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nejkrásnější, co můžeme prožívat, je 

tajemno. To je základní pocit, který 

stojí u kolébky pravého umění a vědy.
Albert Einstein

naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.
Plútarchos

místo „nevím“ používáme „zatím nevím“.
Bill Gates

CO CHCI ŘEŠIT
TO MĚ ZAJÍMÁ!
KDE SE DOZVÍM VÍC
CO CHCI JEŠTĚ VĚDĚT

• motivace
• zíSkávání informací
• kladení otázek
• výběr výzkumné otázky

.

KroK 1
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Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho 
hlavě myšlenkové pochody typu „jak to tedy je?“ nebo 
„to je zvláštní“. Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší 
se jeho zájem o „bádání“ i učení se něčemu novému.
Co by mělo proběhnout v hlavě žáka:

o co nám jde

Co to je? to mě 

zajímá! Proč to 

tak je?

Jak jen tomu 
přijít na kloub?

napadá mě 
k tomu...
Chtěl bych zjistit... 

Jaké dovednosti tento krok u žáka rozvíjí?

Žák

● přemýšlí o tématu
● získává další informace z různých zdrojů
● třídí získané informace
● dokáže rozlišit věrohodnost zdrojů
● klade si otázky
● hledá odpovědi a souvislosti ve svých znalostech a zkušenostech
● porovnává své otázky a to, co si o tématu myslí, s názory spolužáků 
 a s dalšími zdroji informací

● vybírá výzkumnou otázku

krok 3
krok 1
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fáze bádání odkaz na konkrétní aktivitu

1.1 
To mě zajímá

1.2 
Kde se 
dozvím víc

1.3 
co chci 
ješTě věděT

TréninKová 
hodina

• Kmeny a kořeny
• Čemu mohu věřit

• Obrázek plný otázek
• Rybí kost
• Detektivní zápletka
• 6W

• Lepení stromu otázek
• Hra Balon
• Pyramidy otázek 

• Nejlevnější klimatizace

V kapitole najdete 

  CD příloha 
Nejlevnější klimatizace

motivace

kladení 
otázek

výběr výzkumné otázky

získávání 
informací

zahrnuje všechny 
výše uvedené fáze

KroK 1
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1.1 To mě zajímá!

Mám zvolené téma. Ale 
jak ho žákům lákavě 

představím?

Napadá mě hned několik možností, 
jak téma zajímavě otevřít…..

jak na to 
aneb podle jakého klíče přistupovat k motivaci žáků:

 Vymyslete, co vzbudí zájem vaší třídy.  
Nahlédněte do populárně naučných knih (určených pro vaši cí-lovou skupinu), videí na internetu, dětských časopisů, filmů atd. Možná najdete „mosty“, jak propojit svět žáků s tématem, které vnímáte jako důležité. Nebo navažte na otázku, která v některé z předchozích hodin zazněla.

 Otestujte svůj plán.  
Najděte ve svém okolí žáka odpovídající věkové kategorie a zkuste ho získat pro téma stejným způsobem, jak to máte při-pravené pro třídu. Sledujte, jak reaguje, vyslechněte si jeho otáz-ky (možná by vás jako dospělého vůbec nenapadly!). Ptejte se, kde o tématu slyšel. Ten zdroj bude pravděpodobně znám i va-šim žákům a bude snazší je zaujmout.

Čeho se vyvarovat 

 Badatelské téma je představeno jako běžné téma výuky  
 („Dnes budeme probírat…“). 

 Název tématu zní jako kapitola z učebnice („Rostliny a voda“). 
 Použijete sice videoukázku či obrázek, ale pro danou věkovou skupinu ne  

 zajímavé, případně jen okrajově související s tím, co žáci budou v lekci  
 dělat. Místo motivace se může dostavit zklamání. 

