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Vyučovací hodina, která byla natočena, zřejmě splnila hlavní cíl, kterým bylo seznámení 
s aktivitou zemského t ělesa a jeho stavbou.  

V úvodu si žáci zopakovali části krajinné sféry , zjistili, zda ví, co znamenají jednotlivé její 
názvy. Pro slabší to bylo upozornění, aby si toto připomenuli před opakováním 
v následujících hodinách. Práce do pracovního listu by snesla podrobnější seznámení 
s textem – ne všichni žáci si byť krátký text pozorně přečetli. 

V další části hodiny žáci pomocí rozhovoru nad obrázky  měli odpovědět na otázku, zda je 
zemské těleso aktivní či ne a čím se tato aktivita projevuje. V této části většina žáků velmi 
aktivně spolupracovala a uváděla i některé rozšiřující informace. 

V části hodiny věnované stavb ě zemského t ělesa  bylo cílem dát žákům prostor přemýšlet 
nad problémem: Jak zjistit stavbu objektu bez možnosti do něj „vstoupit“? I této činnosti se 
žáci aktivně zhostili a po návodných otázkách, které zužovaly žákům problém, byla odpověď 
formulována.  

V poslední části hodiny byl žákům představen zjednodušený model stavby Zem ě 
a následně byl zakreslen do připraveného schématu. Cíl podoby zvoleného schématu byl 
vysvětlen v hodině a při následné kontrole sešitů někteří žáci zakreslili zemské těleso rovnou 
do sešitu a poměry velikostí jednotlivých částí byly odpovídající. 

Metoda rozhovoru nad obrázky umož ňuje aktivizovat pozornost žák ů a obrázky, které 
jsou pro ně srozumitelné, je snadno přivedou na správné odpovědi. Obrázky nové mohou 
naopak vyvolat u některých další otázky, což se v hodině potvrdilo. 

Podstatnou nevýhodou této metody je časová náro čnost , pokud měli dostat šanci i další, 
nejenom první či nejaktivnější. 

Použití dostatečného množství obrazového materiálu umožnilo názornost a propojení s tím, 
co značná část žáků znala. 

Žáci byli v hodině aktivní. Ve srovnání s hodinami nenatáčenými nebyla jejich aktivita tak 
vysoká. Toto je možno přičíst buď na vrub třídním schůzkám, které se konaly předcházející 
den, nebo přítomnosti kamer. 

Cílem hodiny bylo zapojit žáky tak, aby bylo využito jejich dosavadní ch znalostí , ale tyto 
byly stále směřovány k cíli. Někteří ze žáků svými poznámkami a dotazy odbíhají do značné 
„šířky“, proto jsou ne vždy vyvoláni.  

Použití jiných forem práce, ve kterých by se rozvíjela více jejich vzájemná spolupráce, je při 
vysokém počtu žáků obtížné, ale ne nemožné. Budu je zřejmě s nimi využívat až ve fázi, kdy 
se ještě lépe poznáme a i skupinová práce bude dělná a k cíli směřující. 

Časový plán hodiny měl dvě varianty v závislosti na aktivitě žáků, jelikož jsem nevěděl, jak 
žáci zareagují na přítomnost kamer. V „katastrofickém scénáři“ jsem počítal s jejich téměř 
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nulovou aktivitou. Z tohoto důvodu byla hodina připravována i s tématem litosférické desky 
a jejich pohyb. 

Část, která byla podstatně delší, než jsem předpokládal, byla věnována kreslení stavby 
zemského tělesa. Jednalo se o aktivitu odlišnou od předcházejících a u takto starých žáků se 
mi osvědčuje právě střídání aktivit různého typu. 

Celkově hodina splnila vytyčený cíl. To, co bych změnil po zhlédnutí natočené hodiny, se 
týká podílu mých vstupů a počtu obrázků v části věnované sopkám. Obé by zasloužilo 
redukci. 


