoby a získání ucelených informací
o tematických celcích Tradice, svátky a zvyky v anglicky mluvících zemích a Anglicky
mluvící země. Tyto IVH jsou určeny pro žáky 7., 8. a 9.ročníku ZŠ. Hlavním cílem IVH je
poskytnout žákům živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované
Evropy a světa. A rovněž si kladou za cíl přispět k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
a naplňování očekávaných výstupů, jež si mají žáci osvojit do ukončení své základní
devítileté školní docházky.
Klíčová slova:
Interaktivní výuková hodina IVH, utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, naplňování
očekávaných výstupů.
1) Stručná charakteristika školy
ZŠ v Brodku u Přerova je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Brodku
u Přerova a okolních obcí Citova, Císařova, Majetína, Lukové, Rokytnice a Krčmaňě.
Pedagogové naší školy se věnují práci s dětmi i po vyučování, je zde zřízeno velké množství
zájmových kroužků, jazykových, výtvarných i sportovních. Zřizovatelem školy je městys
Brodek u Přerova.
Materiální podmínky na naší škole jsou v současné době na dobré úrovni. Vybavení je
přístupné všem pedagogům a žákům. ICT učebna I. i II. stupně je vybavena žákovskými
počítači, jedním učitelským počítačem a tiskárnami. Na obou budovách školy je přístup
k internetu. Na velmi dobré úrovni je vybavení školy výukovým softwarem, který škola
využívá v souladu s licenčními ujednáními. ZŠ vlastní výukové programy (určené k výuce
i ověřování znalostí) ke všem vyučovacím předmětům. Tyto výukové programy byly
zakoupeny z dotací v rámci SIPVZ i z vlastních prostředků.
Díky vstřícnému postoji vedení školy průběžně dochází k systematickému rozšiřování
a obnovování materiálního a technického vybavení školy. V plánu rozšiřování sortimentu
výukových pomůcek jsou zejména pomůcky pro výuku cizích jazyků, pro práci
s integrovanými žáky, výpočetní technika, výukový software a didaktické pomůcky zaměřené
na vnímání více smysly – trojrozměrné i obrazové.
V červnu 2009 byla škola vybavena interaktivní tabulí, jedním PC, dataprojektorem,
hlasovacím a dalším zařízením. Vybavení školy proběhlo v rámci zapojení školy do projektu
IVOŠ, hrazeném s ESF, kde partnerem školy je Univerzita Palackého v Olomouci.
Projekt IVOŠ umožnil naší škole využívat interaktivní tabuli ve výuce, což přispívá
k aktivnější účasti žáků i učitelů ve vyučovacích hodinách. V rámci tohoto projektu jsou
v současné době proškolováni dva pedagogičtí pracovníci naší školy. A doufám, že do
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budoucna budou s obsluhou tohoto zařízení seznámeni i ostatní pedagogové na škole, aby
i oni mohli obohatit své vyučování o vlastní IVH.
Naše škola je spádovou vesnickou školou, s téměř rodinným prostředím. Chceme naše
žáky vzdělávat a vychovávat tak, aby se z nich stali tvořiví, samostatní, kulturní a vychovaní
mladí lidé s dobrými osobnostními vlastnostmi, také svobodní, kteří budou mít zájem se
nadále vzdělávat a zdokonalovat se a budou si umět v životě poradit.
Při tvorbě svých IVH jsem se zaměřila především na utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí a naplňování očekávaných výstupů, které by si žáci měli osvojit před ukončením
základní devítileté školní docházky. Mé IVH jsou určeny pro vyučovací hodiny Konverzace
v anglickém jazyce a to konkrétně pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Žáci naší školy prokazují velmi
aktivní přístup a nadšení při osvojování si anglického jazyka. Věřím, že obohacení
konverzačních vyučovacích hodin o IVH přispěje ke snížení jazykové bariéry a zvýšení
mobility žáků jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Vytvořila jsem IVH zaměřená na obohacení výuky předmětu Konverzace v anglickém
jazyce. Tyto IVH se dotýkají dvou tematických celků a to Tradice, svátky a zvyky v anglicky
mluvících zemích (Traditions, Festival and Holidays in English Speaking Countries)
a Anglicky mluvící země (English Speaking Countries). Při tvorbě IVH jsem se zaměřila
především na přiblížení odlišností ve způsobu života lidí anglicky mluvících zemí i jejich
odlišných kulturních tradic (nejběžnější zvyky týkající se významných svátků), osvojení si
základních informací o anglicky mluvících zemích, prohloubení vědomí závažnosti
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a rozšíření všeobecného kulturního
obzoru žáků. Věřím, že tyto IVH poskytnou žákům příležitost aktivně zvyšovat celkovou
úroveň svého vyjadřování i vzájemného chování a současně jim umožní rozvíjet intelektuální,
etickou, emocionální a estetickou složku jejich osobnosti.
IVH budou ve výuce sloužit k naplňování těchto klíčových kompetencí:
komunikativní kk, kk k učení, kk k řešení problémů a sociální a personální kk. K utváření
a rozvíjení výše uvedených klíčových kompetencí jsem v jednotlivých IVH zvolila následující
výchovně vzdělávací strategie. Prostřednictvím svých IVH chci vést žáky k účinné
a kultivované komunikaci (komunikativní kompetence), proto mé IVH směřují žáky ke
sdělování myšlenek, k naslouchání druhým a chápání názoru ostatních, k účinné spolupráci,
ke komunikaci ve skupinách, k obhajování a správnému formulování vlastního názoru,
k prezentaci jejich osobnosti, ke zdokonalování jejich verbálního i neverbálního projevu, ke
srozumitelnému vyjadřování, k asertivitě a k získávání sebedůvěry při vystupování na
veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prosazování sebe sama. Dále mé IVH budou
předávat žákům dovednost učení a vést je k celoživotnímu vzdělávání (kompetence k učení).
K tomuto účelu jsem zařadila strategie k získávání dovedností a podpoře iniciativy,
k pozorování a tvorbě závěrů, k propojování poznatků z různých oborů, k vyhledávání
informací a řazení do systému, k volbě přiměřené metody k učení, rozeznávání podstatné
a nepodstatné informace, k poznávání smyslu učení, k hledání informačních zdrojů, ke
spolupráci v týmu, ke správné autoevaluaci, ke schopnosti delšího soustředění a k rozvíjení
paměti. IVH rovněž využiji k rozvoji kreativity žáků, schopnosti logicky myslet a řešit
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problémy v rámci cizojazyčné výuky (kompetence k řešení problémů). Zařadila jsem tedy
i strategie k definování problému, nalezení potřebných informací, k hledání, ověřování
a hodnocení řešení, ke spatřování souvislostí mezi problémy, k práci s chybou a směřování
k uvážlivým rozhodnutím a ke schopnosti přijímání oprávněné kritiky. A v neposlední řadě
mé IVH povedou žáky ke spolupráci a jejich všestranné komunikaci (kompetence sociální
a personální). K naplňování této klíčové kompetence využívám práce žáků v týmu, udržování
dobrých vztahů žáků, dovednosti umět se prosadit (obhájit svůj názor ale zároveň i akceptovat
názor ostatních), dovednosti poskytnout pomoc i o ni požádat, přijetí role ve skupině
a tolerance žáků k rozdílnostem rozmanitých kultur, náboženských vyznání atd.
Mé IVH v sobě zahrnují i některá z průřezových témat, jež jsou obsaženy v RVP ZV.
To, že se IVH dotýkají průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova, vychází z šíře obsahu
zvolených tematických celků. Vždyť tematické celky Tradice, svátky a zvyky v anglicky
mluvících zemích a Anglicky mluvící země jsou tak obsáhlé a rozmanité, že je naprosto
logické a přirozené, zahrnují-li tematické okruhy jako osobnostní rozvoj, sociální rozvoj
a morální rozvoj (Osobnostní a sociální výchova), objevujeme Evropu a svět (Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech), kulturní diference, lidské vztahy, etnický
původ a multikulturalita (Multikulturní výchova). Tato tři průřezová témata jsou více či méně
začleněna ve všech dvaceti IVH a prolínají tak výuku konverzace v anglickém jazyce v 7., 8.
i 9. ročníku.
Zaměříme-li se na strukturu jednotlivých IVH, zmíním nejprve jejich obsahovou
stránku a organizační podmínky, které jsem zvolila podle přímé návaznosti na učební plán
předmětu konverzace v anglickém jazyce takto. V 7. ročníku jsem se zaměřila na tematický
celek Tradice, svátky a zvyky v anglicky mluvících zemích. Tento tematický celek je ve
vyučovacích hodinách volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce zařazen jako
celoroční projekt, jemuž se žáci věnují pravidelně vždy jednu hodinu za měsíc. Z tohoto celku
jsem pro IVH zvolila nejznámější svátky, jež se slaví v anglicky mluvících státech
(Helloween, Den díkuvzdání, Vánoce, Velikonoce). V 8. a 9. ročníku jsou IVH věnována
tematickému celku Anglicky mluvící země. V obou těchto ročnících je k tomuto tematickému
celku opět přistupováno formou celoročního projektu, jemuž je věnována výuka jednoho
týdne vždy jedenkrát za dva měsíce. Pro 8. ročník jsou určena IVH Spojené království Velké
Británie a Severního Irska a pro 9. ročník jsou to pak IVH USA, Kanada, Austrálie a Nový
Zéland.
Pro zpracování těchto dvaceti tematických celků IVH jsem se rozhodla proto, abych
zajistila aktivní přístup žáků k probíraným tématům, poskytla jim tak bohatý zdroj základních
informací potřebných ke zpracování celoročních projektů a přispěla k úspěšnému rozvíjení
klíčových kompetencí a naplňování očekávaných výstupů, jež se od žáků očekávají. Věřím,
že zkvalitnění výuky prostřednictvím IVH poskytne žákům živý jazykový základ
a předpoklady pro jejich komunikaci v rámci integrované Evropy a světa.
Obsahovou a vzdělávací stránku IVH jsem volila tak, aby byla přístupná i pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a současně mohla obohatit žáky mimořádně nadané.
Možnost využití pestrých forem zpracování tematických celků tak, jak to nabízí program
Activstudia, je ideální příležitostí pro skloubení potřeb žáků mimořádně nadaných a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
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Požadavky na vzdělávání v cizím jazyce formulované v RVP ZV vychází ze
Společného evropského referenčního rámce, který popisuje různé úrovně ovládání cizího
jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce na ZŠ směřuje k úrovni A2, jejíž dosažení představuje
naplnění očekávaných výstupů RVP ZV prostřednictvím utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků. Pokusila jsem se tedy vytvořit své IVH tak, aby realizace jejich
vzdělávacího obsahu ve vyučování pomohla utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a tím
přispěla k naplnění očekávaných výstupů RVP ZV.
Podívejme se tedy na jednotlivé očekávané výstupy (OV), které se žákům daří
naplňovat prostřednictvím mých IVH. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích – k naplňování tohoto OV žák využívá kk komunikativní a kk sociální
a personální (K dosažení tohoto OV směřuje všech dvacet mnou vytvořených IVH). Vyžádá
jednoduchou informaci – k naplňování tohoto OV žák využívá kk komunikativních, kk
k učení, kk k řešení problému a kk sociálních a personálních (K dosažení tohoto OV směřuje
všech dvacet mnou vytvořených IVH. Obzvláště potom IVH USA I, Canada I, Australia I,
New Zealand I.). Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
i konverzace – k naplňování tohoto OV žák využívá kk k řešení problému a kk sociální
