Sylva Konečná: Vyučovací metody používané v předmětu vlastivěda na 1. stupni ZŠ

V dnešní době české školství prosazuje do výuky používání co nejvíce moderních metod vyučování. Ty doby, ve kterých žák základní školy jen mlčky seděl v lavici a poslouchal výklad učitele, tudíž byl pouze pasivním účastníkem výuky, jsou snad již dávno pryč! 
Současná výuka na základní škole nabízí mnoho možností, jak žáka zapojit do vyučovacího procesu, aby byl aktivním článkem, jak ho motivovat, aby vyjádřil a prosazoval svůj názor, uměl argumentovat, diskutovat o různých problémech, uměl vyhledávat a třídit informace apod. K tomu všemu je zapotřebí nového přístupu učitele a inovativních změn ve vyučování. Současná informační společnost, pro niž je charakteristický obrovský nárůst informací, vyžaduje novou úroveň gramotnosti i vyšší kulturu vzdělávání. 
Většina odborníků na dané téma pokládá za důležité, aby se v používání metod navázalo na již osvědčené pokrokové tradice a jejich následné propojení s určitými inovacemi ve výuce. Abychom mohli o těchto metodách mluvit, měli bychom si nejprve upřesnit, jaké metody existují a které jsou používány ve výuce. Pro přehled výukových metod jsem zvolila klasifikaci metod podle prof. J. Maňáka a prof. V. Švece. „Výukovou metodu můžeme charakterizovat jako soubor vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků.“
Klasifikace výukových metod (Maňák,J., Švec, V. Výukové metody. Brno 2003).
Klasické výukové metody
Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor)
Metody názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž)
Metody dovednostně-praktické(vytváření dovedností, napodobování, manipulování, laborování, experimentování, produkční metody)

Aktivizující výukové metody (metody diskusní, heuristické, řešení problémů, situační, inscenační a didaktické hry)

