LEKTORSKÁ ÈÁST
Pøírodní krásy domova - Voticko

vìk: 8. - 9. tøída

èas realizace aktivit – 2 x 45 minut

Vzdìlávací aktivita trvá 2 vyuèovací hodiny. V první hodinì si žáci pøipravují prezentaci vlastních témat, ve
druhé hodinì žáci odprezentují vlastní tvorbu, kterou celá tøída zhodnotí.
Žáci využívají pøedevším informací, které se dozvìdìli na jednotlivých lokalitách, napø. s pomocí pracovních
listù. Pokud jste danou lokalitu ještì nenavštívili, mùžete použít informace z brožury dostupné na projektovém
webu, knižních publikací (napø. z edice Chránìná území ÈR – Svazek XIII Støední Èechy – vydala Agentura
ochrany pøírody a krajiny).

Zadání jednotlivých aktivit:
BRAINSTORMING - Napište na tabuli slova „Chránìná území Voticka“. Vyzvìte žáky, aby vám øíkali v heslech
vše, co je k tomuto tématu napadne. Vyøèená slova na tabuli zapište. Pak se na nì spoleènì podívejte a
zhodnote, co k tématu patøí a co ne.
ROZDÌLENÍ DO SKUPIN – Následující práce bude probíhat v osmi skupinách, pøi menším poètu žákù vytvoøte
skupiny jen ètyøi (nejlépe 2 až 4 žáci ve skupinì). Stejné téma budou zpracovávat 2 skupiny najednou, pøitom
každá ze skupin ho mùže pojmout trochu jinak. Jedná se o témata: PR Podhrázský rybník, PP V Olších, PP
Roudný a Ochrana pøírody v ÈR.
Žáky rozdìlte následujícím zpùsobem – pøed každého položte malý obrázek (staèí barevnì vytištìná
fotografie), který pochází z jedné ze tøí lokalit, pøípadnì takový, který souvisí s ochranou pøírody (všechny
obrázky naleznete na webu projektu). Obrázky budou žáci ještì využívat pøi další tvorbì.
ZADÁNÍ PRÁCE – Všechny skupiny mají stejný úkol – vytvoøit plakát (poster) o svém území. Kromì vlastního
posteru si žáci pøipraví prezentaci, pøi které výsledek své práce pøedstaví. Všechny skupiny musí svou
prezentaci stihnout mezi 3 – 4 minutami. Mohou zvolit jakoukoliv formu, avšak musí splnit urèitá kritéria. Ty
žákùm zadejte už na zaèátku práce, aby vìdìli, jak se pøipravit a jak poster zpracovat. Každé skupinì také
rozdejte Pomocné otázky, které jim mohou pomoci s obsahovou stránkou výstupu.