a personální (K dosažení tohoto OV směřuje všech dvacet mnou vytvořených IVH. Především
ale IVH-New Zealand I.) Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících
s probíranými tematickými okruhy – k naplňování tohoto OV žák využívá kk k řešení
problémů, kk k učení a kk komunikativní (K dosažení tohoto OV směřuje všech dvacet mnou
vytvořených IVH. Velký důraz na tento OV je kladen v IVH-Thanksgiving Day II). Čte
nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu – k naplňování tohoto OV žák
využívá kk komunikativní a kk k učení (K dosažení tohoto OV směřuje všech dvacet mnou
vytvořených IVH. Především IVH-Christmas Carol.). Rozumí obsahu autentických materiálů
s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky –
k naplňování tohoto OV žák využívá kk k učení a kk komunikativní (K dosažení tohoto OV
směřuje všech dvacet mnou vytvořených IVH. Menší důraz je tento OV kladen v IVH USA
II, Canada II, Australia II a New Zealand II.). Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci – k naplňování tohoto OV žák využívá kk komunikativní (K dosažení
tohoto OV směřuje všech dvacet mnou vytvořených IVH. Především potom IVH Helloween I
a II, Easter I a II, Christmas I a II.). Naplňování výše uvedených očekávaných výstupů
předpokládá, že si žák osvojil receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Při hodnocení žáků v práci s jednotlivými IVH se mi jeví jako nejlepší využit velké
škály možností, které nabízí hlasovací zařízení. Rovněž kladu důraz na využití evaluace
a autoevaluace žáků samotných, jež si tak mohou velmi objektivně zhodnotit průběh celé
vyučovací hodiny. Máme tak možnost získat mnohdy pro nás nečekaný úhel pohledu na náplň
vyučovací hodiny.
Hlavními cílem autoevaluace využití mnou vytvořených IVH je soulad jednotlivých
IVH s RVP ZV, zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků, efektivní využití IVH
ve vyučování, vyhodnocení spokojenosti žáků s využitím IVH. Rozhodujícím měřítkem
autoevaluace je vytvoření standardu dobré práce v oblastech využití IVH. Nástoje využívané
pro autoevaluaci jsou dotazníky, rozhovory, diskuse, hlasovací zařízení, soutěže atd., jenž
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budou pravidelně zařazovány po jednotlivých využití IVH ve výuce. Tato zpětná vazba z řad
žáků ale třeba i pedagogických spolupracovníků bude hlavní inspirací pro další inovativní
řešení a zlepšení podmínek pro přípravu výuky prostřednictvím IVH.
4, Resumé – shrnutí
Pro realizaci interaktivní výuky na naší škole máme k dispozici interaktivní tabuli,
jedno PC, dataprojektor, hlasovacím a dalším zařízením, kterým byla škola vybavena v rámci
zapojení školy do projektu IVOŠ. Toto zařízení je nainstalované v jazykové učebně a volně
přístupné všem pedagogickým pracovníkům. Prostřednictvím interaktivní výuky došlo ke
zkvalitnění a zatraktivnění výukových hodin a zpětná vazba z řad našich žáků je pozitivní.
Vidím však ještě určité rezervy v četnosti využití interaktivní výuky v jednotlivých
předmětech.
Díky tomu, že se naše škola zapojila do realizace projektu IVOŠ a má možnost
využívat interaktivní výuku v jednotlivých předmětech, zvýšil se zájem žáků o osobní aktivní
účast ve vyučování. Prostřednictvím IVH tedy můžeme nabídnout svým žáků upevňování
a získávání klíčových kompetencí novou progresivní výukovou metodou a pomoci jim tak
naplňovat očekávané výstupy v souladu s ŠVP.
Literatura:
[1] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha 2004
[2] Školní vzdělávácí program pro základní vzdělávání ZŠ Brodek u Přerova, 1.9.2007
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
VACKOVÁ Kateřina, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka – populární prostředek k naplnění klíčových kompetencí ve škole.
Příspěvek je zamyšlením autorky nad přínosem interaktivní výuky ve vzdělávacím procesu.
Klíčová slova:
Interaktivní výuková hodina, interaktivní výuka, interaktivní tabule, kompetence, evaluace.
1) Stručná charakteristika školy
Naše škola se nachází v obci Libina v okresu Šumperk. Pod správu školy spadá
celkem pět budov, tudíž má škola oddělená pracoviště. Jsou to – hlavní budova se sídlem
ředitelství školy a třídami II. stupně, budova I. stupně v místní části Horní Libina, další
budova I. stupně situovaná v centru obce, školní jídelna a školní družina.
Škola klade důraz na zajišťování moderních komunikačních technologií. V budově I.
a II. stupně se nacházejí počítačové učebny s PC zapojenými do sítě a připojenými
k internetu. Žáci zde mají možnost v hojné míře využívat výukové programy pro různé
předměty. V počítačové pracovně na hlavní budově je k dispozici kvalitní projekční technika
– dataprojektor a vizualizér. Další dataprojektor s promítacím plátnem a multimediální
výbavou je umístěn v odborné pracovně fyziky a chemie. Třetí dataprojektor se pak nachází
v nově zřízené učebně interaktivní výuky. Téměř každá učebna je vybavena audiovizuální
technikou, účelně využívanou ve výuce. V rámci svých možností je škola každoročně
doplňována o modernější a výkonnější technologie.
Téměř všichni žáci naší školy, jejichž celkový počet se pohybuje kolem 300, bydlí
v obci Libina, několik jednotlivců do školy dojíždí z okolí. IVH byly vytvořeny pro žáky 6.
a 7. ročníku, kteří mají zkušenosti s prací na PC. Ve škole se učí používat programy sady
Microsoft Office. S prací na interaktivní tabuli zatím výrazné zkušenosti nemají, ale i tak se
pro naše žáky stala výuka žhavou novinkou a na práci se těší. Učivo, které IVH zpracovávají,
je žákům již známo, navazují na znalosti z nižších ročníků.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Výuka pomocí interaktivní tabule by měla především přispět ke zkvalitnění
vyučovacího procesu, vzbudit u žáků viditelně upadající zájem o vzdělávání, nenásilnou
a zajímavou formou hry zvýšit motivaci k učení. V této moderní pomůcce vidím příležitost,
jak ze vzdělávacího procesu vytvořit příjemnou povinnost pro žáky i jejich vyučující.
Velké plus interaktivní výuky shledávám v tom, že se žáci aktivně podílejí na
vzdělávacím procesu a upouští se od nechvalně známé frontální výuky, kdy učitel vede
dlouhý monolog a žáci je pasivně „hltají“ informace. Výuka se díky tomuto zajímavému
doplňku nestává stereotypní, naopak je dynamičtější, zábavnější. A to co nás baví, děláme
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přece rádi. Získané vědomosti a dovednosti žáci rozhodně dobře uplatní při dalším studiu či
v praktickém životě.
Interaktivní výukové hodiny byly vytvořeny pro předmět český jazyk a literatura
z tematických plánů 6. a 7. ročníku. Jsou zaměřeny na mluvnickou složku předmětu, dvě
hodiny se věnují učivu probíranému v literatuře, jedna je zařazena do slohu. Hodiny jsou
strukturovány tak, že obsahují jednak výklad učiva a zároveň nabízejí řadu interaktivních
cvičení pro žáky, některé jsou doplněny o testování pomocí hlasovacího zařízení. Praktická
cvičení mají u žáků podpořit rozvoj tvořivého myšlení, soustředěnost a soutěživost. Hodiny
využívají názorné příklady, které mají vést k lepšímu pochopení učiva. V některých hodinách
je užito audio a video nahrávek, případně webových odkazů, kde mohou žáci získat další
informace. Protože tabule neumožňuje, aby na tabuli pracovalo více žáků najednou, počítá se
s tím, že žáci budou mít před sebou nakopírované materiály a na tabuli si budou ověřovat
správnost svých odpovědí.
Interaktivní výuka má pomoci žákům pracovat s informacemi. Naučit je, aby při jejich
získávání užívali různých informačních zdrojů (knihovna, internet, exkurze) a ověřovali si
jejich správnost a věrohodnost, vést je k dalšímu zpracovávání informací, umět je efektivně
užívat v procesu učení. Prostřednictvím interaktivních výukových hodin si žák osvojuje jazyk
v jeho mluvené i písemné podobě, zdokonaluje se v kultivovaném projevu, pomocí literárního
a gramatického učiva rozšiřuje svoji slovní zásobu. Učí se účinně pracovat ve skupině,
zapojuje se do diskuse s vyučujícím nebo spolužáky, dokáže obhájit své myšlenky,
srozumitelně vyjádřit svůj názor. Hledá různé efektivní cesty při řešení problému. Při práci
s interaktivní tabulí využívá znalosti práce s ICT.
Používání prvků interaktivní tabule zvyšuje žákovu pozornost, žáci se více koncentrují
na práci. Ke vstřebávání informací dochází nejen poslechem, ale i pomocí zraku. Předem
připravené hodiny poskytují učiteli dostatek času věnovat se žákům individuálně, být jejich
rádcem a pomocníkem.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Velmi oceňuji možnost testování, kterou nabízí interaktivní výuka, protože výrazně
usnadňuje přípravu testů. Žádné opisování zadání, žádné kopírování. Výhodou je, že žák
i vyučující získává okamžitou zpětnou vazbu, má k dispozici několik forem zobrazování
výsledků. Hodně se mi zamlouvá procentuální hodnocení, pro žáky je zase zajímavá např.
časová odezva, která mezi nimi rozvíjí soutěživost. Učitel si může výsledky archivovat a např.
v případě potřeby srovnání se k nim kdykoli vrátit. Nástroji, které budou použity při
autoevaluaci, budou běžné písemnosti žáků, hodnocení a klasifikace žáků, dotazníky.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka se dnes stává nezbytnou součástí výuky na školách. Žákům naší
školy se práce s interaktivní tabulí líbí. Přestože v ní zatím vidí spíše „novou hračku“ než
učební pomůcku, věřím, že časem také ocení její přínos vedoucí k dosažení lepších výsledků.
Předmět, ve kterém se tabule používá, se stává atraktivnějším. Hodiny mnou vytvořené mají
být inspirací, nabídkou, pomůckou pro učitele k vytváření dalších výukových hodin.
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VYUŽITÍ IVH V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA
VAŇKOVÁ VLASTA, ČR
Anotace článku:
Interaktivní tabule nám dává velmi zajímavé možností, jak žákům lépe zpřístupnit
nové učivo i jak se žáky netradičními metodami učivo procvičovat a opakovat. S její pomocí
můžeme využívat několik smyslů současně a zvyšovat tak šanci na zapamatování. Pomocí
vrstev – skrýváním a odkrýváním objektů, je možné vzbudit zvědavost – motivátor učení. To
všechno doplněno obrazovým a zvukovým materiálem, odkazem na internetové zdroje
a informace, vytváří vhodné podmínky pro interaktivní výuku. Cílem každé vyučovací hodiny
je co nejefektivněji předat vědomosti. A vynaložené úsilí učitele by mělo být odměněno
adekvátní odezvou u žáků. A právě práce s tabulí nám tento cíl přibližuje.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, hlasovací zařízení, aktivní učení, motivace.
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655 je plně organizovaná základní škola
s dlouholetou tradicí. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. V současné době ji
navštěvuje asi 200 žáků. Materiální vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami je
vcelku dobré. Škola má ve sbírkách u odborných učeben i na 1. stupni přiměřené množství
pomůcek, jejich stav se neustále doplňuje. Pro výuku se využívá i výukový software,
videokazety, CD a DVD nosiče. Ve škole byly vybudovány odborné učebny pro výuku
odborných předmětů.
