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Čerstvý vítr z hor přináší zájem o Ghemii a fyziku
PodIe výsIedků prověřování znaIostí 58 tisíc
Žáků devátých tříd zák|adních škoI vyšlo naje-
vo, Že Íyzika a chemie patří mezi nejméně ob-
|íbené předměty ' Žáci zkrátka pojmům, vzta-
hům a poučkám pří|iš nerozumí.

feoretický vyk|ad Za pomo-
l ci pťirovnánÍ a vysvětlová-

ní má bohuŽel své |imity. Ty-
+^ -4.,x.', |, -^+^ři ^ř;ro zavery KdnLor prrrozene
očekávají. Vzhledem k těmto
oko|nostem bývá zvykem, Že
se pro Žáky organizuje zvIáštní
doučovánÍ. Taková Íorma však
nebývá pří|iŠ vyhIedávaná.

Změnit tyto nebIahé trendy
se pokoušíme u nás v Zák|adní
ško|e Rakovského v Praze 12'
Naštěstí ne1sme sa mr, protoŽe
jsme se stali partnery prolektu
Cerstvý vítr z hor, který reaIizu-
je Zák|adní škoIa Komenského
v Trutnově. HIavním cí|em pro-
jektu je vytvořit siť spolupra-
cujícÍch škol a umoŽnit peda-
gogům předávat si zkušenos-
ti s badatelsky orientovanou
výukou formou pravidelných
webinářů, badatelských od-
poIednÍ, konferencí a exkur-
zí \/rltrinřon: hrr|: <íť.^^+^r4r. vyLVvrcr ro uyro )rL Lcrrlcl
ko|egiá|ní podpory. Ta by do
budoucna mě|a fungovat ja-
ko výuková centra pro okolní
ško|y. Mimo vzájemnou me-
todickou pomoc a spoIupráci
pedagogů by|o veImi podstat-
né materiá|ní vybavení Účast-
níků projektu. Tím se do škoI
dostaIy moderní měřicí při
stroje a stavebnice, pomocí
Vtary|trh ia mn)nn zzií,- --J'mavejl
a poutavěji seznamovat Žáky
s učivem'

Vizionářské formy výuky pro
Žáky našíško|y jsou aplikovány
v předmétech přírodopis, fyzi.
ka, chemie a zeměpis. o faktu,
Že děti hodiny více baví a osob-
ně vyzkoušené jevy tak |épe
chápou, jiŽ dnes není sporu.
Výmluvné jsou jejich pozitivní
reakce během projektů, při zá-
věreČné evaIuaci a zejména přt

testové kontroIe 1ej ich znaIostí.
Tyto krátke projekty a soutě-
Že jsou přitom integrovány do
běŽné vyučovacÍ hodiny a na-
hrazu;í částečně jen expozič-

ní část hodinv rlčiteIe Ltdově""-"'J
l^;^^^ l4+1,- - -{^;-...l^.^lťLť| |U - |d tKd Ó LÓv|> UU )c-
šitů proběhne rych|eji a takto
zÍskany Čas je potom věnován
experimentům.

KaŽdé centrum kolegiá|nÍ
podpory organizuje jednou
za měsíc badatelská projek-
tová odpo|edne. Určena jsou
především pedagogům všech
typů Ško|, a|e my jsme se s ře-
ditelem ško|y jako vedoucím
našeho centra dohodIi, Že je
otevřeme i široké veřejnosti
a hIavně našim m|adším Žá-
kům, tedy vŠem, kteří chtě1í
experimentá|ní formou zkou-
mat přírodu kolem sebe.

Pro svou neotře|ou formu
vzdě|ávání si badate|ská od-
po|edne za rok provozování
n:čl: iiž <rrÁ <ti|á zÁlomr q

Typickým návštěvníkem je Žák
prvního stupně s rodinným do-
provodem. obČas k nám zaví-
tají i nadšení kolegové z okol-
ních škol. obecně se dá říci,
žc nrťrměrně k nám za védou
přijde cca 50 ma|ých zá1em-
ců. Pravide|ná je účast téměř
všech žáků našítřídy Edisona'
Principy vzdě|ávání dětÍ z te-
to třídy jsou za|oŽeny právě
na empirických aIternativních
přístupech.

Pa zkrr(pnostech isou od-

po|edne řešena jako soutěŽní
kláníma|ých badate|ů o drob-
nó rantl 7zřinÁ <p rlžr|tr ton-
retickým nastíněním zá1mo-
vého tématu a představením
jednot|ivých Stanovišť. Na nich
musí ÚČastníci pomocÍ získa-
ných znaIostí přírodních je-
vů zodpovědět jednoduché
otázky nebo zh otoviI zařízení
čl mechanismus na měřenídě-
iů. KaŽdé místo obs|uhu1e od-
borně vyškolený staršÍ Žák naší
Ško|y z druheho stupně. Ten jiŽ
pokusy zná z praxe běŽné vý-
uky a svou aktivní Účastí si tak
můŽe vy|epšit průměr známky
nebo získat pochvaIu Za pre-
zentaci škoIy na veřejnosti.

opravdu nevšedním záŽit.
kem 1e pozorovat nestrolene
nadšení žákŮ zjejich vlastních
objevů. Po zák|adnÍ teorii ne-

cháváme vŽdy malé vědátory
rivzlznr r(pt <i f r rnlzro ;ialtma-
vých senzorů Pasco a výzkum-
ných sad Arduino jejich vlastní
cestoU. VŽdyť i Špatne pó|ové
zapojení baterie do bezdráto.
vého vo|tmetru vede k netuše-
ným objevům. Výzvou pak je
napřÍk|ad seriove zapojenÍ ba-
teriÍz ovoce nebo tvorba vIast-
ního ga|vanického č|ánku. ob-
čas to nebývá tak snadné a na
řadu přicházejidrobne rady na-
šich starších Žáků, rodičů nebo
i nás, učite|ů' o to většíje pak
radost z Úspěchu, tedy z toho,
Že to skutečně dokáŽou a h|av-
ně Že to opravdu f unguje: ,,Sví-
tÍ, dioda mi opravdu svítí.,,

osobně si mys|Ím, že k|a-
sické formy výuky v různých
naukových předmětech )iŽ
dávno překona|y své mezní
vzdě|ávací moŽnosti. Zař azo-
vání kratších i de|šÍch b|oků
a|ternativnějších forem výu-
ky bude pro |epší materiá|ní
vybavenost i pro svou úspěš-
nost a kIadné oh|asy mezi ro-
!i;i - ;{|.'. ^- .+{+^í-l^ ,ko|áchutLr o zoNy ro )Lou ilLr | )
všech typů v blízké budouc-
nn<ti ctÁlé č:<těičí
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