
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY

KROK 7
U m í m s i u d ě l a t p r ů z k u m ,  a b y c h l é p e p o r o z u m ě l

s l o ž i t ý m p r o b l é m ů m .

Při zvládnutém kroku 7 si žáci dokážou dohledat dodatečné informace, které jim pomohou

lépe pochopit složitý problém. V předchozím kroku se naučili složitý problém rozpoznat

a vysvětlit, čím se liší od problému jednoduchého a proč může být nutné řešit jej jiným

způsobem. Už také uvažovali o různých zdrojích informací, které mohou při řešení problémů

využít. V tomto kroku se mají především naučit sami určit, co si o problému potřebují zjistit, 

a vysvětlit, jaký průzkum by jim pomohl ho lépe pochopit.

Žák musí zvládnout

• Určit, co už o problému vědí a co dál ještě potřebují zjistit.

• Definovat, co je „primární průzkum“ a „sekundární průzkum“.

• Udělat si průzkum, na základě kterého budou moct složitý problém lépe pochopit,

a vysvětlit, proč jej provedli tímto způsobem.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby samostatně napsali definici „průzkumu“, „primárního průzkumu“

a „sekundárního průzkumu“.

• Zadejte žákům nějaký problém a vyzvěte je, aby písemně odpověděli na následující

otázky: „Co už o problému vědí? Co potřebují zjistit? Jaký průzkum by si udělali, aby to 

zjistili?“

• Vyzvěte žáky, aby dokončili následující větu: „Při řešení složitých problémů je užitečné

udělat si průzkum, protože..."

POSILOVÁNÍ KROKU 7

• Vyzvěte žáky, aby nahlas komentovali, jak při řešení problémů uvažují: „Co 

potřebujete vědět? Jak to zjistíte?“ 

• Umožněte žákům na místě, kde se učíte, přístup k různým zdrojům informací

a různým typům průzkumu. 



ČESKO VYSCHLO

Pomůcky: psací potřeby, papír, pracovní list s textem, pracovní list s INSERT metodou
Cíl aktivity: Žáci pomocí metody INSERT zanalyzují konkrétní problém, zvědomí si k němu nové
informace a zorientují se tak lépe ve složitějších záležitostech daného tématu.

Průběh: Žáci dostanou k dispozici pracovní list s článkem z časopisu Respekt, ve kterém je 
popisována problematika sucha v Česku. Jejich úkolem je pomocí metody INSERT zaznamenat, 
jaké informace jsou pro ně nové, které už věděli atd. Metoda je založená na principu, kdy si žáci
sami prochází odborný text a pozorně jej sledují. Během toho si bokem/do pracovního listu
zaznamenávají pojmy a věci do následujících 4 kategorií:
• ✓ známé věci

• + nové věci
• - tvrzení, se kterými nesouhlasí
• ? informace, o kterých by se chtěli dozvědět víc

Reflexe: Následně je vhodná diskuze o analyzovaném textu a především o poznámkách
a výpiscích žáků – které informace je překvapily, které nevěděli, jak se posunula jejich
informovanost v dané problematice. Výsledkem metody INSERT je systematické uspořádání
informací a zasazení nových informací do kontextu učiva.
Je vhodné společně s žáky také diskutovat o možnostech primárního průzkumu – vyhledávání
spolehlivých informací i prostřednictvím četby relevantních ověřených textů. 

(https://informace.rozhlas.cz/duveryhodne-zdroje-a-jak-se-v-nich-vyznat-7736292)

✓ Udělejte si fajfku na okraji textu, pokud něco z toho, co čtete, 

potvrzuje, co jste věděli nebo si mysleli, že víte.

- Udělejte minus, pokud informace neodpovídá tomu, co víte 

nebo jste slyšeli.

+ Udělejte plus, pokud je pro vás informace nová.

? Udělejte otazník, pokud se objeví informace, které 

nerozumíte, o které byste se chtěli dozvědět více.

✓(3) + (3) - (1) ? (1)

I.N.S.E.R.T.