Škola je dobře vybavena počítačovou technikou, což je dáno jejím zaměřením na
informační a komunikační technologie. Osobní počítače jsou nejen v počítačové učebně (20
pracovních stanic) a jedné z jazykových učeben (5 pracovních stanic), ale i v několika
kmenových třídách a ve školní družině. Vyučující mají počítače ve všech kabinetech
i sborovnách (na obou budovách). Všechny počítače ve škole jsou propojeny místní
počítačovou sítí a zároveň mají připojení k internetu.
Dále jsou ve škole dvě učebny vybavené interaktivní tabulí a dataprojektorem, z toho
jedna v rámci projektu IVOŠ. V této třídě je navíc k dispozici hlasovací zařízení.
Většina žáků školy je z Litovle, popřípadě z okolních obcí. Ve škole se každoročně
otevírá jedna třída pro žáky, kteří mají zájem rozšířit si své jazykové znalosti nebo
dovednosti v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Složení žáků školy
vychází právě z této specifikace. Na školu docházejí i žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáci nadaní. Žáci s tělesným postižením na školu nedocházejí, škola k tomu nemá
podmínky (bezbariérové vstupy, výtah).
Mezi základní priority školy patří rozvíjení komunikačních dovedností žáků prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií a rozvíjení jazykových a komunikačních
dovedností žáků v cizích jazycích.
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Těchto priorit chce škola dosáhnout prostřednictvím dalšího rozšíření informačních
a komunikačních technologií. Proto jsme vstoupili do projektu IVOŠ, abychom získali jednak
materiální vybavení a jednak znalosti a zkušenosti s tvorbou interaktivních výukových hodin.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při tvorbě IVH jsem se zaměřila na svůj obor český jazyk a na sedmý ročník, neboť
kromě toho, že zde učím český jazyk, jsem i třídním učitelem třídy s rozšířenou výukou
informatiky. Svými hodinami chci získat zájem žáků o svůj předmět a vybavit je souborem
klíčových kompetencí – souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot - na
úrovni, která je pro ně dosažitelná. Zaměřuji se na takové postupy, metody a formy práce,
které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tato forma práce mi umožňuje
zavádění nových činností do výuky, žáci mají možnost získávat informace z různých zdrojů
a současně mohou řešit zajímavé úkoly. Propojuje se názornost s praktickou činností
a zvyšuje se tak aktivita žáků. Hlasovací zařízení mi umožňuje rychlé ověření, zda žáci
porozuměli látce, a také rychlé objektivní zkoušení celé třídy a dává tak mně i žákům
zpětnou vazbu.
Pomocí tabule mohu prezentovat různé vyučovací materiály a nápady a vytvářet si tak svou
vlastní vyučovací pomůcku, která by mohla být k dispozici nejen mně, ale i mým kolegům.
Mým cílem je tedy vytvářet vlastní učební pomůcky, umět je využívat a podporovat jejím
zapojením do výuky interaktivitu žáků.
Aplikací IVH mohu utvářet a rozvíjet následující klíčové kompetence žáků:
1. kompetence k učení
 žák získává informace z různých zdrojů, např. internet, video, film nebo ukázka
z filmu, kniha (skenovaný text), rozvíjí se jeho motivace k učení. Možno výborně
využít zejména v literární výchově, ale i ve slohu a v mluvnici.
 žák se učí propojovat různé informace a samostatně je zpracovávat a kriticky
posuzovat jejich hodnotu nebo správnost
 žák je prostřednictvím IVH motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího
procesu
 práce s hlasovacím zařízením vede žáky k sebehodnocení, využívá možností
testování
2. kompetence k řešení problémů
 práce s IVH vede k porovnávání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle
hledisek, zobecnění a podporuje přitom týmovou spolupráci při řešení problémů
 prostřednictvím hlasovacího zařízení vede žáky k poznání vlastního pokroku při
řešení problémů
 interaktivní tabule jim dává prostor k prezentaci svých myšlenek a nápadů
 IVH vede žáka k tomu, aby samostatně nalézal pravidla, kterými se řídí probírané
mluvnické jevy
 velká čitelná plocha tabule vede žáka k tomu, aby uměl nalézat chyby v textu a uměl
odůvodnit správné řešení a všichni mají před sebou okamžitou kontrolu správnosti
3. kompetence komunikativní
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 žáci musí spolu u tabule komunikovat, učí se argumentovat a logicky vyjadřovat své
myšlenky a názory
 práce s tabulí a s IVH směruje žáky k využívání dostupných komunikačních
prostředků a k využívání různých informačních zdrojů
4. kompetence sociální a personální
 žáci mají možnost navazovat mezi sebou spolupráci v různorodých skupinách
a společně si stanovují pravidla při práci
 při prezentaci své práce se učí žáci naslouchat, diskutovat a samozřejmě správně
svoji práci prezentovat
 taková spolupráce podporuje začlení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
třídních kolektivů
5. kompetence občanské
 IVH zaměřené na literární výchovu podporují v žákovi potřebu literárního projevu,
vztah k poezii a divadlu, vedou žáky k četbě
6. kompetence pracovní
 snadná kontrola práce s IVH umožňuje okamžitou pochvalu a tím vede žáka
k pozitivnímu vztahu k předmětu a k práci vůbec
 zajímavé a interaktivní úkoly vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
Prostřednictvím IVH začleňuji do výuky následující průřezová témata:
Osobnostní rozvoj
Kreativita - cvičení pro rozvoj nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti
a tvořivosti.
Sebepoznání - IVH a hlasovací systém jako zdroj informací o sobě
Sociální rozvoj
Komunikace a mezilidské vztahy- cvičení aktivního naslouchání a vedení dialogu,
respektování různých pohledů na problém
Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - v IVH využíváme s žáky tištěné
i digitálních dokumenty jako zdroje informací a tím přispíváme ke schopnosti vnímat,
interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce.
Charakteristika IVH
IVH jsem tvořila v přímé návaznosti na ŠVP český jazyk a literatura pro sedmý ročník ZŠ
Jungmannova. Tento ročník jsem si vybrala také proto, že v něm učím ve dvou paralelních
třídách. Jedna třída je běžný kolektiv, druhá je výběrová se zaměřením na informatiku. Je
zajímavé porovnávat oba kolektivy.
Témata hodin jsem volila z různých oblastí – z tvarosloví, skladby, slohu i literární výchovy,
abych si vyzkoušela různé možnosti a co nejširší škálu problémů. Protože tabule funguje jako
monitor počítače s dotykovým displejem, je pro žáky práce s ní velmi přitažlivá a stává se
velmi efektivní pomůckou.
Výuka je realizovaná v učebně, kterou jsme vybavili zařízením z projektu IVOŠ. Třída
působí moderně a příjemně, odpadá mazání tabule a nečitelný rukopis. Zápisy jsou přehledné,
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barevné, doplněné spoustou dalších digitálních materiálů. Hodinu si mohu v klidu připravit
doma i s kontrolou správnosti a při výuce se už plně věnuji žákům.
Mohu vytvořit velké množství úkolů, se kterými zopakuji dané učivo, nebo připravit výukové
prezentace či testy pro hlasovací zařízení. Takto podaná látka je pro žáky mnohem zábavnější
a je bližší jejich naturelu. Díky tomu si žáci fakta snáze osvojí, jsou pozornější, vnímavější,
aktivnější a snadněji se dají vtáhnout do výuky
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Při práci s využitím IVH jsem zaznamenala podstatně příznivější efekt lepšího pochopení
látky a při sebehodnocení se žáci vyjadřovali velmi pozitivně k práci s tabulí a zdůrazňovali,
že jim při pochopení učiva velmi pomáhá hlasovací zařízení.
Hlasovací zařízení je bezpochyby progresivní didaktickou pomůckou, která by měla mít své
pevné místo v moderním vyučování. Klasické testy žáky buď nudí, nebo stresují, kdežto tato
zajímavá forma děti baví. Čas strávený při přípravě interaktivních testů a hlasování byl pro
mě sice poněkud delší, ale postupně se získanými zkušenostmi se čas potřebný k přípravě
a realizaci testu vyrovnal klasické psané formě testu a teď je snad i rychlejší.V každém
případě .je velkou výhodou, že nemusím opravovat, nýbrž mám vše okamžitě a přehledně
k dispozici, jakmile odhlasuje poslední žák. Při každé otázce vidím, jak třída reaguje
a můžeme si nejasnosti hned vysvětlit. Jedná se o obrovský motivační a dynamizující prvek
pro žáky. Ve výsledku je to nejen ulehčení a zpříjemnění práce pro mě jako učitele, ale
současně to znamená velký přínos pro pochopení látky a pro aktivizaci výuky.
Hlasovací zařízení také využívám k rychlé autoevaluaci v závěru hodiny.
Díky účasti na projektu IVOŠ jsem získala nové odbornosti, moje výuka se zkvalitnila
a nabyla jsem inspirace pro další inovativní řešení výuky. A další velkou výhodou pro mě je
postupně tvořená databáze interaktivních výukových materiálů.
4) Resumé - shrnutí
Projekt IVOŠ velmi úzce souvisí s vizí školy, která je zaměřena na kvalitu vzdělávacího
procesu, uplatňování nových forem práce ve vzdělávání (další vzdělávání pedagogů - formou
školení, seminářů, samostudia odborné literatury), vzájemnou spolupráci všech pedagogů
(propojení mezipředmětových vztahů), na osobnost žáka - její rozvíjení, zapojení žáka do
tvorby vyučovací hodiny, uvědomění si mezipředmětových vztahů podpoře spolupráce mezi
žáky (podpoře vzájemné komunikace mezi členy pracovní skupiny, vzájemné pomoci,
respektování názorů druhých) zkvalitňování vztahu žák - pedagog.
Předpokladem pro uplatnění interaktivní výuky je odpovídající technické vybavení školy
a metodická příprava. A právě toto nám projekt IVOŠ umožnil na velmi dobré úrovni. Dnes
už mohu říci, že bychom chtěli mít interaktivní tabulí vybaveny všechny třídy. A to nejen
učitelé – bylo pro mě milé překvapení, když žáci v jednom předvánočním projektu spontánně
napsali Ježíškovi, kromě svých osobních přání, i o interaktivní tabuli do své třídy.
Literatura:
[1] ŠVP Základní škola v Litovli, Jungmannova
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA
NA ZŠ BRODEK U PŘEROVA
VRÁBLÍK Milan, ČR
Anotace článku:
Článek se zabývá interaktivní výukou předmětu matematika na ZŠ Brodek u Přerova.
Důraz je kladen na jednotlivé interaktivní výukové hodiny, naplnění klíčových kompetencí
a očekávaných výstupů prostřednictvím interaktivní výuky.
Klíčová slova:
interaktivní výuková hodina (IVH), interaktivní výuka, žák, kompetence, očekávané výstupy
RVP ZV.
1) Stručná charakteristika školy
ZŠ v Brodku u Přerova je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Brodku
u Přerova a okolních obcí (Citov, Císařov, Majetín, Luková, Rokytnice a Krčmaň). Budova
prvního stupně se nachází na Masarykově náměstí č. 91. Budova druhého stupně se nachází
na ulici Majetínská č. 275, kde je umístěno i ředitelství školy. Při škole působí sdružení rodičů
– Rada rodičů, od 19. 3. 2001 je zřízena Školská rada. Zřizovatelem školy je městys Brodek
u Přerova.
Materiální a technické podmínky školy jsou následující:
vybavení výpočetní technikou (počítače, tiskárny),
prezentační technika (dataprojektor, případně jiná projekční technika, video, DVD
přehrávač, televizor, CD přehrávač, interaktivní tabule),
 jiná technika (scanner, kopírovací stroje, vypalovačka, vázací stroj),
 didaktické a metodické pomůcky,
 učebnice a výukové texty,
 výukový software.