 Opomenete žákům ozřejmit smysluplnost a důležitost tématu pro ně  
 samotné již v motivační části lekce.

motivace

krok 3
krok 1
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Příklad zdrojů, které vám mohou pomoci s úvodní motivací 

pro mladší
iv. – v. ročník

pro starší
vi. – iX. ročník

● demonstrační pokus, který žáky překvapí například v lekci 
„Vejce v úzkých“

například v lekci  
„Rostliny se červenají“

● ukázka neobvyklé přírodniny (obří šiška, záhadné semeno, 
plod či masožravá rostlina)

● záhadný předmět (fotografie předmětu) s tajemným příběhem

● zaujetí smyslů (ochutnávka plodu, voňavé koření, hmyz vydá-
vající zvuk)

● provokativní či „hryzavá“ otázka, která žáky překvapí a za-
městná jejich uvažování

● úkol, který žáci řeší samostatně v terénu

● lze použít všechny prostředky zmíněné výše, zvláštní 
zájem u této věkové kategorie však vyvolávají různá 
média, weby a interaktivní prostředky a témata 
z běžného života žáků

například v lekci 
„Bruslařky bez 
bruslí“

například v lekci 
„Záhadný Black 
Smoke“

● články z odborných i populárně naučných časopisů (provokativní 
názor, článek plný rozporů, diskuse názorově opačných stran) – např. 
National Geographic, Epocha, 21. století atd.

● televizní pořady (kvalitní dokumenty, diskuse, zprávy)

● videa můžete hledat podle klíčových slov či tématu v bohaté webové 
databázi [www.youtube.com] nebo z kreslených videolekcí na [http://
ed.ted.com/]

● existují i přírodovědně zaměřené portály, které můžete sledovat: 
[www.jaxevyrabi.cz, www.prirodovedci.cz, www.generacey.cz, 
www.debrujar.cz, www.tretipol.cz]

● pohádky, příběhy, filmoví hrdinové, kterými žáci žijí

● příběh, který se stal (komiks, vyprávění, video, četba) 

● navození problémové situace

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží

kr
ok
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1.1 To mě zajímá!
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KroK 1

Jak ti vědci mohou vědět, který 

vitamin je v mrkvi? To mě fakt 

překvapilo, to jsem z toho jelen... 

Něco už o tom vím… Ale myslí si 

ostatní to samé?

Jaký je můj cíl 
v této fázi?

Žák si za použití 
různých typů zdrojů 

rozšiřuje znalosti 
a získává souvislosti 
k tématu. Zjišťuje, 

co už o tématu 
ví, a získává další 

informace.

Ale jak dát žákům 
příležitost zjistit, 
co o tématu vědí 
oni a co ostatní?

Pojďme se podívat, jak postupovat...

1.2 Kde se dozvím víc
jak na to
aneb jak postupovat při získávání dalších informací 
a jejich třídění

 Získávání informací
Zamyslete se nad tím, jak mohou žáci zmapovat, co o tématu 
tvrdí vědci, rodiče, spolužáci či další lidé, zdroje, média. Promys-
lete způsoby získávání informací, které by byly přijatelné a při-
tažlivé právě pro vaši třídu.

Žáci mohou zmapovat názory spolužáků nebo udělat anketu 
v rodině. Mohou též prozkoumat literaturu. Pokud jsou ale texty 
náročné, hledejte a hodnoťte je společně s žáky. Můžete připra-
vit ukázkové zdroje (vybrané články, kapitoly) a modelovat práci 
s odborným textem (co je důležité a co ne). Povzbuzujte žáky, ať 
se ptají, ať informace získávají od spolužáků, rodičů, prarodičů.

Povzbuzujte žáky, ať informace získávají přímo v teré-
nu (ve škole, zahradě, lese, doma), nebo jim je zadejte 

pro žáky
iv. – v. ročník

pro žáky
vi. – vii. ročník

získávání 

informací

krok 3
krok 1
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pro žáky
viii. – iX. ročník

jako domácí úkol - např. pozorování vodních bezobratlých.                                   
v lekci „Bruslařky bez bruslí“.

Při práci se zdroji veďte žáky k tomu, aby čerpali z více zdrojů 
a aby je správně citovali. Vyzkoušejte s žáky třídění poznatků na 
známé a neznámé (mohou navrhnout i tabulku).

Získávání informací v terénu může být provedeno složitější me-
todou (anketa, rozhovor, průzkum).

Doporučte žákům použít média a techniku, na které jsou zvyklí 
– mobily (zvukové nahrávky, videa, fotografie), tiskárnu, skener, 
sociální média (online hlasování mezi kamarády, sběr otázek), 
maily…

Pro zmapování vědeckých poznatků, informací z novin, knih, 
učebnic, filmů apod. můžete dát jako kritérium větší počet růz-
ných médií (5–8 zdrojů). 