Po přečtení textu si do následující tabulky zapište vlastními slovy hlavní informace z textu.

https://informace.rozhlas.cz/duveryhodne-zdroje-a-jak-se-v-nich-vyznat-7736292


Česko vyschlo. Půda v lesích je jako troud, potoky a řeky odkrývají dno, scvrklé ovoce padá ze

stromů, tráva žloutne, rostliny usychají. Na většině území spadlo letos (pozn.: v roce 2015) až

o třetinu méně srážek, než je obvyklé, někde napršela dokonce jen polovina normálu. K tomu se

přidala mimořádná horka. Extrémně suchou půdu najdeme na 70 procentech území, a jestli se

situace brzy nezlepší – a zatím se nezdá, že by měla –, může se letošní sucho vyrovnat tomu

z roku 1947, kdy usychaly i stromy v plné síle. Klima se mění stále výrazněji a varování se naplňují

dříve, než jsme očekávali. Například už počátkem století vědci upozorňovali, že se na jižní Moravě

někdy kolem roku 2025 přestane vyplácet jarní ječmen, protože po vysetí potřebuje příliš mnoho

deště, který bude čím dál větší vzácností. Ve skutečnosti od něj tamní zemědělci rychle upouštějí

už v současnosti. „Máme chalupu ve Lhotě na Kokořínsku, je tam asi 70 metrů hluboký vrt,

nejspodnějších 20 metrů bývá obvykle voda. Teď je ale zaplaveno jenom nejhlubších pět metrů,“

vypráví geolog Václav Cílek. Úbytek zavinilo hlavně nadměrné čerpání, kvůli němuž se hladina

nestačí obnovovat. „Ve vesnici je několik bazénů, jezdí tam čím dál víc rekreantů, takže v létě se

tam prudce zvýší množství lidí, kteří si nenavykli vodou šetřit,“ říká Cílek. Současnou hladinu

podzemních vod také snížil – spíše než momentální počasí – nedostatek sněhu během letošní

zimy podtržený tím, že jsme vln sucha zažili v poslední době celou řadu, například v letech 2000,

2003 a 2012. Projevilo se to i u dalšího významného zdroje podzemní vody, kterým jsou nivy řek.

Do konce století se v Česku oteplí více, než bude průměrný nárůst teplot na celém světě. Jsme

totiž uprostřed kontinentu rozkládajícího se blízko rychle se ohřívající Arktidy, oteplení bude

proto pravděpodobně výraznější než třeba v tropech. Podle některých odhadů stoupnou teploty

v letních měsících v Česku až o 4,5 stupně, takže se z půdy a z krajiny bude odpařovat mnohem

víc vody. Ohledně srážek dávají různé klimatické modely odlišné výsledky, v souhrnu se ale zdá,

že suchá období přerušovaná přívalovými dešti budou přicházet častěji a budou delší; k létům

bez vody se přidají i horká a suchá jara (některé roky budou zřejmě ale naopak velmi deštivé).

Nepocítí to pouze chataři a lidé bez vodovodu, jejichž mělké studny vyschnou, ale i obyvatelé

měst. Výstrah a omezení, jak nakládat s vodou, bude přibývat, nemusí už jít jen o zákazy

napouštění bazénů a zalévání zahrádek, ale nějakou výraznější regulaci spotřeby. Města možná

opráší plány, jak vodu z kanalizace čistit a vracet do vodovodu – takové studie již existují.

Průmyslové podniky budou muset omezovat výrobu. Řeky, aspoň ty bez přehrad, v létě občas

vyschnou, což však není nic překvapivého – v minulosti, třeba v 19. století, se stávalo, že se

i takové Labe změnilo v soustavu mokřin a vzájemně nepropojených tůní. Nejvíc dopadnou ničivá

sucha na evropské zemědělství. Evropa je kriticky důležitým dodavatelem pšenice na světové

trhy a jak upozorňuje bioklimatolog Miroslav Trnka z Centra výzkumu globální změny AV ČR,

Text pracovního listu:



právě pšenice je přitom jednou z plodin, jejichž pěstování bude ve změněných podmínkách

velmi obtížné – nejen kvůli suchu, ale především kvůli vysokým teplotám. Trnka a jeho kolegové

analyzovali, co se stane na konci století, pokud lidstvo výrazně neomezí emise a skutečně se

oteplí o zmíněných téměř pět stupňů. Vyšlo jim, že četnost extrémních jevů schopných zničit

úrodu pšenice na rozsáhlém území – kromě horka a sucha také třeba krupobití – stoupne až

trojnásobně. „Přenést pěstování pšenice na sever, třeba do Finska, nepomůže, riziko

extrémních událostí tam vychází ještě vyšší. Pšenice bude muset zůstat tam, kde je, a u jiných

plodin je to podobné,“ varuje Trnka. Pšenice je ovšem důležitá proto, že se s ní hodně

obchoduje na světových trzích a Evropa je jedním z nejdůležitějších vývozců. Výkyvy v evropské

produkci ovlivní světové ceny potravin, což může přispět k destabilizaci chudších oblastí světa.