Díky projektu IVOŠ může naše škola využívat k interaktivní výuce interaktivní tabuli
a hlasovací zařízení. Dále nám interaktivní tabule slouží k běžným prezentačním účelům
(projekce apod.) ve všech předmětech a ke zkvalitnění DVPP našich učitelů. Do budoucna
bychom chtěli na naší škole zavést volitelný předmět „Interaktivní výuka“ a seznámit své
kolegy s obsluhou interaktivní tabule. Učitelé by se tak mohli postupně začlenit do
interaktivní výuky a následně přistoupit k tvorbě vlastních IVH.
Charakteristika žáků:
IVH jsou vytvořeny pro žáky 6. a 7. ročníku v předmětu matematika. Ve všech IVH
jsem se zaměřil na naplňování klíčových kompetencí a na zatraktivnění běžného učiva.
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2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Výchovné a vzdělávací strategie:
Hlavním cílem každé IVH je naplňování klíčových kompetencí a to následovně:
a) kompetence k učení - žák prostřednictvím IVH:
- logicky uvažuje a je veden k samostatnosti a aktivnosti,
- získává vědomosti a tvoří vlastní závěry,
- propojuje poznatky z různých oborů,
- vyhledává informace a řadí je do systému, užívá je v praxi, vychází z příkladů
z praktického života ,
- dokonale poznává informační zdroje, především internet,
- získává dobré podmínky k rozvíjení správného hodnocení a sebehodnocení.
b) kompetence k řešení problémů – žák prostřednictvím IVH:
- kreativně a schopně logicky uvažuje, přemýšlí a řeší problémy,
- aktivně hledá a ověřuje správnost řešení,
- hledá souvislosti mezi problémy.
c) kompetence komunikativní – žák prostřednictvím IVH:
- účinně spolupracuje s celou třídou,
- komunikuje s ostatními žáky a učitelem,
- obhajuje a formuluje vlastní názor,
- zdokonaluje svůj verbální a nonverbální projev.
d) kompetence sociální a personální - žák prostřednictvím IVH:
- udržuje dobré vztahy v rámci celé skupiny,
- pracuje v týmu,
- akceptuje názory druhých,
- umí se prosadit, ale také pomoci druhým.
e) kompetence občanské - žák si prostřednictvím IVH:
- rozvíjí svou osobnost po stránce psychické a sociální a je tak vychováván v kreativní
a svobodnou osobnost.
f) kompetence pracovní - žák prostřednictvím IVH:
- rozvíjí své schopnosti, vědomosti a dovednosti a využívá je k volbě svého budoucího
povolání,
- chápe smysl práce a má k ní kladný postoj.
Začlenění průřezových témat:
Při tvorbě všech IVH jsem postihl pouze jedno průřezové téma – Mediální výchova.
Žáci se běžně setkávají s různými webovými odkazy a jsou tak často nuceni vyhodnocovat
správnost a nezávaznost nalezených informací.
Poznámky ke struktuře jednotlivých IVH:
Interaktivní výukové hodiny byly vytvořeny pro šestou a sedmou třídu pro předmět
matematika a v rámci ŠVP budou zařazeny do čtyř tématických celků: Číslo a proměnná,
Geometrie v rovině a prostoru, Závislosti, vztahy a práce s daty a Nestandardní aplikační
úlohy a problémy. Jednotlivé názvy IVH jsou uvedeny níže v tabulce.
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Číslo IVH:
1.