 Záznam získaných informací

Veďte žáky k tomu, aby si počáteční stav poznání (co o tématu 
vím nyní a co jsem zjistil z dalších zdrojů) zaznamenali nejen 
zápisem, ale např. i formou nákresů, mapek, grafů. Vhodným 
nástrojem k systematickému zaznamenávání a přemýšlení nad 
bádáním je tzv. badatelský deník (strana 26 –28).

 Diskutujte s žáky o věrohodnosti zdrojů

Doporučujeme diskutovat s žáky o věrohodnosti zdrojů (citace, 
fakta versus názory, odlišná media atd.).
Pobavte se s žáky o významu citací v textech. Veďte žáky 
k tomu, že citace jsou důležité, aby si každý mohl zjistit víc de-
tailů. Pokud napíšete, kdy kdo výzkum dělal a kde je publikova-
ný, je i dobře dohledatelný. Naopak jen stručná poznámka, že 
vědci z USA něco zjistili, nikomu nepomůže; nevíme kteří vědci, 
na kterém pracovišti a kdy. Takový výzkum se bude špatně do-
hledávat a člověk má v podstatě dvě možnosti: může zdlouhavě 
hledat nebo může slepě věřit či naopak nevěřit. To není naším 
cílem – my bychom rádi vychovávali žáky, kteří si informace pře-
zkoumávají a ověřují. 

Čeho se vyvarovat

 Volba příliš obtížného textu. – Žáci mohou ztratit motivaci pátrat po dal-
ších informacích. Zvažte proto přiměřenost textu nejen vzhledem k jeho ob-
sahu, ale i rozsahu (délce), případně vyberte jen jeho část.

 Práce se zdroji jen z jedné oblasti (učebnice, odborné knihy, nebo naopak 
pouze internet). – Pak chybí rozrůzněnost, porovnání.

 Žáci nekriticky používají různé zdroje. – Je nutné s nimi diskutovat o věro-
hodnosti informací.

 učitel připraví žákům vše doslova „pod nos“. – Vyzkoušejte opak! Starší 
žáky můžete nechat hledat úplně samostatně; byla by škoda připravit vše za 
ně. Hledání informací se dá nacvičit, nejdříve můžete žákům popsat, jak bys-
te hledali informace (k jinému tématu) vy.

kr
ok
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KroK 1
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Příklady aktivit pro získávání informací

1 RWCT = Reading and Writing to Critical Thinking. Mezinárodní pedagogický směr, který se zabývá rozvojem dovedností žáků ke 
kritickému myšlení. V ČR se můžete obrátit na sdružení Kritické myšlení. [Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz]

Kmeny a kořeny (aktivita z programu rWcT1)

Popis
Rozdělte žáky do skupin po 4–5 žácích. Připravte pro každou skupinu jednu zajíma-

vou otázku. Nejprve si ve skupině napíší do PL (nebo na kus papíru) svou odpověď na 
otázku. Následně si v každé skupině zvolí jednoho zapisovatele (kmen), ostatní členo-
vé se stanou tazateli (kořeny), kteří zjišťují názory ostatních žáků ve třídě, musí si je za-
pamatovat (nesmí používat tužku a papír) a tlumočí je svému kmeni, který si je zapisuje. 
Kmen na závěr shrne, jaké odpovědi na otázku se podařilo skupině získat.

Příklady otázek
● Kam se schovat v přírodě při bouřce?
● Proč vlastně na podzim opadávají listnaté stromy?
● Co se stane se zapálenou svíčkou, když ji přiklopím sklenicí, a proč
se to stane?

Pozn.: můžete využít různá další témata, která se vám hodí přímo do vaší výuky.

Cíl > žák zmapuje mezi 
spolužáky názory na 
zadané otázky

Čas > 20 min. Pomůcky > papír, tužka, 
otázky, pracovní list (dále PL)

  CD / pracovní list
           Kmeny a kořeny

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec

krok 3
krok 1
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Čemu mohu věřit?

Cíl > žák posoudí 
věrohodnost různých 
zdrojů informací, případně 
zhodnotí, které zdroje jsou 
důvěryhodnější a kterým 
se dá méně věřit

Čas > 30 min. Pomůcky > PL s texty 
a tabulkou pro žáky (viz 
elektr. příloha), papír, tužka, 
další texty, případně PC

Popis
Nejprve pracuje třída společně. Učitel či vybraní žáci nahlas přečtou všechny úryvky 

textů. Následuje zadání skupinové práce (skupiny 3–5 žáků).