Technologie, třeba šlechtění nových odolnějších odrůd nebo dokonalejší zavlažování, mohou

budoucím zemědělcům pomoci, ale jen v omezené míře. Skutečně důležité je v Česku něco

jiného: změnit způsob, jakým nakládáme s krajinou, chovat se k ní tak, aby dokázala udržet

vodu. Chránit mokřady, rušit meliorace z dob socialismu, nepokoušet se řeky vtěsnat do

betonových koryt, stavět rybníky a nádrže a především – jak odborníci na fungování krajiny

opakují pokaždé, když vlna sucha či povodní oživí zájem o jejich profesi – přestat ničit půdu. Ta

nedokáže zadržet vodu kvůli nešetrné hluboké orbě a nadměrnému používání umělých hnojiv,

které nepříznivě mění strukturu půdy a ničí životodárné půdní bakterie. V Česku se mnohem

méně než dřív hnojí obyčejným hnojem a z polí ve velké míře zmizely pícniny, jetel nebo

vojtěška, uvolnily místo především řepce. Jejich kořeny přitom prorůstají do hloubek

přesahujících pět metrů a po sklizni zůstávají v půdě. Tím se do ní dostávají organické látky, jež

zlepšují její strukturu, takže pak lépe zadrží vodu. Ústup pícnin i hnoje souvisí s výrazným

omezením živočišné výroby, k němuž po revoluci došlo – zatímco před rokem 1989 tu žil zhruba

milion a čtvrt krav, dnes je jich 566 tisíc. České zemědělství by zkrátka potřebovalo mnohem

menší výměry polí a rozumnější hospodaření. Z lánů až k obzoru se voda ztrácí nejsnáze, aspoň

pokud jsou na svahu a zemědělci na nich bez dalších opatření stále dokola sejí řepku, pšenici,

ječmen nebo kukuřici pro bioplynové stanice, tedy plodiny, které se v současnosti vyplácejí

nejvíc. Půda se pak mění v neprostupnou hmotu, do níž se voda nevsákne, ale rychle odteče,

zvlášť pokud spadne v podobě přívalových srážek. Viděli jsme to v uplynulých letech několikrát:

půda vyschne do 70 centimetrů hloubky (v současnosti nejméně do metru), pak se strhne

bouřka, způsobí lokální povodeň, ale zemina se navlhčí jen na povrchu a během pár dní je zase

jako troud. Výsledkem je, že povodně a sucha jsou v Česku horší, než diktuje neúprosně se

měnící klima.

Zdroj: Martin Uhlíř, Tomáš Brolík: Kam zmizela voda? Prázdné studně, zničená úroda. Co dělat 
proti vysychání Česka. Respekt č. 34/2015, dostupné z 
https://www.respekt.cz/tydenik/2015/34/kam-zmizela-voda?issueId=100007.

https://www.respekt.cz/tydenik/2015/34/kam-zmizela-voda?issueId=100007.


SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ AKCE

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list s tabulkou
Cíl aktivity: Žáci se aktivně podílí na organizaci společné třídní akce.

Průběh: Kolektiv rozdělíme do skupin po 4–5 dětech. Ve skupině děti vymyslí konkrétní aktivitu 
(k obecně zadanému tématu, např. téma: návštěva hradu, konkrétně: zámek Mníšek pod Brdy) 
a doplní tabulku na pracovním listu. Je možné zadat téma dříve, aby děti ze skupiny měly 
prostor individuálně vyhledat tipy na konkrétní aktivitu samostatně doma a posléze zpracovat 
aktivitu společně ve škole – vybírají z možností, které navrhnou. Nebo lze určitou aktivitu zvolit 
společně, nejlépe s přístupem ke zdrojům – knihám, internetu apod. Po doplnění tabulky (co je 
potřeba zjistit a o jaký typ průzkumu se jedná) děti zjišťují konkrétní informace ať již formou 
primárního, či sekundárního průzkumu. Výsledky průzkumů zaznamenávají na volné papíry.

Příklady obecně daných aktivit (popř. primárního a sekundárního typu průzkumu):

● jít se třídou do kina => primární průzkum – zjistit zájem dětí, kdy děti mají čas (pokud by se 
jednalo o odpolední akci), jaký druh filmu spolužáci/žačky upřednostňují (animovaný, hraný, 
s titulky, bez titulků) / sekundární průzkum – co dávají v nejbližším kině, resp. co nabízí 
k promítání, zda se lze v kině domluvit na soukromém termínu a filmu, co to bude stát.

