Projektový den
od nápadu k realizaci
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ÚVOD
Chystáte se uspořádat na vaší škole projektový den? Na následujících stránkách se pokoušíme podělit
se s vámi o poznatky a zkušenosti, které jsme sami realizací projektových dnů na základní škole získali.
Pokusíme se vás provést od nápadu na projektový den až k jeho úspěšné realizaci a vyhodnocení a velmi
si přejeme přispět k úspěchu vaší akce!
Hlavním účelem metodiky projektového dne je zobecnit a současně na praktických příkladech ukázat
možnosti toho, jak funkčně realizovat projektový den na základní škole. Ve čtyřech kapitolách se dozvíte,
jak postupovat od nápadu na projektový den, přes jeho přípravu a realizaci, až po jeho zhodnocení. Tato
metodika se zaměřuje jak na zásadní milníky všech fází projektového dne, tak na místa, která mohou
být kritická a pro zdárnou realizaci projektového dne potenciálně nebezpečná. Obecné se snažíme
dokládat praktickými vstupy a ukázkami z událostí reálných projektových dnů, které jsme měli možnost
spoluvytvářet na Smysluplné škole, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí v Praze – Karlíně. Během školního roku
2021/2022 byl realizován projektový týden „Poznej Karlín“ a také projektový den věnovaný sociálním
sítím. Věříme, že naše rady, poznatky a zkušenosti budou sloužit dalšímu rozvoji tzv. projektového
vyučování, oživí zažité pedagogické postupy a strategie a pomohou funkčně propojovat školní
vzdělávání s reálným životem. Především však doufáme, že budou přínosem pro všechny děti.
– Lucie Viktorinová, Markéta Štěpánová, Matouš Ettler
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1. NÁPAD NA PROJEKTOVÝ DEN
V této kapitole obecněji uvedeme, co může být obsahem projektového dne na základní škole (dále jako
„ZŠ“), s jakými kompetencemi a vzdělávacími oblastmi Rámcového vzdělávacího programu
pro základní školy (dále jako „RVP ZV“) lze pracovat a také hned zapojíme konkrétní příklady
projektových dnů proběhlých na ZŠ Lyčkovo náměstí.

1.1 TÉMA A ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÉHO DNE
Téma a zaměření projektového dne nemá hranice. Lze jej svázat v podstatě s jakoukoliv vzdělávací
oblastí RVP ZV. Vzhledem k tomu, že tato metodika vznikla v rámci projektu zaměřeného
na prosazování demokratických hodnot v rámci základního vzdělávání, vymezíme tím také její témata
a zaměření. S ohledem na to je možné vybírat jakákoliv témata s vazbou na dějinné, sociální a kulturně
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.
Projektový den je možné zaměřit jak na lokální, tak státní či mezinárodní úroveň, a samozřejmě je
na místě tyto úrovně propojovat.
Při výběru tématu je nicméně vždy nutné myslet na:
–

propojení tématu s RVP ZV a jeho klíčovými kompetencemi (viz níže);

–

provázanost tématu a zaměření s aktuálními společenskými událostmi či jevy na zmíněných
úrovních;

–

úroveň dětí, pokud jde o dosavadní znalosti daného tématu a návaznost tématu a zaměření
na další události v rámci dané ZŠ;

–

diferenciaci uvnitř žákovské skupiny s ohledem na výše zmíněné dosavadní znalosti dětí.

1.2 VAZBA NA RÁMCOVÝ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Jedním z pilířů školního vzdělávacího programu (dále jako “ŠVP”) ZŠ Lyčkovo náměstí je smysluplný
obsah vzdělávání. Tedy kritérium využitelnosti v reálném životě; více prostoru je věnováno tématům,
u nichž je větší pravděpodobnost, že je žáci a žákyně dále v životě využijí. Obsah vzdělávání je dle
školního vzdělávacího programu považován za prostředek k získání dovedností jako je schopnost
vyhledávat informace, řešit problémy, dávat poznatky do souvislostí, získané vědomosti využít v praxi.
Z hlediska této metodiky tak témata, kterým je vhodné se v rámci projektových dnů věnovat, mohou
být například právě okruhy, u kterých je žádoucí věnovat se jim na širší ploše, s podporou
mezipředmětových vazeb a tzv. soft-skills.
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Tato metodika tedy navazuje na RVP ZV, pokud jde o:
–

vzdělávací oblasti: „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“, „Člověk a příroda“, „Umění
a kultura“, „Člověk a zdraví“ a „Člověk a svět práce“;

–

průřezová témata: „Výchova demokratického občana“; „Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech“; „Multikulturní výchova“, „Environmentální výchova“ a „Mediální
výchova“.

Projektový den by měl děti seznámit s vývojem společnosti, s důležitými společenskými jevy a procesy,
které se promítají do každodenního života a které mají vliv na utváření společenského klimatu. Měl by
se zaměřit na utváření pozitivních občanských postojů a podporovat přijetí demokratických hodnot.
Projektový den je dobré propojovat s podporou prevence rasistických, xenofobních a extremistických
postojů, s výchovou k toleranci a respektování lidských práv, s podporou genderové rovnosti, s úctou
k životnímu prostředí i kulturním hodnotám.

1.3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Dále tato metodika navazuje na klíčové kompetence RVP ZV. Samozřejmě svým obsahem může rozvíjet
všechny v RVP ZV zmiňované, nicméně v rámci naší metodiky se soustředí především na provazbu
na kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence digitální.

1. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS
Poznej Karlín

Sociální sítě

Prvotní myšlenka vznikla na základě úvahy

Mediální výchova jako jedno z průřezových

o projektu na téma fake news, který jsme navíc

témat RVP je na Smysluplné škole dlouhodobě

začali plánovat uprostřed pandemie v čase, kdy

tématem

byly školy zavřené. Protože jsme od začátku

V tomto případě jsme se rozhodli zaměřit

chtěli, aby byl projekt zároveň detoxem

na sociální

od online výuky, rozhodli jsme se téma

wellbeingu

pozměnit a zaměřit se na lokalitu Karlín jako

Vycházeli jsme z toho, že pro děti se sociální

spádovou oblast školy. Toto téma jsme zvolili

sítě stávají nedílnou součástí života a měly by

i z toho důvodu, že v mladších ročnících je

se

znalost okolí školy jedním z výstupů ŠVP

skloňovaná kyberbezpečnost je jen jednou

a jednotlivé

stranou mince. V souladu se ŠVP jsme se snažili

aktivity

projektu

se

snadno

implementovaly do jednotlivých předmětů.

je

různých

sítě,

naučit

celoškolních

ale

primárně

a „smysluplného

používat

projektů.

optikou
obsahu“.

správně.

Často

najít takové téma, které bude skutečně
využitelné pro život. A otevřít téma sociálních
sítí je v tomto ohledu více než žádoucí.
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Jan Korda

2.
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2.1 PRO KOHO

se projektový den bud

projektového dne, tak jeho samotnou realizaci.

2.2 FORMÁT PROJEKTOVÉHO DNE

a
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beseda
promítání a diskuse
herní aktivita
pohybová aktivita
online aktivita

projektového dne)

2.3 TERMÍN PROJEKTOVÉHO DNE

do

2.4

a
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jako podklad pro koncepci samotného
projektového dne;

2.5

dne,
je dobré si vyjednat jeho podporu.

2.6

a na

2.7

dne provést. Zhodno
projektového dne! Více se dozvíte v

.
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2. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS
Poznej Karlín
jednoho
a

dnotlivých aktivit jsme
v
tedy v
edním dnem
na plánování celotýdenního projektu v rámci

jít více do hloubky. Celý projektový den byl

s ohledem

na

jednotlivé

aktivity.

Obsah

zajistit sdílenou tabulku aktivit tak, aby byl

na

ení

aktivit

s

a koncepci celého projektového týdne se

expertem. Cílem byl

a

k tomu byly nachystány i metodické materiály.
I
s odkazy.

sejde
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NA CO NEZAPOMENOUT

Vymyslet základní ko

vého dne.

Zvolit (vhodný) termín.
Navrhnout jednotlivé aktivity.
metodické materiály

pracovní listy

Definovat konkrétní výstupy
Zajistit m
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3. REALIZACE PROJEKTOVÉHO DNE
-how, jak projektový den co nejlépe realizovat. Nezapomeneme

3.1

ostatním.

3.2 HARMONOGRAM

harmonogram samotného dne:

finální výstupy projektového dne.

3.3
:

do realiza
a

na zcela jin

3.4 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

projektový den má mít výstupy;
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bavit;

v rámci nastavených hranic se moho

3.5
Zamyslet
do
na organizaci a celkový projektový

z

3. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS
Poznej Karlín
yly

1.

jako sledování videa a následná reflexe,

výstupy. Jedním z nich byla tzv. Karlínská

Poznej Karlín
práce,

platformy
s interaktivní

mapou

a

jednotlivými

a
a
a
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jejich

zástupci

youtuberem
í
v ulicích pro

(4. - 6.

o

-

hodnotit...
Jan Korda

NA CO NEZAPOMENOUT

Uvést projektový den
obsahem dne).
úkoly a role
ny

y

é výstupy.
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(aby projekt nevnímali jako den, kdy se

4.
Zhodnocení projektového dne je

nosti:

"Akce byla povedená!" Co to ale v praxi znamená?

líbila více apod.

4.1
Je velmi vhodné, aby taková akce, jako je projektový den,
z

ako malou

i

. Má-

4.2 ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE A REFLEXE PRÁCE

práci ostatních i práci vlastní. Abychom si ujasnili pojmy, zhodnocením zde máme na mysli posouzení

rázu, je spo
dopad.
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do
flexi práce hodnotíme (viz

):

práci ostatních
o
a
práci vlastní
o

zde reflektujem

vedeme k tomu, aby dokázaly zhodnotit a reflektovat samy sebe, svou vlastní práci;

reflexe je posun
do

na projektových dnech.
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4. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS
Poznej Karlín

S

byly odprezentovány na Karlínské slavnosti,

a
a
s youtuberem Lukefrym.

microsite, která
k
mapa jednotlivých ulic a odkazy na jednotlivé

výzva byla pojata jako shrnutí celého dne,

l/a na

éto

lého

na

e tuto praktickou

hodinový rozhlasový dokument z celé akce,
konce.

Evaluace probíhala zejména jako reflexe vlastní

a
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a

NA CO NEZAPOMENOUT

at
ít výstupy

Vyhodnotit projektový den
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e

1.

(ukázka z projektového dne

)

dostupné zde
2. Zhodnocení práce ve

sebehodnocení (ukázka z projektového týdne Poznej Karlín)

dostupné zde
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