Název IVH:
Starobylé jednotky, jednotky délky v
praxi

2.
3.

Třída: Tématický celek:
6.

Geometrie v rovině a prostoru

Vznik římských číslic a jejich použití

6.

Číslo a proměnná

7.

Číslo a proměnná

7.

Geometrie v rovině a prostoru

6.

Geometrie v rovině a prostoru

6.

Sčítání zlomků
Rovnostranný a rovnoramenný
trojúhelník
Osová souměrnost základních
geometrických obrazců
Osová souměrnost písmen a
zajímavých obrazců s využitím
souřad. systému

6.

Geometrie v rovině a prostoru

7.

Jednotky hmotnosti v praxi, BMI
(Body Mass Index)

7.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

8.

Slovní úlohy s nadmořskou výškou

7.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

9.

Krychle a kvádr - úvodní pojmy

6.

Geometrie v rovině a prostoru

10.

Rýsování krychle a kvádru

6.

Geometrie v rovině a prostoru

7.

Geometrie v rovině a prostoru

7.

Závislosti, vztahy a práce s daty

6.

Geometrie v rovině a prostoru

4.
5.

11.
12.
13.
14.

Soustava souřadnic v rovině,
spojování bodů v obrazce
Přímá a nepřímá úměrnost ve
slovních úlohách
Povrch krychle a kvádru – praktické
úlohy
Slovní úlohy pro výpočet objemu
krychle a kvádru

6.

Geometrie v rovině a prostoru

7.

Číslo a proměnná

16.

Měřítko plánu a mapy, úlohy s mapou
Využití trojčlenky v jednoduchých
úlohách

7.

Závislosti, vztahy a práce s daty

17.

Slovní úlohy s desetinnými čísly

6.

Číslo a proměnná

18.

Matematické hrátky a rébusy

6.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

19.

Lichoběžník
Historie matematiky, matematika
starověkého Řecka

7.

Geometrie v rovině a prostoru

7.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

15.

20.