● divadelní představení
● jet do zoo/zookoutku / záchranné stanice
● účast na tvořivých dílnách
● lanový park / horolezecká stěna / minigolf
● skatepark / cyklo fun park
● výlet na kolech

● zimní bruslení
● návštěva hradu/zámku => primární průzkum – zjistit, zda na daném hradě/zámku už někdo 

byl, zda se mu/jí tam líbilo, sekundární průzkum – otevírací doba, vstupné, prohlídkové 
okruhy apod.

● návštěva muzea

Následně každá skupina prezentuje svůj návrh konkrétní akce. Při prezentaci nejen informuje 
ostatní o poznatcích ze sekundárního průzkumu (termíny, vstupné, místo), ale 
i z primárního (př. Toník tam byl a říkal, že to „stojí za to“.)

Výběr nakonec uskutečněné akce může proběhnout tajným hlasováním, veřejným hlasováním, 
diskuzí s postupným vyřazováním některých akcí. Výběru by měl předcházet „vzorový výběr“, 
kdy z každé skupiny zástupce zvolí jednu z akcí, která ho ne/zaujala, a vysvětlí, zdůvodní 
ostatním, proč se tak rozhodl. Je důležité, aby se při hlasování nevyskytovaly důvody např. 
"protože proto", "protože to tak chci", "protože to je nejlepší".
Tuto aktivitu lze využít při plánování společné akce/výletu s třídním kolektivem. Děti tak budou 
vtaženy do procesu příprav, výběru aktivity/destinace, mohou se podílet na přípravách i na 
průběhu akce. Vyučující má možnost vymezit typ aktivity – sportovní, v přírodě, kulturní apod.



Reflexe: Samozřejmě je velmi důležité, aby se zvolená akce nakonec konala. Proto je třeba 
případně zvolit kritéria pro prvotní výběr akce – cenová, dopravní dostupnost apod. 
Případně tato kritéria předem stanovíme pro příští akci, kterou s dětmi budeme vybírat.

Pozor – děti nebude bavit vybírat akce tímto způsobem opakovaně (max. třikrát). Vyučující 
si proto vytvoří seznam akcí/aktivit, které děti v prezentacích postupně navrhovaly a může 
z nich čerpat a příště vybrat akci sám a zorganizovat ji jako „překvapení“.

S dětmi lze průběžně dělat společné komunitní kruhy a diskutovat:

• jak vybíraly danou akci/místo/aktivitu? (po samotném výběru a návratu do pracovní 
skupinky – lze diskutovat jen v rámci malé skupinky)

• před prezentacemi – které informace lze dohledat, které nikoli? Na co bylo nutné se 
zeptat přímo spolužáků/spolužaček?

• po prezentacích – co bylo z celé aktivity nejtěžší? Hledat a získávat informace, zpracovat 
je nebo prezentovat?

• po výběru – spokojenost s vybranou akcí? Co vás zaujalo? Na co se těšíte?

• finální diskuze – Pokud bychom příště opět vybírali akci/aktivitu – pomohlo by vám něco, 
aby se vám lépe pracovalo? Např. omezený výběr již konkrétních míst, z nichž by vybírali? 
Definovaná maximální vzdálenost od školy, maximální cena za vstup a dopravu?
Vyučující poznatky z finální diskuze zaznamená a využije při případném opakování této 
aktivity.

Akce:

Co je potřeba zjistit

Primární (úplně nové 

informace) / sekundární 

průzkum (existující 

informace)



Akce: ____________________ jarmark

Co potřebujeme zjistit
Primární (úplně nové informace) / sekundární 

průzkum (existující informace)

VÝDĚLEČNÝ JARMARK

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list s tabulkou
Cíl aktivity: Žáci se aktivně podílí na organizaci třídního/školního výdělečného jarmarku.

Průběh: Rádi byste uspořádali výdělečný jarmark. Co je pro to potřeba udělat? Bude se 
účastnit jen vaše třída, nebo přizvete i jiné třídy? Co budete prodávat? Kde/jak výrobky 
získáte? Jak zjistíte cenu výrobku? Jak zajistit, aby přišli kupující a měli zájem nakupovat právě 
vaše výrobky? Co uděláte s vydělanými penězi? (Mnohé, ne-li všechny, tyto otázky vás možná 
napadají, pokud jste se rozhodli uspořádat výdělečný jarmark. Může být vánoční, velikonoční, 
případně charitativní.)

