
Naplňování ŠVP 
skrze projekt

19. 10. 2018

Elena Tomanová, Hana Onisková



RVP

ŠVP

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



Vzdělávací oblasti RVP

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Matematika a její 

aplikace 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Člověk a příroda 

Umění a kultura 

Člověk a zdraví 

Člověk a svět práce



Průřezová témata

Osobnostní a sociální 

výchova

Výchova 

demokratického 

občana

Výchova k myšlení 

v evropských 

a globálních 

souvislostech

Multikulturní výchova

Environmentální 

výchova

Mediální výchova





Jaké dovednosti budou 

studenti potřebovat v 

budoucnu?

https://www.mentimeter.com/public/b61b5761f9ef620a6c6f5dfcad018b05


1. KREATIVITA (která se zdá, že se vytrácí ve 4. třídě)

2. KOMUNIKACE (plynulost v psaní, mluvení, a technologiích)

3. SPOLUPRÁCE (práce v týmech, např. v projektovém vyučování ve 
škole, ne jen ve volném čase – např. ve sportu)

4. KRITICKÉ MYŠLENÍ (včetně schopnosti výběru, zhodnocení, a 
správného využití informací z Internetu)

5. CHARAKTER univerzální morální hodnoty(čestnost, empatie, smysl 
pro spravedlnost, fair jednání apod.)
A

6. KOSMOPOLITNÍ MYŠLENÍ – důvěra v lidi jiných národů

Je důležité , aby si studenti uvědomovali své SILNÉ stránky, a ty se učili 
rozvíjet.

DOVEDNOSTI, 

KTERÉ ODBORNÍCI POVAŽUJÍ ZA 

DŮLEŽITÉ PRO PRAXI V 21. STOLETÍ



Podporovat kreativitu

znamená měnit výuku…



Eurocitizen



1. úkol

“Zahřívací” prezentace o tom, jak chráníme životní 

prostředí doma, ve škole a ve městě



2. úkol

• Z návrhů partnerů si malé národní týmy 

vybraly téma a vymysleli rozhovor

• Všechny tyto rozhovory jsme umístili na web 

a volili nejlepší rozhovor našich partnerů z 

druhé země.

• Vítěz z každé země byl odměněn

Témata byla např: demonstrace před jadernou 

elektrárnou, rozhovor s aktivistou, rozhovor s 

prodejcem ekologického výrobku apod.

Ukázka rozhovoru s aktivisty 

https://youtu.be/FYBr0peqVR4


Hlavní úkol:

Práce v  malých mezinárodních týmech:

1. umístění  obrázků ilustrujících 

environmentální problémy své země

2. diskuze - otázky a odpovědi

3. společná prezentace “Ekologické 

problémy našich přátel”

zde lze využít Fórum v TS, a různé 

nástěnky (Padlet, Linoit, LearningApps)



Přihlašovací údaje do 
Twinspace

twinspace.etwinning.net

Uživatelské jméno pro Čechy: 
czstudent.x (kde x je 1-7)
heslo: etwinning
Uživatelské jméno pro Slováky: 
skstudent.x (kde x je 1-7)
heslo: etwinning















Děkuji za pozornost

www.etwinning.net 

www.etwinning.cz

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