Při výběru jednotlivých témat jsem se zaměřil především na učivo, které je pro žáky
špatně představitelné a činí jim značné potíže. Interaktivní výuka je pro ně totiž zcela novou
možností, jež nabízí dětem zábavnou formou i méně atraktivní učivo a zvyšuje tak jejich
motivaci k učení.
Mojí prioritou je děti aktivně zapojit do učebního procesu a nenásilnou formou je
začlenit do procesu vzdělávání. V každé IVH bych chtěl žáky především motivovat
a „okořenit“ jim náročné pasáže matematiky.
Podle didaktického aspektu jsou v IVH
využívány především metody slovní (monologické, dialogické a písemná cvičení) a názorně
demonstrační (pozorování, předvádění, demonstrace a projekce). V menší míře jsou využity
metody praktické (např. nácvik praktických dovedností a grafické činnosti).
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Charakteristika IVH
Všechny IVH mohou probíhat v jakékoliv učebně s interaktivní tabulí. Některé hodiny
na sebe záměrně navazují a je možné je spojit do vícehodinového bloku. Všechny IVH
probíhají individualizovanou formou tzn., že hodina je realizována zčásti učitelem za aktivní
účasti žáků (doplňování odpovědí, hlasování apod.).
Vzdělávací obsah předmětu matematika bude rozšířen o tyto zkušenosti:
IVH 1 – starobylé jednotky, IVH 2 - římské číslice a jejich použití, IVH 7- Body Mass
Index, IVH 18 – matematické hrátky a rébusy, IVH 20 - historie matematiky, matematika
starověkého Řecka.
Vzdělávací obsah IVH
Aplikací jednotlivých tématických celků IVH dojde k naplnění těchto výstupů RVP ZV:
Číslo a proměnná - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; zaokrouhluje
a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor; užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem); řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a plánů
Závislosti, vztahy a práce s daty - určuje vztah přímé nebo nepřímé úměrnosti; vyjádří funkční
vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Geometrie v rovině a v prostoru - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary; odhaduje
a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů; načrtne a sestrojí rovinné útvary;
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti; určí osově
a středově souměrný útvar; určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti; odhaduje a vypočítá objem a povrch těles; načrtne a sestrojí sítě
základních těles; načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině; analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Nestandardní aplikační úlohy a problémy - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
Další výstupy budou upřesněny až po začlenění rozvíjejícího učiva.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Pravidla pro hodnocení žáků – při využití všech IVH doporučuji hodnocení klasifikací
a při využití hlasovacího systému klasifikaci podle procentuální úspěšnosti.
Autoevaluace autora – cílem autoevaluace je postřehnout možná zdokonalení vlastních
IVH a také jejich používání. Autoevaluace bude vždy navazovat na každou jednotlivou
odučenou IVH a to formou dotazníku, rozhovoru a hlasovacího zařízení.
4) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka výrazně zvýšila kvalitu a atraktivitu výuky na naší škole. Naše škola
tak navazuje na nejmodernější trendy vyučování. Projekt IVOŠ nám umožnil zdárný
počátek interaktivní výuky a do budoucna nabízí cenné zkušenosti, jež můžeme předávat
našim kolegům. Jejich práce bude usnadněna velkou databankou volně přístupných IVH
různých předmětů. Naše škola si tak pozvedla svou prestiž, kterou si chce udržet a nadále
zvyšovat.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE
VYSLOUŽILOVÁ Dagmar, ČR
Anotace článku:
Příspěvek je zaměřen na problematiku zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní výuky. Pojednává o využití interaktivní tabule v hodinách cizího jazyka
a aktivním zapojování žáků do výuky.
Klíčová slova:
interaktivní tabule, IVH (interaktivní výuková hodina), anglický jazyk, klíčové kompetence,
žák, hodnocení
1) Stručná charakteristika školy
Základní škola v Náměšti na Hané je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její
kapacita je stanovena na 360 žáků. Nyní školu navštěvuje 210 dětí. Výuka probíhá
v kmenových třídách a v odborných učebnách, na které navazují kabinety se sbírkami
pomůcek.
Škola má k dispozici novou učebnu ICT, která je vybavena 26 počítači, interaktivní
tabulí, dataprojektorem, prostorovým ozvučením a novým zasíťováním. Díky zapojení do
projektu IVOŚ využívá škola nově zřízenou jazykovou učebnu. Ta je vybavena interaktivní
tabulí, počítačem, dataprojektorem, ozvučovacím a hlasovacím systémem.
Do budoucna škola plánuje rozšířit vybavení v oblasti ICT a interaktivní výuky,
zejména využitím finančních prostředků z projektu Evropské peníze do škol. Plánujeme
pořídit čtyři další interaktivní tabule, vizualizéry, vybudovat wifi síť a začlenit do ní dvanáct
netbooků.
Vypracované IVH jsou určeny pro jazykové skupiny žáků v počtu 15 – 20 dětí.
Jednotliví žáci se tak u tabule pravidelně a často střídají. Nepřijímají učivo pouze pasivně.
V aktivní formě sami tvoří, řeší problém, jsou více zapojeni do výukového procesu. Tato
dynamická metoda umožňuje rozvíjet schopnosti nadaných žáků a pomáhá žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
Při výběru svého tematického celku IVH jsem vycházela z obsahu učiva v anglickém
jazyce na druhém stupni základní školy. Prostřednictvím aplikace IVH do výuky je zajištěno
rozvíjení klíčových kompetencí, které mají žákům pomáhat při získávání základů vzdělání.
Jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, řešit problémy, umění dorozumívat se,
spolupracovat, jednat demokraticky nebo pracovat soustředěně. Takové kompetence slouží
žákovi v každém předmětu i v dalším životě.
- kompetence k učení: žák propojuje poznatky z různých vzdělávacích činností, čerpá
poučení pro další práci, přijímá ocenění, radu i kritiku (postup – učitel vede žáka
k ověřování výsledků)
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kompetence k řešení problémů: žák uplatňuje při řešení úkolů dříve získané vědomosti
a dovednosti, rozpozná problém a objasní jeho podstatu, volí vhodný způsob řešení
(postup – učitel motivuje žáka k získávání informací potřebných k řešení problémů
a ověřování jejich správnosti)
- kompetence komunikativní: žák využívá dostupné komunikace, verbální i neverbální,
včetně symbolických a grafických vyjádření informací, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu, prezentuje sám sebe před publikem
(postup – učitel vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky)
- kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě
celé třídy, oceňuje zkušenosti druhých, rozhoduje na základě vlastního úsudku (postup
– učitel podněcuje žáky k argumentaci)
- kompetence občanské: žák respektuje různorodost názorů ostatních, umí se
zodpovědně rozhodnout podle dané situace (postup – učitel vede žáky k prezentaci
jejich názorů)
- kompetence pracovní: žák plní povinnosti, efektivně organizuje svou práci, využívá
znalosti i zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech (postup – učitel
napomáhá při cestě ke správnému řešení, zohledňuje rozdíly ve znalostech
a pracovním tempu)
Jednotlivé IVH budou zařazovány do výuky dle probíraného učiva v 6. – 9. ročníku
v přímé návaznosti na učební plán, z čehož jsem vycházela při jejich sestavování. Zpracovala
jsem především IVH zaměřené na anglickou gramatiku. Zde se věnuji největší měrou
prezentaci přítomných a minulých časů, způsobu jejich tvoření a užití. Dále jsem vytvořila
například IVH na téma přídavná jména, počitatelnost podstatných jmen, příslovce, atd.
Samozřejmě, že jsem zařadila i IVH zaměřené konverzačně (např.: IVH na téma sport,
zvířata).
Některé IVH předpokládají již zvládnutou slovní zásobu z uvedeného okruhu (např.:
IVH na téma rodina), jiné představují novou slovní zásobu a její následné procvičování (např.:
IVH na téma roční období). Zařadila jsem také IVH určené pro opakování a prohloubení
učiva (např.: IVH na téma bydlení).
V jednotlivých IVH převládají jednoduchá cvičení na doplňování, hledání dvojic,
přiřazování. Častá jsou i cvičení na anglický slovosled. Některé IVH postihují tematiku
anglických svátků a tradic (např.: IVH na téma Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn). Právě zde
je nejpatrnější prolínání některých průřezových témat, např. poznávání lidí nebo lidské
aktivity.
Již vytvořené IVH lze podle stavu probraného učiva a slovní zásoby různě
pozměňovat. Tyto obměny umožňují zvláště hry a kvízy, které samozřejmě patří mezi dětmi
k nejoblíbenějším.
Výuka cizího jazyka je specifická a vyžaduje snahu o co nejčastější řečový projev
žáka. Proto je potřeba dbát na to, aby se žáci u tabule co nejvíce projevovali verbálně.
Jednotlivé IVH lze dle jejich charakteru využívat v různých částech hodiny (motivace, nové
učivo, procvičování, opakování, prověřování znalostí). Při prezentaci nové látky se výuka
zrychluje a zefektivňuje. Uspořený čas se pak může věnovat procvičování učiva. Velkou