Skupina vyplní tabulku 

úkol 1 přiřadit názvy zdrojů k úryvkům textů

úkol 2 zapsat zdůvodnění své volby

úkol 3 zhodnotit, jak moc jsou pro žáky jednotlivé zdroje důvěryhodné (tedy, jak moc 
lze tomuto zdroji věřit). Důvěryhodnost zdroje často hodnotíme na základě našich 
předchozích zkušeností. Někdy nám může pomoci i míra odbornosti textu. Pro od-
borné texty je zásadou, že u přejatých údajů odkazujeme na původního autora spolu 
s rokem vydání práce (tzv. citace). Čtenář má pak možnost vyhledat prvotní informa-
ce a hned ví, jak jsou poznatky aktuální. U odborných textů by měl být vždy na jejich 
konci seznam citovaných prací.

Důvěryhodnost zdroje informací ohodnotí žáci „známkou“ 1 – 5 podle toho, nakolik 
je podle nich důvěryhodný: 

1 = velmi důvěryhodný, 
5 = velmi málo důvěryhodný. 

Ověřte si, že žáci pojmu důvěryhodnost skutečně rozumí. Poté skupiny odprezentu-
jí, jak tabulku vyplnily, a může následovat krátká diskuze, proč jsou některé zdroje infor-
mací pro ně důvěryhodnější než jiné. Pro první stupeň jsme úmyslně vynechali odborný 
text a vysvětlení citací. Necháme na vašem zvážení, zda je využít či ne.

Zdroje textů > Text 1 / VYPRÁVĚNÍ – co se povídá  
  (O Červené Karkulce, Bratři Grimmové)

Text 2 / webové stránky o horách a turistice
Text 3 / BLESK.cz Vlci 
Text 4 / iDNES.cz 
Text 5 / webové stránky a časopis o myslivosti v ČR

  CD / přílohy
Čemu mohu věřit? 4.- 5. ročník
Čemu mohu věřit? 6.- 9. ročník

kr
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1.3 co chci ješTě věděT?

Ale jak přimět žáky 
ke kladení otázek? Jak při-
pravit situace, které budou 

podněcovat jejich zvídavost? 
A jak pak vybrat ze spousty 

otázek tu výzkumnou?

Jaký je můj cíl 
v této fázi?

Žáci vymýšlejí otáz-

ky, na které by 

chtěli znát odpově-

di, a vybírají si svoji 

výzkumnou otázku.

jak na to
aneb jak postupovat při kladení otázek a výběru výzkumné otázky

 Nemusíte čekat na badatelskou hodinu – situaci pro kladení otázek můžete připravit v jakékoli hodině. Každý žák vymýš-lí, co o tématu ví, o čem naopak pochybuje, jaké otázky v něm téma vyvolává. Vůbec nevadí, když jsou některé otázky žáků od-chýlené od tématu nebo od směru, kterým chcete pátrání zamě-řit. Ten můžete vybrat později. Kladení otázek podporuje vnitřní motivaci k další práci.
 Vytvořte bezpečnou a tvůrčí atmosféru, ve které se žáci nebu-dou obávat přicházet s otázkami. Naopak, měli by si ptaní užít. Je důležité, aby tato otevřenost zůstala zachována i pro sdíle-ní a aby se žáci nebáli vyjádřit své myšlenky. Jedná se o fázi, kdy 
ani učitel ani nikdo jiný nehodnotí, zda je vyslovený názor prav-divý.

 Motivujte žáky, aby zkoušeli vymýšlet různorodé otázky, abyste měli z čeho vybírat výzkumné otázky. Doporučujeme, aby 
děti vymyslely otázky začínající různými zájmeny. Otázky, které začínají PROČ někdy vyžadují složité vysvětlení, bývají filozofické 
a špatně se k nim vymýšlí hypotéza. Proto bude dobré, když děti 
vymyslí i otázky začínající slovy JAK, CO, KDE, JAK DLOUHO atd. Takové otázky se ptají na konkrétnější problémy a snáze k nim sestavíme hypotézu, kterou můžeme v rámci hodiny pomocí po-kusů potvrdit či vyvrátit.

kladení 
otázek

výběr 

výzkumné 

otázky

Pojďme se podívat, jak postupovat...

krok 3
krok 1
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 S otázkami dále pracujte. Diskutujte nad nimi spolu s žáky, 
třiďte je. Nakonec společně vyberte ty, nad kterými budete bá-
dat.

