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1. stupeň / období

1. období (1.–3. ročník)

Vzdělávací obor /
tematický celek

Člověk a jeho svět / Místo, kde žijeme

Rozvíjená gramotnost

DIGITÁLNÍ

2. období (4.–5. ročník)

Cíl činnosti:
Žák připraví a naplánuje jednodenní výlet do okolí. Žák si prakticky vyzkouší tvorbu pozvánky na výlet
s využitím digitálních technologií.
Pomůcky: pro každou skupinu žáků alespoň dvě digitální zařízení (z nichž jedno může být mobilní
telefon)
Popis činností:
1. Žáci pracují ve skupinách po cca 3–5 žácích.
2. Každá skupina plánuje jednodenní třídní výlet. Žáci plánují takový výlet, aby byl realizovatelný
během jednoho dne.
3. Žáci navrhují trasu a místa, která by chtěli navštívit.
4. K navržené trase a zajímavým objektům na trase dohledávají potřebné informace a připravují
si podklady pro tvorbu pozvánky. Ukládají si potřebné odkazy na www stránky a také si ukládají
zdroje obrázků, které se chystají použít (vč. odkazu na licenci, pod kterou byl obrázek zveřejněn).
5. Jakmile mají jednotlivé skupiny žáků připraveny podklady pro tvorbu pozvánky, učitel provede
krátkou instruktáž, jak vytvořit pozvánku v prostředí Canva. Rovněž je možné využít instruktážní
video.
6. Prezentace a výběr výletu, který bude třída absolvovat. Výběr skutečného výletu je možné provést
přes sběrný formulář (např. Google Formuláře).
Komentář z pohledu gramotnosti:
Žák vyhledává potřebné informace na internetu (DG-2-3-01), ukládá nalezené informace tak, aby
je mohl použít při další práci (DG-2-3-02), vytváří jednoduchý digitální obsah s využitím šablon pro
pozvánky (DG-2-2-01), používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj (DG-2-1-08). Tím, že si žák ukládá
zajímavé odkazy na zdroje informací pro další použití a odlišuje vlastní a cizí digitální obsah, rozvíjí
digitální kompetenci Osobní rozvoj (DG-2-1-04).

Důkazy o učení:
Žák na základě zadání připraví plán celodenního výletu.
Žák vytvoří pozvánku v digitálním prostředí, vč. uvedení zdrojů obrázků.
Žák prezentuje svůj návrh, zdůvodní svůj návrh a časový plán výletu.
Postřehy z ověřování:
Aktivita byla ověřena ve vlastivědě se skupinou 20 žáků 5. ročníku. Vyučující aktivitu neměnila, pouze
trochu zjednodušila, plánování výletu ponechala, digitální pozvánka však neobsahovala vše, pracovali
jsme pouze s volnými zdroji obrázků. Nejdelší část byla se seznámením a práce v prostředí Canva.
(Žáci doposud absolvovali pouze jednu vyučovací hodinu týdně ICT – ve 3. ročníku a nemají při běžné
výuce k dispozici počítače.)
Přínos pro žáky: Žáci byli nadšeni. Canva – pro ně byla novinka. Proto dlouho trvalo, než se v prostředí
zorientovali a vyzkoušeli si různé nástroje. Prohloubili si dovednosti ve vyhledávání informací na internetu
a shromažďování dat. Zorientovat se a učit se nové. Žáci chápou „půjčování“ obrázků z internetu, ale
neumějí uvádět zdroje obrázků.
Přínos pro vyučujícího: Vyučující vzhledem k absenci výuky s využitím digitálních technologií hodnotí
aktivitu v tomto rozsahu pro žáky 5. ročníku jako náročnou. Nejdříve by alespoň dvě vyučovací hodiny
měli strávit v prostředí Canva.

Zpětná vazba vyučující k výukové aktivitě:
Aktivita je výborně vymyšlená a připravená. První část – plánování jednodenního výletu by vyučující
zařadila do slohové výchovy. Mohlo by se propojit s výtvarnou výchovou – jako návrh pozvánky před
samotnou tvorbou v digitálním prostředí.
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