Kolektiv rozdělíme do skupin po 4–5 dětech. Ve skupině děti doplní tabulku, jaké informace 
potřebují zjistit a zda se jedná o primární či sekundární průzkum – informace úplně nové či již 
existující (dohledatelné).

Obměna: Je také možné rozdělit třídu do 2 skupin – každá skupina se zaměří na jinou oblast: 
příprava a průběh jarmarku versus výrobky. V rámci každé skupiny se pak vytvoří podskupiny, 
aby byly pracovní skupinky menší a děti měly prostor pro vyjádření. Tzn. např. tři 4členné
skupiny se zabývají průběhem a přípravou jarmarku a tři 4členné skupiny se zabývají výrobky.



Akce:___________________ jarmark – průběh, příprava, ukončení

Co potřebujeme zjistit
Primární (úplně nové informace) / sekundární 

průzkum (existující informace)

Akce:___________________ jarmark – výrobky

Co potřebujeme zjistit
Primární (úplně nové informace) / sekundární 

průzkum (existující informace)



Objeví se pravděpodobně otázky tohoto typu:

● Co budou lidé kupovat, aneb co kupovali v loňském roce (sekundární průzkum), o co by 
měli zájem v letošním roce (primární průzkum).

● Kde lze jarmark v rámci školní budovy uspořádat (sekundární průzkum).

● Co je pro hladký průběh jarmarku potřeba domluvit či zařídit (sekundární průzkum).
● Za kolik mohou prodávat, co jsou zákazníci ochotni zaplatit (primární průzkum, popř. 

kombinace – dřívější zkušenosti).
● Jaké materiály bude potřeba zajistit pro dané výrobky (sekundární průzkum).
● Jak nacenit výrobky (primární průzkum).

Při průběžných celotřídních diskuzích shrneme s žáky také důležité informace, např.: Je o 
jarmark ze strany „zákazníků“ zájem? Kolik času nám zabere příprava? Máme časový prostor na 
tvorbu výrobků?

Po vyplnění dotazníkových tabulek společně sjednotíme v rámci třídy úkoly, které je třeba 
zajistit, a promyslíme způsob provedení průzkumů a výroby.

Samotný průběh příprav, výroby prodávaného zboží a prodej výrobků lze pojmout různorodě, 
nicméně je velmi přínosné ponechat dětem takový prostor, aby se mohly v maximální míře 
zapojit nejen do výroby zboží.

Reflexe: Jakousi předfinální diskuzi lze s žáky provést po vyplnění dotazníků. Délka seznamu 
dotazů zobrazuje náročnost celé aktivity – jedná se o jednoduchou či složitou akci? V čem je 
patrná složitost?

Otázky do diskuze mohou být: Dovedete získat odpovědi na své dotazy? Koho se budete ptát? 
Kde informace dohledáte, zjistíte? Máte představu, co zjistíte, co se dozvíte? Co se zjištěnými 
informacemi uděláte?

Po provedených průzkumech a zjištění nových či již existujících informací lze s žáky diskutovat 
o tom, zda se naplnily jejich předpoklady. Byly průzkumy zbytečné, nebo nás v domněnkách 
utvrdily či nám je vyvrátily? Jsou průzkumy důležité? Pro koho? Proč?

Pokud s žáky skutečně budete vyrábět a prodávat na jarmarku vlastní výrobky, je velmi 

přínosné po skončení jarmarku provést finální hodnotící diskuzi.

Měli jste zjištěné všechny potřebné informace? Položili byste si novou jinou otázku, kdybyste 
začínali znovu? Shrňte společně s žáky ve skupinkách a posléze dohromady, které podstatné 
informace je potřeba získat či mít, než se do organizace jarmarku pustíme příště.



DESIGNÉŘI NAŠÍ ŠKOLY

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list s tabulkou
Cíl aktivity: Žáci se aktivně účastní příprav k výzdobě školy.

Průběh: Prostory kolem sebe je vždy možné vylepšovat, žáci při této aktivitě získají možnost 
podílet se na návrzích, popř. i realizaci týkající se výzdoby školy.

Vyučující s dětmi vede skupinovou diskuzi na téma výzdoby školních prostor, jak v jejich třídě, 

tak po celé škole. Líbí se jim? Jsou ne/spokojeni? Proč? Navrhovali by žáci změny, pokud ano, 
tak jaké? Jak by podle nich mohla vypadat realizace? K čemu by to bylo?