PREZENTACE – po ukonèení prací na posterech pøejdìte k prezentacím. Prezentovat mùže libovolný poèet
èlenù skupiny. Vyberte 4 žáky (nejlépe z každé oblasti èi lokality jednoho) – ti budou pøedstavovat porotu.
Porota na základì zadaných kritérií zhodnotí jednotlivé prezentace a postery. Pro každého porotce pøipravte
ètyøi tabulky s kritérii. Vždy za jednu oblast si budou (napø. rùznými barvami) zaznamenávat, v jaké èásti
tabulky se skupina nachází. Mohou tak porovnat stejné téma a na závìr zhodnotit práci jednotlivých skupin.
Pokud se èlen poroty úèastní prezentace, vystøídejte jej pro tutochvíli náhradníkem. Všichni ostatní
pøedstavování posluchaèe, na závìr mohou pokládat otázky. Nejlepší postery mùžete vystavit ve tøídì/škole a
pøedstavit tak chránìná území Voticka ostatním žákùm vaší školy.
ZÁVÌR – Proveïte reflexi celého projektu. Zeptejte se žákù, jak se jim pracovalo v dané skupinì, zda se
dozvìdìli z prezentací nìjaké nové informace, než jaké zaznìli pøi pobytu na dané lokalitì nebo jestli by
uvítali takovouto práci i o jiných chránìných územích apod.
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VLASTNÍ TVORBA – zbytek hodiny mají žáci èas na tvorbu plakátu a pøipravení se na prezentaci. K dispozici
dejte výtvarné pomùcky (pastelky, fixy, barevné papíry, lepidla, fotky z jednotlivých oblastí apod.) a
informaèní materiály.
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POMOCNÉ OTÁZKY
Podhrázský rybník:
Kde se nachází Podhrázský rybník?
Proè je zrovna zde chránìné území? A jaké?
Jak místo vypadá? Popište jej.
Èím je místo významné zejména na jaøe a na podzim?
Proè se nìkteré druhy ptákù stìhují na zimu pryè?
Popište vlastnosti vody v rybníce.
Co je vodní kvìt a co ho zpùsobuje?
V Olších:
Kde se nachází lokalita V Olších?
Proè je zrovna zde chránìné území? A jaké?
Jak místo vypadá? Popište jej.
Co tu roste za stromy a kvìtiny? Jsou nìèím významné?
Proè se tu tìmto rostlinám tak daøí?
Popište vzhled bledule jarní.
Roudný:
Kde se nachází lokalita Roudný?
Proè je zrovna zde chránìné území? A jaké?
Jak místo vypadá? Popište jej.
Napište o tìžbì zlata v minulosti a dnes.
Jaký druh hmyzu zde žije?
Proè se mu tak daøí právì zde?
Jakým zpùsobem života žije brouk svižník?
Ochrana pøírody v ÈR:
Jaké typy chránìných území v ÈR máme?
Co všechno je možné chránit?
Kde se nacházejí naše národní parky a nejbližší CHKO?
Struènì je popište.
Krátce pøedstavte maloplošná chránìná území Voticka.
Víte, jaká pravidla pro pobyt platí v jednotlivých typech chránìných území?

Kritéria výstupu - Poster

Grafická stránka

Zaplnìní místa
Pomìr fotek
(obrázkù) a textu

Obsah posteru

K

Písmo je èitelné, bez
pravopisných chyb,
na pohled poster
vypadá pìknì.

Ménì èitelné písmo,
nìkolik pravopisných
chyb, poster se zdá
být prùmìrný.

Prostor je plnì
využitý, ale není
pøeplácaný.
Na posteru je
vyvážený pomìr
obrázkù a textu.
Z posteru se dozvíme
odpovìdi na všechny
pomocné otázky,
pøípadnì i nìco
navíc.

Na posteru se
nacházejí vìtší volné
plochy.
Na ploše se nachází o
dost více textu než
fotek nebo naopak.
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Neèitelný text
s pravopisnými
chybami, celkový
dojem z posteru je
nepøíznivý.
Obsah je namìstnán
jen do malé èásti
posteru.
Poster je složen jen
z fotek nebo jen
z textu.
Obsah posteru uvádí
jen základní údaje,
pøípadnì obsahuje
nepravdivé
informace.
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Kritéria výstupu - Poster

J
Mluvený projev

Èasový limit

Prezentující mluví
srozumitelnì a
spisovnì. Jeho/jejich
projev je zajímavý,
nenudí.

Mluvèí se obèas
zasekává/zasekávají,
hovoøí moc potichu
nebo hodnì køièí,
èasto
používá/používají
slova jako „ehm“
Prezentace se vešla
Prezentace pøesáhla
do zadaných 3 – 4
èasový limit nebo
minuty.
byla kratší o ménì
než 1 minutu.
Prezentace
Mluvèí pouze stroze
pøedstavila všechny
popsal/i poster, po
oblasti, kterých se
prezentaci diváci
poster týká, mluvèí
nevìdí, co vše se z
zmínil/i také nìkteré nìj mohou dozvìdìt.
zajímavosti o tématu, Prezentující
zodpovìdìl/i všechny nezodpovìdìl/i
otázky divákù.
nìkteré doplòující
otázky.

L

Mluvèí se neumí
vyjadøovat, mluví
nespisovnì, je
mu/jim špatnì
rozumìt, projev je
celkovì nevýrazný.
Prezentace pøesáhla
èasový limit nebo
byla kratší o více jak
1 minutu.
Diváci se vùbec
nedozvìdìli, o èem
poster pojednává,
mluvèí nedokázal/i
odpovìdìt na žádné
otázky divákù.
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Obsahová stránka
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