pozornost jsem věnovala grafické úpravě, snažila jsem se o názornost a přehlednost.
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Od klasických výukových metod se liší především ty IVH, které se věnují třeba
procvičování nepravidelných sloves, což je nutně spojeno s drilem, a proto každé oživení
tohoto drilu může být vítané.
Aplikací tematického celku IVH do výuky jsou naplněny očekávané výstupy ŠVP:
- žák dokáže postihnout hlavní smysl sdělení,
- žák reaguje v běžných řečových situacích,
- žák se orientuje v obsahu přiměřeného textu,
- žák formuluje otázky,
- žák rozumí pokynům učitele a dokáže na ně reagovat,
- žák vyhledává odpovědi na otázky,
- žák vede dialog,
- žák porovnává význam slova (např.: slova opačného významu),
- žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
Hodnocení žáků musí vycházet z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů
formulovaných v učebních osnovách AJ. Učitel musí stanovit jasná kriteria hodnocení, být
k žákům otevřený, umožnit žákům účast na hodnotícím procesu. Jako nejvhodnější způsoby
hodnocení žáků se mi jeví jednak vyhodnocování průběžných podkladů (pozorování přístupu
a projevů žáka, jeho aktivita), jednak jednorázové způsoby hodnocení (ústní zkoušení,
písemné práce). Žák musí být dopředu seznámen s tím, jakým způsobem a za co bude
hodnocen. V případě potřeby je vhodné kombinovat klasifikaci se slovním hodnocením.
Jednou z možností rychlého a objektivního zkoušení je použití hlasovacího zařízení.
Pro žáky je to velký motivační prvek. Umožňuje získat při výuce okamžitou zpětnou vazbu,
aktivizuje žáky a hravou formou prověří jejich znalosti. Děti lze také rozdělit do skupin a
soutěžit v týmech. Velkou výhodou je, že žáci nemusí čekat na opravené testy, výsledky jsou
ihned přehledně k dispozici. Pro učitele je zajímavá především statistika o výsledcích celého
testu, dosažené výsledky v paralelních skupinách může lehce porovnávat. A nakonec si
dovolím ocitovat poznámku svého žáka osmého ročníku po prvním spuštění hlasovacího
systému: „Konečně škola hrou“.
O hodnocení žáků se mluví hodně. Ale co autoevaluace učitele? Prvním krokem je
plánování výuky. Stanoveným cílem je především kvalita vyučovacího procesu a úroveň
vědomostí žáka. S cílem autoevaluace bezprostředně souvisejí její kritéria. Ta zahrnují hlavně
postupné zlepšování úrovně práce, doplňování studia nebo spokojenost žáka. Mezi nástroje
používané při autoevaluaci zařazuji diskuse a pohovory se žáky, analýzu žákovských prací
a vzájemnou výměnu zkušeností s kolegy. Evaluační činnost je průběžná.
4) Resumé – shrnutí
Učebnu s interaktivní tabulí mám možnost díky projektu IVOŠ využívat při výuce
cizího jazyka od letošního školního roku. Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit výuku
mně i dětem. Pokud je tabule do vyučování dobře zapojena, jeví se mi jako přínosná
a efektivní. Zlepšuje spolupráci se žákem. Interaktivní tabule nerozvíjí pouze kreativitu žáků,
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ale i kreativitu učitele. Pokud má učitel IVH vytvářet a následně realizovat, musí být nápaditý
a tvořivý. Příprava interaktivní hodiny je časově náročná, ale vše, co jednou vytvoříme,
můžeme jednoduše obměňovat, upravovat a rozšiřovat. Postupně si vytvoříme množství
výukových materiálů a příprava na hodinu se odlehčí.
Přínosem této tabule pro žáka je především jeho aktivita, pestrý a zábavný způsob
práce, lepší představivost, větší zapojení do výuky. Žáci jsou u tabule zapojováni především
ve fázi procvičování učiva, při prezentaci nové látky je více zapojen učitel.
O zatraktivnění výuky se zaslouží zejména ty IVH, které jsou doplněné odkazy na
webové stránky.
Projekt IVOŠ pomáhá zvýšit „přidanou hodnotu“ školy především inovací ŠVP,
rozvíjením klíčových kompetencí, upevněním spolupráce mezi pedagogem a žákem,
zlepšením komunikace žáků mezi sebou. Významným prvkem je rozvoj nových moderních
metod výuky s maximálním zapojením informačních technologií. Interaktivita přinesla nový
styl výuky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Dagmar Vysloužilová, Základní škola Náměšť na Hané, Komenského 283, 783 44
Náměšť na Hané, +420 585 952 179, vyslda@zsnamest.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA NA ZŠ A MŠ HANUŠOVICE
ZERZÁŇ Zdeněk, ČR
Anotace článku:
V projektu IVOŠ jsem se seznámil s prací na interaktivní tabuli. V průběhu školního
roku jsem vytvářel dvacet interaktivních hodin, a to deset do předmětu zeměpis a deset do
předmětu anglický jazyk. Tyto hodiny zpestřily výuku a vzbudily u žáků zájem a spolupráci
ve vyučovacím procesu.
Klíčová slova:
Interaktivní tabule, zpestření vyučovací hodiny, IVH.
1) Stručná charakteristika školy
Plně organizovaná základní škola s 1. a 2. stupněm a školní družinou, součástí je
mateřská škola a školní jídelna. V budově školy je 16 kmenových tříd a odborné pracovny: 2
jazykové učebny s interaktivními tabulemi, učebna informatiky, chemie společně
s pěstitelstvím, přírodopisu, hudební výchovy, fyziky, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň,
dílna na pracovní činnosti a keramická dílna. Součásti areálu školy je tělocvična. Která je
vybavena vlastním hygienickým zázemím s oddělenými šatnami, sprchovým koutem
a toaletami. Na areál školy přímo navazuje sportoviště vybavené hřištěm s tartanovou plochou
a kolem hřiště je běžecká dráha.
Základní školu navštěvují děti z Hanušovic a přilehlých obcí. Dojíždějící žáci tvoří
třetinu všech žáků.
2) Tematický celek IVH a jeho charakteristika
- výchovné a vzdělávací strategie
- žák získává poznatky z vlastní IVH, internetu, učebnice, atlasu, od učitele
- žák prostřednictvím IVH rozvíjí dovednosti k učení, samostatné práci, orientaci se,
skupinové práci, komunikaci.
- žák využívá při samostatném i skupinovém řešení problému své znalosti práce s ICT.
- žák efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace, nacvičuje si
různé druhy mluveného projevu, rozhovor, vyprávění, popis, četba.
- žák organizuje při skupinové práci společnou činnost, přijímá odpovědnost za práci
skupiny, apod.
- struktura jednotlivých IVH
- jednotlivé IVH jsou zpracovány pro dva předměty na 2. stupni základní školy a to
zeměpis a anglický jazyk. V zeměpise jsou zaměřeny na jednotlivé kontinenty, např. jejich
povrch, přírodní poměry a živočichy. V anglickém jazyce na jednotlivé časy a běžná
konverzační témata. Tyto IVH byly vybírány jako základní a výchozí témata v návaznosti
na jejich další rozšíření a využití. IVH jako nová forma výuky vnáší do vyučovacího
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procesu zajímavé možnosti přípravy vyučovací hodiny s cílem zaujmout a motivovat žáky
k rozvíjení svých schopností a dovedností.
- charakteristika IVH
- interaktivní hodiny jsou realizovány výukovou formou, to znamená seznámení
s látkou, vysvětlení problematiky, popisy, cvičení, křížovky, obrázky k daným
tématům atd. Do IVH jsou zahrnuty postupy k dosažení jednotlivých kompetencí,
např. k učení, řešení problémů, komunikační atd.
IVH naplňují tyto kompetence
- rozvíjí práci ve skupinách,
- učí pomocí moderních prostředků získávat informace,
- hledat správné řešení pomocí tzv. kontejnerů,
- prohlubuje poznávání planety pomocí obrázků, internetu a zadaných úkolů,
- usnadňuje orientaci v anglických časech.
- vzdělávací obsah IVH
- výstupy zeměpis
- umístí na mapu jednotlivé světadíly,
- u každého světadílu vyjmenuje zakreslí zeměpisné útvary, řeky atd.,
- charakterizuje přírodní podmínky,
- zná živočichy typické pro jednotlivé světadíly.
- výstupy anglický jazyk
- ovládá jednotlivé časy a umí je správně použít,
- popíše svůj dům,
- vyjmenuje členy rodiny,
- zná pravidelná a nepravidelná slovesa.
3) Možnosti hodnocení žáků a autoevaluace autora
- pravidla hodnocení žáků
- jako způsob hodnocení žáků volím klasifikaci, u žáků s SVP slovní hodnocení
u náročnějších úkolů. Při hodnocení je brán zřetel na aktivitu žáků a ochotu spolupracovat.
Nabízí se zde využití hlasovacího zařízení, které přináší okamžitou kontrolu jak žákům, tak
vyučujícímu a slouží jako autoevaluační nástroj, který má okamžitou zpětnou vazbu.
4) Resumé - shrnutí
V projektu IVOŠ jsem měl možnost se seznámit s prací na interaktivní tabuli.
Výukové hodiny jsou na této tabuli pro žáky zajímavější, atraktivnější a záživnější. Začlenění
práce s interaktivní tabulí do ŠVP naší školy bude možné, ale nejdříve je potřeba naučit
používat interaktivní tabuli i ostatní vyučující, v předmětech pro které jsou IVH zpracovány.
Vyučující, kteří budou vytvářet vlastní IVH, musí do doby, než zvládnou základní
manuál práce s interaktivní tabulí počítat s větší časovou náročností.
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Hodiny s použitím interaktivní tabule jsou pro žáky zajímavější, do práce se zapojují i
žáci, kteří v běžných hodinách nepracují a proto myslím, že v dnešní době je interaktivní
tabule ve vyučovacím procesu přínosem.
Kontaktní adresa:
Zdeněk Zerzáň Ing., ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145 Hanušovice 788 33. tel.: 581030200,
e-mail zs.hanusovice@seznam.cz