 Otázky uschovejte. V závěru lekce se k nim vraťte a spolu 
s žáky zhodnoťte, co odhalili a vyzkoumali v porovnání s tím, co 
si mysleli dříve.

 Výzkumnou otázku vybírejte podle toho, co láká žáky (ale co 
můžeme v našich podmínkách realizovat) a co se vám hodí do 
výukového plánu, zdůvodněte případná omezení (např. že právě 
tu otázku, která zajímá nejvíc žáků nemůžete zkoumat, protože 
k tomu nemáte podmínky, dostatek času apod.).

 Výběr výzkumné otázky provádějte vždy společně s žáky. Po-
kud byste otázku vybrali sami bez jejich vědomí nebo bez jejich 
možnosti se na výběru podílet, ztratili by pocit odpovědnosti za 
otázku a chuť se jí dál zabývat, což výrazně snižuje jejich další 
motivaci k práci.

Čeho se vyvarovat
 Neusnadňujte žákům pátrání. Můžete je upozornit na logickou nekonzistent-
nost, rozpory, protiklady, které se při sbírání otázek a názorů ve třídě zajisté 
objeví. Zdržte se však toho, abyste řekli, naznačili či jakkoli hodnotili správné 
nebo očekávané otázky a řešení, a to i nevědomky neverbálně (gesta, grimasy). 
Předčasným prozrazením či naznačováním totiž snižujeme „aha efekt“ u žáků, 
a tím i míru radosti z hledání a bádání. Spíše nalákejte žáky na to, že na některé 
odpovědi přijdou již během lekce.

 Pozor na skupinový brainstorming ve velkém počtu žáků. Při něm se zpra-
vidla prosadí jen rychlí a průbojní žáci. Můžete nechat čas na přemýšlení všem: 
osvědčený postup je takový, že žák nad tématem přemýšlí nejprve sám, pak ve 
dvojicích a nakonec společně v rámci celé skupiny.

 Vyvarujte se situace, kdy žáci kladou otázky, protože musí (učitel jim to zadal).

 Otázky a názory jsou učitelem nebo spolužáky hodnoceny a rozdělovány  
na správné a špatné. Nehodnoťte a nekomentujte ihned otázky či nápady žáků  
(„to je mimo téma, to musíš znát, to jsme brali minulou hodinu, to se mi neho-
dí“), stejně tak nedovolte, aby tímto způsobem reagovali ostatní žáci.

 Komplikované otázky, na které není jednoznačná odpověď, vyžadují více 
času na bádání i analýzu výsledků. Obecně se při nácviku badatelského postu-
pu doporučuje vybrat jednoduché otázky, u nichž je pravděpodobné, že je žáci 
mohou bádáním zodpovědět.

 Často nastává konflikt mezi směrem bádání, který jste si připravili, a otázka-
mi, které žáci vymysleli. Je třeba poctivě zvážit, zda máte podmínky na ověření 
těchto otázek (čas, pomůcky, zázemí).
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ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.

krok 3
krok 1
krok 3
krok 1
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obrázek plný otázek

Příklady aktivit pro kladení otázek

Popis
Ukažte žákům jeden vámi vybraný obrázek (z přílohy, či vlastní). Můžete dát každé 

skupině jeho kopii nebo ho promítnout na IT. Požádejte žáky, aby nejprve sami sepsali, 
jaké otázky je k obrázku napadají (2 min). Pak nechte žáky sdílet své otázky v trojicích či 
čtveřicích a v každé skupině vybrat 5 nejzajímavějších otázek. Následuje sdílení v rám-
ci celé třídy, každá skupina představí jednu otázku. Na závěr s žáky diskutujte, co a jak 
podnítilo vznik otázek.

Pomůcky > papír, tužka, 
obrázky (s nečekaným, 
překvapivým obsahem) 
– do skupin nebo na 
interaktivní tabuli (dále IT); 
příklady obrázků viz příloha 
na CD „Obrázek plný otázek“ 
nebo použijte vlastní

Čas >
15 – 30 min.

Cíl > žák zmapuje a zapíše 
otázky, které jej napadají při 
pohledu na obrázek

  CD / příloha Obrázek
plný otázek

kr
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ilustrativní foto
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Pomůcky > papír, tužka, PL 
(viz elektr. příloha)

Pomůcky >papír, tužka, 
detektivní příběh vhodný 
pro vaši třídu

Čas > 
15 – 25 min.