Z návrhů společně vyberte (hlasováním, losem apod.) jeden konkrétní návrh, který rozpracujte 
ve skupinách. (K dalším návrhům se můžete kdykoli později vracet a zpracovat je obdobným 
způsobem.)

Kolektiv rozdělíme do skupin po 4-5 dětech. Děti sepíší na papír, jaké informace již mají a jaké 
potřebují zjistit. Pro zápis lze využít myšlenkovou mapu. V myšlenkové mapě pak děti barevně 
odlišně označí, které informace budou získávat primárním průzkumem a které sekundárním.

Vzor myšlenkové mapy.



Vzor informací, které je možno zjistit:

● Kde je potřeba a zájem o změnu?
● Kdo udělá návrhy pro změny?
● Kdo by provedl realizaci navržených změn?

● Kdy lze konkrétní změny uskutečnit?
● Kdo bude vše hradit, popř. poskytne materiál?
● Jaká bude cena jednotlivých změn?
● Kde se dají sehnat potřebné materiály za vhodnou cenu?
● Kdo materiál nakoupí?
● Je realizace změn něčím podmíněna “ stavební úřad, majitelé apod.?

Obměna: Pokud vyučující ví, že změny ve škole nebudou možné, lze celou aktivitu navodit jako 
situaci odehrávající se na jiné škole, kde jsou děti nespokojené, chtějí změnu a my se jim 
snažíme pomoci najít cestu k nejlepšímu a efektivnímu řešení jejich problému. Zda následně 
budou děti vnímat tuto potřebu ve své vlastní škole a odhodlají se s návrhy řešení samy 

předstoupit před vedení školy, je určitě jedno z možných východisek aktivity.

Reflexe: Děti vyvěsí své myšlenkové mapy na tabuli (po třídě), aby je viděli i ostatní. Postupně 
skupiny prezentují své myšlenkové mapy. Vyberou si dva konkrétní průzkumy, u kterých 
ostatním objasní, jak by informace zjišťovali a zda se jedná o primární či sekundární průzkum.

Je už pak jen na třídním vyučujícím, kolektivu a vedení školy, v jaké formě se aktivita realizuje 
či nikoli.



Příklad 2 zrealizovaných projektů z Karlínské OA - projekt renovace 
školních místností, který realizovala studentská společnost VIBE UP



Reflexe: Společně s vyučujícím nakonec žáci shrnou, co a jak lze o problému zjistit, 
a navrhnou postup při vybavování prostor školního hřiště či atria.
Nakonec se celý třídní kolektiv může pokusit společně stanovit (shodnout se) první 3 kroky, 
které by vedly k realizaci návrhů. Dle možností lze aktivitu dále rozpracovat – nejen 
realizovat průzkumy a informace zjistit, ale provést nutné kroky k realizaci. 



VYBAVENÍ PROSTOR ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ČI ATRIA

Pomůcky: psací potřeby, PL s tabulkou
Cíl aktivity: Žáci popíší proces, jak by postupovali při vybavování prostor školního hřiště či 
atria.

Průběh: Vyučující motivuje děti k řešení problému „vhodného vybavení školního hřiště či 
atria“, ať už se skutečnou možností realizace v jejich škole, či ve škole smyšlené. Kolektiv 
rozdělíme do dvojic. V každé dvojici děti sepíší seznam informací, které je třeba zjistit 
s ohledem na řešení daného problému. Následně spojíme dvojice do čtveřic. Ve čtveřicích 
děti společně projdou své seznamy a případně je dle druhé skupiny doplní. Společně 
zhodnotí, zda lze dané informace zjistit primárním či sekundárním průzkumem
(P – informace úplně nové, S – informace již existující (dohledatelné)) a zaznačí do tabulky 
P/S.

Co je potřeba zjistit? P/S

Vzor informací, které je mimo jiné potřeba zjistit (lze doplnit jakýmikoli dalšími informacemi, 
které považujete za důležité):

● Které venkovní prostory lze využít?
● O co by byl zájem mezi dětmi – čím hřiště vybavit?
● Jaké herní prvky jsou na jiných školních hřištích?
● Kdo a jak provede měření, co je potřeba změřit?
● Kdo provede realizaci návrhu?
● Kdo bude rozhodovat o tom, že se návrh uskuteční?
● Jaké jsou finanční možnosti – kolik je možné investovat?
● Jaká bude cena realizace?
● Kdo bude návrh realizovat?