- 174 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky
do škol s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OBSAH SBORNÍKU

CONTENTS

PŘEDNÁŠKY POZVANÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
LECTURES OF INVITED SPEAKERS
KLEMENT Milan – LAVRINČÍK Jan – KLEMENT Jiří, ČR
PROJEKT „IVOŠ“ – JEDNA Z CEST KE ZVÝŠENÍ KVALITY VE
VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
PROJECT "IVOŠ" - ONE OF THE WAYS TO ENHANCE QUALITY IN
ELEMENTARY EDUCATION…………………………………………………….

3

DOSTÁL Jiří, ČR
VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE
USE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS IN INSTRUCTION…………………

9

SEKCE DIDAKTICKÁ A TECHNOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
REALIZACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY
SECTION DIDACTIC AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF
REALIZATION INTERACTIVE TEACHING
KLEMENT Milan – LAVRINČÍK Jan, ČR
PROJEKT „IVOŠ“ – ROK PRVNÍ
PROJECT “IVOŠ” – FIRST YEAR………………………………………………...

15

KLEMENT Milan, ČR
PROJEKT „IVOŠ“ – ROK DRUHÝ
PROJECT “IVOŠ” – SECOND YEAR……………………………………………..

23

LAVRINČÍK Jan, ČR
ACTIV INSPIRE JAKO PROSTŘEDEK ZVÝŠENÍ INTERAKTIVITY
ACTIV INSPIRE A MEANS OF INCREASING INTERACTIVE QUALITY……

29

BÁRTEK Květoslav, ČR
VYUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE: OČEKÁVÁNÍ A
REFLEXE ČESKÝCH UČITELŮ V KONTEXTU VÝZKUMŮ V ČR A V
ZAHRANIČÍ
USAGE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS IN INSTRUCTION – CZECH
TEACHERS EXPECTATIONS AND REFLECTION IN CONTEXT OF
RESEARCHES IN CZECH REPUBLIC AND ABROAD…………………………

34

- 175 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní
výuky
do
škol
s registračním
číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

SEKCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A INTERAKTIVNÍ
VÝUKA
SECTION SCHOOL EDUCATION PROGRAM AND INTERACTIVE
TEACHING
BALABÁNOVÁ Zuzana, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE………………………...

40

BATLOVÁ Hana, ČR
MODERNÍ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA POMOCÍ INTERAKTIVNÍ
TABULE……………………………………………………………………………

44

BAZALOVÁ Petra, ČR
VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE K VÝUCE ANGLICKÉHO
JAZYKA……………………………………………………………………………

47

BUKALOVÁ Lenka, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA VE ŠKOLE………………………………………….

50

DVOŘÁKOVÁ Libuše, ČR
LZE POUŽÍT INTERAKTIVNÍ TABULI PŘI VÝUCE HV?............................

54

FOJTÍKOVÁ Jana, ČR
MATEMATIKA OBOHACENA INTERAKTIVNÍ VÝUKOU………………..

57

GÉDOŠOVÁ Jitka, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA CHEMIE A ANGLICKÉHO JAZYKA…………..

61

HANÁK Roman, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA………………………………………………………..

64

HERYANOVÁ Gabriela, ČR
INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA……………….

67

JÁNOVÁ Yvona, ČR
TVORBA IVH V RÁMCI PROJEKTU IVOŠ…………………………………..

70

KUBA Pavel ,ČR
ZEMĚPIS NA INTERAKTIVNÍ TABULI………………………………………

72

KUBÍNOVÁ Jarmila, ČR
ZÁBAVNÝ SPOLEČNÍK PRO ŽÁKY I UČITELE……………………………

75

- 176 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní
výuky
do
škol
s registračním
číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

KUTÁ Lenka, ČR
VYUŽITÍ IVH NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY………………...

79

LABOŇOVÁ Stanislava, ČR
MATEMATIKA A INTERAKTIVNÍ VÝUKA………………………………….

82

MACHÁLKOVÁ Helena, ČR
INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH ZEMĚPISU……………………...

86

MASTNÁ Alena, ČR
AKTIVNĚ KE VZDĚLÁNÍ……………………………………………………….

90

MODRIANSKÁ Pavla, ČR
INTERAKTIVNÍ TABULE JAKO SKVĚLÝ POMOCNÍK UČITELE
FYZIKY ……………………………………………………………………………

94

MÜLLEROVÁ, Petra, ČR
INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH ČESKÉHO A ANGLICKÉHO
JAZYKA……………………………………………………………………………

98

NAVRÁTILOVÁ Iva, ČR
ZÁBAVNĚJŠÍ A MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………..

103

OSTRÝ Jaromír, ČR
MOJE ZKUŠENOSTI S TVORBOU IVH ……………………………………… 107
PEŇÁZOVÁ Milada, ČR
CO S NÍ? – CO SNÍ?................................................................................................

110

PÍREK Miroslav, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA MATEMATIKY – PŘÍLEŽITOSTI A ÚSKALÍ… 114
POKORNÁ Iva, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ZŠ A MŠ OLOMOUC, DEMLOVA 18………...

118

POSPIECHOVÁ Renata, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA ČESKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA…………

125

POSPÍŠIL Michal, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE………………………...

129

POSPÍŠIL Stanislav, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ZŠ A MŠ OLOMOUC, DEMLOVA 18………...

132

REIMEROVÁ Yvona, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODINY VE VÝUCE MATEMATIKY……...

138

- 177 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní
výuky
do
škol
s registračním
číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

ŠTENCLOVÁ Ivana, ČR
TVORBA A UŽITÍ INTERAKTIVNÍCH VÝUKOVÝCH HODIN PŘI
VÝUCE NĚKTERÝCH KAPITOL MATEMATIKY NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE……………………………………………………………………………... 141
TAUWINKLOVÁ Gabriela, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ČESKÉM JAZYCE A OBČANSKÉ
VÝCHOVĚ………………………………………………………………………… 147
TRUNEČKOVÁ Lucie, ČR
VYUŽITÍ IVH VE VÝUCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE…… 150
VACKOVÁ Kateřina, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA………………………………………………………..

155

VAŇKOVÁ Vlasta, ČR
VYUŽITÍ IVH V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA………………………….

158

VRÁBLÍK Milan, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA
NA ZŠ BRODEK U PŘEROVA………………………………………………….. 163
VYSLOUŽILOVÁ Dagmar, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE………………………...

168

ZERZÁŇ Zdeněk, ČR
INTERAKTIVNÍ VÝUKA NA ZŠ A MŠ HANUŠOVICE……………………..

172

OBSAH SBORNÍKU

CONTENTS ...........175

- 178 Projekt IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením
interaktivní
výuky
do
škol
s registračním
číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0154 je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sborník vznikl v rámci ESF projektu „IVOŠ - zvyšování kvality ve vzdělávání
zavedením interaktivní výuky do škol“, s registračním číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0154, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

PROTECH 2010
Editoři:

PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Mgr. Jan Lavrinčík, DiS.

Technická úprava:

PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Mgr. Jan Lavrinčík, DiS.

Vydal:

Velfel Ladislav, K. Sedláka
1220, 784 01 Litovel

Tisk:

Tiskárna
Litovel,
Velfel
Ladislav, K. Sedláka 1220,
784 01 Litovel,

První vydání
ISBN

978-80-904088-7-6