Čas > 
20 – 40 min.

Cíl > žák klade otázky a dívá 
se na téma z různých úhlů 
pohledu

Cíl > žáci zhodnotí, co díky 
příběhu vědí a co musí zjistit 
(na co se ptát)

  CD / pracovní list Rybí kost

rybí kost

Popis
Tvorbu otázek lze začít trénovat pomocí metody RYBÍ KOST. Patří do metod RWCT2. 

Pro trénování badatelských dovedností můžete využít např. variantu, kdy žákům dáte pra-
covní list nebo obrázek rybí kostry, kde je na každé kosti napsáno jedno úvodní slovo pro 
otázku: Jak, Proč, Kdo, Kolik, Kde… Úkolem žáků je sestavit otázku ke každé kosti/úvod-
nímu slovu. Žáci ve dvojicích své otázky sdílejí, mohou se pokusit o zodpovězení někte-
ré z nich a na konci aktivity sdílí zajímavé otázky s celou třídou. Pokud zbude čas a chuť, 
lze řešit i to, nakolik byl odhad žáků správný. 

detektivní zápletka

2 RWCT = Reading and Writing to Critical Thinking. Mezinárodní pedagogický směr, který se zabývá rozvojem dovedností žáků ke 
kritickému myšlení. V ČR se můžete obrátit na sdružení Kritické myšlení. [Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz .]

Popis
Připravte kratičký příběh, který bude obsahovat zápletku s tématem, které chcete 

s žáky řešit. Na stránkách Městské knihovny v Praze je možné stáhnout komiksové pří-
běhy Sherlocka Holmese na různá témata. [Dostupné z: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-
-line-projekty/sherlock-holmes/ctyrlistek/ .] Můžete vynechat závěr příběhu a nechat žáky 
detektivně pátrat. Požádejte je, aby si příběh přečetli ve skupinách, nebo ho přečtěte spo-
lečně nahlas ve třídě. Následuje práce detektivních týmů. Nejprve každý detektiv sám 
zapíše seznam věcí, které ví, a seznam otázek, které je třeba odhalit. Můžete žákům na 
tabuli předepsat tabulku (viz níže). Své seznamy sdílejí detektivové ve dvojici a pak v celé 
třídě. Společnou diskuzi můžete uzavřít shrnutím, jak by měl detektivní tým postupovat.

Můj detektivní zápisník

Co vím jistě? Co musím zjistit, 
na co se zeptat?

krok 3
krok 1
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ZŠ Ledeč nad Sázavou

kr
ok

 1

Můj detektivní zápisník

Co vím jistě? Co musím zjistit, 
na co se zeptat?
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Název techniky vyplývá z toho, že v angličtině řada tázacích slov začíná na W (Why, 
What, Where, When, Who; patří k nim ještě HoW). Nejdůležitější je zde WHY? PROČ?, 
skrývající i další významy (Kvůli čemu? Z jakého důvodu?). Technika pomáhá žákům vy-
tvořit si uvnitř tématu mnohočetné vnitřní souvislosti, a tak ho učinit smysluplnější. Zís-
kají možnost najít ty informace a myšlenky, které dosud zůstaly neprobádané.

Popis
Zkuste vyzkoušet techniku s dvojicemi dětí na kterémkoli tématu. Ať se snaží stále 

pokládat otázky. Pro lepší trénink badatelské cesty motivujte žáky, aby si zkoušeli různé 
typy otázek – tedy nejen PROČ. Potřebujeme zkoušet a rozvíjet kladení otázek, které pak 
můžeme zodpovědět v hodinách vlastní prací a pokusy. Ten, kdo na otázky odpovídá, by 
se neměl opakovat ani debatu ukončovat třeba výrokem „prostě proto“.

Pomůcky > žádnéČas >
5 – 15 min.

