Název žákovského projektu:

Poezie v obrazech, obrazy v poezii
Autor: Mgr. Vladimír Trpka
Škola: VOŠ a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o., 400 01 Ústí nad Labem
Uplatnění projektu:
-

obor vzdělání: vhodné pro všechny obory vzdělání

-

ročník: 3. ročník

-

oblast/oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání, estetické vzdělávání

-

základní vyučovací předmět, příp. mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):
-

Základním cílem projektu je naučit žáky aplikovat základní interpretační postupy při
výkladu lyrické básně.

Dílčí cíle projektu
-

Motivovat žáky pro práci s lyrickou básní.

-

Naučit žáky při interpretaci reflektovat estetickou a emocionální stránku lyrického
světa s využitím fotografie pořízené samotnými žáky.

-

Naučit žáky vytvářet odborný text psaný slohovým postupem výkladovým a z části též
úvahovým.

-

Posílit komunikační a prezentační dovednosti žáků.

-

Posílit personální a sociální kompetence v daných třídách, zejména sociální vazby
mezi žáky.

-

Rozvíjet čtenářskou gramotnost

Anotace:
Projekt je zaměřen na rozvoj interpretačních schopností žáků, také je motivuje k četbě a utváří
jejich vztah k poezii. Studenti vytvoří powerpointovou prezentaci a napíší interpretační úvahu,
kterou doplní svými vlastními fotografiemi. Učí se hledat vztah mezi obrazy skutečnými a
těmi, které utváří poezie. Studenti pracují ve dvojicích, či malých skupinách, práce je tvůrčí a
rozvíjí estetické cítění.

Klíčová slova: Lyrika, poezie, lyrický subjekt, fotografie, prezentace, výklad, úvaha,
argumentace, diskuze.
Typ projektu:
-

délka realizace: střednědobý (6 - 7 týdnů)

-

dle navrhovatele projektu: projekt připravovaný učitelem

-

dle počtu zúčastněných: společný, nejlépe je realizovat projekt ve dvojicích

-

počet zapojených žáků: cca. 52, tři třídy třetího ročníku

-

dle místa realizace: kombinovaný (školní i domácí)

-

začlenění do školního kurikula: jednopředmětový

Výstupy projektu:
-

fotografie

-

powerpointová prezentace

-

dvě cvičné slohové práce

-

domácí slohová práce - interpretace lyrické básně ve vztahu k fotografiím

Obsah projektu:
Interpretace zadané básně, pořízení fotografií vztahujících se k obsahu básně a jejich
zpracování do podoby powerpointové prezentace a textu slohové práce. Předvedení
prezentace a vedení diskuze. Reflexe projektové výuky.
Realizace a organizační zajištění projektu:
1. představení projektu žákům a motivace - vyučující ukáže žákům příklad powerpointové
prezentace a předá žákům všechny potřebné informace k realizaci projektu
2. sestavení pracovních skupin - žáci pracují na projektu ve dvojicích a podílejí se na plnění
jednotlivých úkolů:
- pořízení fotografií
- interpretace zadané básně
- vytvoření a předvedení powerpointové prezentace
- sepsání interpretační úvahy
3. příprava časového harmonogramu - vyučující pečlivě naplánuje termíny pro
odevzdání/prezentaci dílčích úkolů, je nutné dát žákům dostatek času, celkem trvá projekt 6 7 týdnů

4. vyhodnocení projektu
Nutné prostředky pro řešení projektu:
Projekt je plánován jako nízkonákladový. Z hlediska technického zařízení musí být každá
skupina žáků vybavena digitálním fotoaparátem či mobilním telefonem s fotoaparátem, což
není v dnešní době většinou problém, je však vhodné mít ve škole fotoaparát, který by si
mohli žáci vypůjčit. Ve škole je nutné poskytnout žákům přístup k PC s programem
PowerPoint a připojením k internetu. Dále je potřeba mít místnost s PC a dataprojektorem.
Někteří žáci používají různé programy pro úpravu fotografií, ale to není nezbytně nutné
vybavení.
Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:
Vyučující v průběhu projektu sleduje práci studentů, poskytuje potřebné informace, popř.
odkazuje na vhodné zdroje, zodpovídá dotazy studentů. Vyučující dále dohlíží, aby se všichni
žáci ve skupinách zapojili do řešení projektu, a průběžně slovně hodnotí kvalitu práce
studentů. Známkou vyučující hodnotí ústní projev s prezentací, dvěma známkami slohovou
práci a dílčími známkami jednotlivé úkoly a cvičení během projektu. V závěru projektu se
studenti podílí na ústním hodnocení projektu jako celku.
Použitá literatura a jiné zdroje:
Texty básní různých autorů.
Reflexe projektu:
Během projektu se podařilo motivovat žáky k tomu, aby na projektu participovali, a to jak na
dílčích úkolech, tak na hlavních výstupech. Přestože úroveň závěrečných výstupů
nedosahovala očekávaných kvalit, bylo možné pozorovat jednoznačné zlepšení u většiny
žáků. Projekt žákům ukázal, že jsou s to věnovat se delší čas jedné jediné básni a vytvořit k ní
souvislé a zajímavé interpretační promluvy či texty. Žáci si tak našli (alespoň během projektu)
cestu k poezii, která je pro ně mnohdy jen čítankovou četbou. Projektové vyučování umožnilo
snadno integrovat aktivity rozvíjející několik klíčových kompetencí v jeden celek vymezený
tématem a cílem projektu.
Pokud budeme cíle projektu chápat jako obecné kategorie, pak můžeme říci, že projekt byl
z tohoto pohledu velmi zdařilý. Úroveň naplnění těchto cílů byla sice u jednotlivých žáků

rozdílná, ale celkově se žáci dostali na daleko lepší úroveň, než tomu bylo před projektem,
případně u tříd, které se projektu nezúčastnily.
Co se týká plánování projektu a jeho následné realizace, ukázalo se, že daleko větší prostor by
bylo třeba věnovat slohovým cvičením, ve kterých by si žáci procvičovali schopnost přesného
vyjádření a argumentace. V tomto případě sice došlo ke zlepšení, ale výsledek přesto nemůže
být označen za uspokojivý. Slohovou část projektu by tedy bylo napříště zapotřebí
přepracovat.
Řešení projektu rozvíjí především tyto klíčové kompetence:
-

Kompetence k učení - spojení literárního díla a fotografie vzbudilo v žácích zájem o
literaturu, o její pochopení. Studenti vyhledávají informace o autorech básní, třídí je,
musejí rozhodnout, které informace jsou důležité pro interpretaci básně

-

Kompetence k řešení problémů - studenti samostatně plní zadání, pracují v týmech

-

Komunikativní kompetence - studenti procvičí své mluvené komunikační dovednosti
při výstupu s prezentací, písemné komunikační dovednosti při psaní slohové práce,
žáci musí dodržovat pravidla srozumitelné komunikace v rámci skupin

-

Personální a sociální kompetence - studenti pracují v malých skupinách, učí se
argumentaci, kritickému myšlení, ale také umění kompromisu, rozvíjí svůj smysl pro
zodpovědnost a spolupráci

-

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi - studenti využívají program PowerPoint pro vytvoření
prezentace, vyhledávají a posuzují důvěryhodnost informací o autorech básní na
internetu, studenti využívají různých programů pro úpravu fotografií