Cíl > žák se dívá se na téma 
z různých úhlů pohledu 
a odhaluje hlubší souvislosti

6 W

Ema > „Proč se naše škola zateplovala?“

Kuba > „Aby neunikalo teplo.“

Ema > (není s odpovědí spokojena) „Z jakého 
důvodu je ale důležité, aby neunikalo teplo?“

Kuba> „Protože škola nechce platit drahé účty 
za elektřinu.“

Ema> „Proč nechce škola platit za teplo tolik?“

Kuba> „Protože chce šetřit peníze.“

Ema > (není s odpovědí spokojena)
„Jak chce šetřit peníze?“

Např. žáci diskutují na téma 
energetické úsporykrok 3

krok 1
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Popis
Ve třídě může proběhnout společný brainstorming otázek k té-

matu, které budeme řešit. Následně se třída dohodne na 10 nej-
důležitějších otázkách k tématu. Poté si každý představí, že sám 
letí balonem. Balon klesá, protože otázky znamenají zátěž. Aby 
mohl balon znovu nabrat výšku, je třeba se jedné otázky vzdát 
a hodit ji přes palubu, pak další a další, až každému zbude jen 
jedna otázka. Může následovat sdílení a porovnávání ve dvoji-
ci, pak diskuse v celé třídě, která otázka je nejdůležitější a záro-
veň ověřitelná. To bude ta, kterou neodhodíme a budeme ji řešit. 
Podle časových možností můžeme vybrat 1–3 otázky, které zů-
staly většině žáků v jejich balonu. V dalších hodinách tyto otázky 
postupně můžeme řešit.

Lepení stromu otázek

Balon

Příklady aktivit na výběr výzkumné otázky

Popis
Učitel připraví (nebo požádá žáky, aby nakreslili) velký strom 

na papír A2/A1 nebo na tabuli. Každé dítě má 3 lístečky (bílé), 
na které napíše své otázky. Zdůrazněte žákům, že na každý 
lísteček zapíší jen jednu otázku a co nejčitelněji. Lístečky na-
lepí na strom (symbolizují květy jabloně). Následuje společné 
čtení otázek, a pak třída vybírá, které květy (otázky) jsou tak 
zajímavé a v našich podmínkách ověřitelné. Z nich se stanou 
plody ( jablíčka), která žáci bu-
dou řešit. Tyto vybrané otázky 
se mohou přepsat na velké ba-
revné papíry.

Pomůcky > papíry (mohou 
být barevné), tužka, 
nastříhané papíry

Pomůcky > papír, tužka

Čas > 20 min.

Čas > 30 min.

Cíl > žák na základě nápadů 
ostatních spolužáků vybere 
nejvhodnější otázky, které 
chce řešit.

Cíl > žák sepíše otázky 
k tématu a vybere 1–3 
nejzajímavější, které chce 
řešit

ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1
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ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1
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Popis
 Nejprve si každá skupina ve třídě připraví seznam otázek (žáci napíší otázky po jedné na 
6 lístečků). Z těchto lístečků sestaví jednoduchou pyramidu podle toho, jak zajímavá je otázka 
a zda je možné na ni ve výuce najít odpověď. Nejvýše je nejvhodnější a nejdůležitější otázka 
pro naši práci, pod ni jsou postupně řazeny méně a méně přínosné otázky, přičemž na jed-
né úrovni může být  víc stejně závažných otázek. Základnu pyramidy tvoří nejméně důležité 
otázky nebo takové, pro jejich zkoumání nemáme prostor. Schéma rozmístění otázek může 
vypadat např. takto:

Pyramidy otázek
Cíl > žáci ve skupinách 
sestaví otázky a porovnají je 
na základě zadaného kritéria

Pomůcky > papír, 6 lístečků 
do každé skupiny, tužka

Čas > 30 min.

Své pyramidy skupiny vystaví na lavici. Následuje společná prohlídka galerie, při které mají 
všichni možnost prohlédnout si pyramidy ostatních skupin, mohou si poznamenat otázky, kte-
ré vyhodnotí jako zajímavé nebo jako takové, které je reálné při výuce vyřešit. Následuje se-
stavení společné třídní pyramidy.

Tréninková hodina
zahrnuje všechny fáze Kroku 1: získávání informací, kladení otázek 
a výběr výzkumné otázky

nejlevnější klimatizace
Pomůcky > tužka, papír, 
pracovní list, texty, aktivita je 
vhodná i na ven. Vše najdete 
v elektronické příloze na CD.

Čas > 45 min.

  CD / příloha 
Nejlevnější klimatizace

Cíl > Žák zhodnotí téma z pohledu 
toho, co nyní o tématu ví on sám 
a ostatní žáci ve třídě, co o tématu 
tvrdí odborné zdroje. Žák si na 
základě zhodnocení tématu klade 
otázky, co by chtěl o tématu zjistit či 
co by si chtěl ověřit.

krok 3
krok 1
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