Komplexní výukové metody(frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích,televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie)
V hodinách vlastivědy můžeme používat mnoho metod. Ze slovních metod budeme ve vlastivědě nejčastěji využívat metody vysvětlování, práce s textem,vyprávění či rozhovoru. Ač metoda rozhovoru patří mezi poměrně často užívanou, přesto se nejedná o metodu univerzální a vždy efektivní. Její účelnost a účinnost je podmíněna především dobře zvoleným tématem, o němž mají žáci alespoň minimální povědomí. Pro navození jsou důležité též zájmy a postoje žáků, učitel by měl být schopen obměňovat, upřesňovat a formulovat své otázky podle nově vzniklé situace. U vyprávění je situace pro žáky jiná. Zde se již žák do vyprávění tolik nezapojuje, jako je tomu u řízeného rozhovoru, a proto je při zvolení této metody důležité, aby učitelovo vyprávění bylo názorné, napínavé a živé, s cílem udržet žákovu pozornost.
Pokud ale bude převažovat verbální osvojování nových informací nad žákovou aktivitou, povede tento způsob u dětí spíše k nezájmu a ztrátě smyslu učení. Proto je vždy velmi vhodné zapojovat do výuky aktivizující metody učení, které naopak jejich zájem podporují. 
Jedním ze způsobů, které podporují vlastní činnost dětí ve vyučování, je praktické pozorování v krajině neboli terénní pozorování. Jak popisuje Vavrdová (2003): „Při vlastivědných pozorováních žáci zkoumají jevy a děje v jejich přirozeném prostředí, všímají si různých zvláštností a vztahů. Většina pozorování by se měla konat v okolí školy nebo bydliště žáků, což umožňuje v plné míře uplatňovat regionální princip, který vede žáky k soustavnému a komplexnímu poznávání zvláštností vlastního regionu.“VAVRDOVÁ, A. Kapitoly z didaktiky vlastivědy. Olomouc: PdF UP, 2003, s. 40. U této metody se můžeme setkat s určitými výhodami, které se při pozorování uplatňují. Jde například o to, že pozorování rozšiřuje vizuální zkušenosti žáků, podporuje aktivitu a samostatnost žáků, žák má určitou úlohu, stává se z něho aktivní člen výuky, z představ a vědomostí žáků se vylučuje formalismus, zúčastnění žáci získávají citové zážitky, motivaci apod. 
	Pojem praktické pozorování v krajině můžeme označit jako způsob práce učitele a žáků, kde žáci pod vedením zkušeného pedagoga pozorují dané jevy ve skutečné podobě a v konkrétním prostředí. Hlavním cílem tohoto snažení je vytvoření správné představy o pozorovaných jevech a skutečnostech. S touto metodou se nejčastěji můžeme setkat při výuce o regionu, ve kterém žáci žijí a vyrůstají. Nejčastější formou výuky, při které je tato metoda uplatňována, je vlastivědná vycházka či exkurze. 
Jak jistě víme, i pozorování se dá rozčlenit podle několika kritérií např. podle obsahu pozorování, časového kritéria, organizace pozorování atd. Samotná metoda pozorování klade vysoké nároky na přípravu, průběh, ale i na získané výsledky. 
V každém takovém pozorování má svou úlohu jak učitel, tak i žáci. V první fázi by měl učitel informovat žáky o daném tématu, setřídit dostupné informace, aby tyto mohl později v praxi využít. V další části by se měl pedagog zaměřit na postupnou prezentaci textů, usměrňování diskuze, výklad dané problematiky a pozorování. V konečné fázi by se měla ze strany učitele objevit pomoc a uspokojující hodnocení pro jednotlivce či skupiny. Žák nejprve hledá a shromažďuje dokumenty, vybírá je a třídí, sepisuje poznámky a náčrty. V další části předčítá text a komentář autorů, třídí a uspořádává své myšlenky. V závěrečné fázi nejprve vytváří koncepty a později konkrétně tvoří makety, různé názorné předměty, výtvarné panely, audiovizuální montáže apod.
	Terénní pozorování je nejčastěji zaměřeno na aktuální probírané téma. Vzhledem k tomu, že při výuce pracujeme s dětmi v rozmezí věku 10–12 let, musíme pro terénní pozorování vybrat vhodné objekty a jevy, na kterých si žáci osvojí prostorové představy. Nejčastěji se pozorují jevy jako velikost předmětů (objektů), vzdálenost mezi nimi, vzájemná poloha, určování světových stran, ať již podle přírodních úkazů, či podle buzoly. Pozorování v terénu nemusí být zaměřeno jen na neživé objekty, ale může se jím stát i rostlinstvo, živočišstvo, život a hospodářská činnost obyvatelstva. 
K dalším metodám využívaným ve vlastivědě patří práce s kartografickým materiálem. Tímto pojmem máme na mysli např. nástěnné vlastivědné mapy, příruční mapy, plány, obrysové mapy atd. Musíme si uvědomit, že práce s mapou a s jejím pochopením není otázkou několika hodin. Samotná mapa je složitým a zároveň abstraktním zobrazením dané skutečnosti, vyjádřené na základě různých mapových značek neboli symbolů, barev, čar apod. Proto bychom měli zaměřit pozornost nejprve na obeznámení žáků s uměním čtení z mapy, a vůbec prací s ní, kterou bychom v žádném případě neměli zanedbat. S mapou se žáci setkávají nejdříve ve 3. třídě v hodinách prvouky. Základní znalosti o orientaci a objektech znázorněných na mapě tedy již mají. Ve 4. ročníku by pak bylo vhodné všechny dosavadní znalosti čtení z map procvičit a obohatit o další. Ve 4. a 5. ročníku se žáci setkávají s různými typy map, jako jsou mapy politické, hospodářské, mapy místní krajiny či se specifickým zaměřením (automapa, mapa hradů a zámků či turistická apod.)
I práce s mapou má své etapy. V té počáteční žáci poznávají světové strany, barvy na mapě, měřítko mapy a samozřejmostí jsou vysvětlivky neboli legenda, podle které určují, co daný znak nebo symbol na mapě znamená. V další fázi se žáci učí určovat směry, měřit vzdálenosti a nakonec určují vzájemnou polohu jednotlivých míst, tj. polohu měst, regionů, států apod. Hlavním cílem je tedy schopnost naučit se pracovat s mapou a dokázat na ní vyhledat základní informace. Při regionální vlastivědě nejčastěji budeme využívat právě plán města, plán určitého území, místní krajiny. Musíme si uvědomit, že při čtení plánu budeme pracovat s jinými znaky a symboly než je tomu například u mapy. Můžeme říci, že mapa místní krajiny či plán je opatřena bohatým rejstříkem značek, což bude pro děti na jedné straně velmi atraktivní, ale na straně druhé se u žáků může objevit rozptýlená pozornost. I. Garzina popisuje, že bychom se při práci s místní mapou měli zaměřit na ty nejjednodušší operace, jako jsou:
	orientace mapy podle světových stran s pomocí kompasu (buzoly)
co nejpřesnější určení směru, ve kterém se nachází okresní (jiné větší) město
na vycházce – určení světové strany dominantního viditelného objektu (vrcholy hor, stavba)
změření a přepočet vzdálenosti známého místa
pro zájemce – určení stanoviště na mapě (pomůcka – náčrt na mapě)
pro všechny – zcela obecně, co všechno můžeme z mapy zjistitGARZINA, I. Metodická příručka k učebnicím vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ. Scientia 2000, s. 44.

(Garzina, 2000)
Při práci s mapou by měl učitel brát v úvahu určité požadavky, aby byla práce efektivní a motivační. Například bychom měli postupovat od jednotlivých objektů ke čtení z map, zvyšovat nároky postupně v závislosti na vědomostech a úrovni žákova poznávání, a ne ho zahltit nadměrným množstvím informací, procvičovat čtení z map a hlavně nepodceňovat domácí přípravu. Práce s mapou by neměla být stereotypní, rovněž by se žáci měli seznámit s více druhy map a jejich následným porovnáváním apod.
Další metodou typickou pro 1. stupeň ZŠ, která se poměrně často využívá, je didaktická hra. Tato metoda je u dětí velmi oblíbená, je určitým zpestřením, a kromě jiného, rozvíjí logické myšlení a aktivitu pozornosti. Hry se neobjevují jen ve formě soutěží, kvízů, rébusů, osmisměrek a doplňovaček v rámci vnitřního prostředí školy, ale dají se využívat ve venkovním prostředí i jinak. Podle Vavrdové (2003): „Hry v terénu učí žáky praktické orientaci, práci s plánem a mapou, pozorování a poznávání místní krajiny.“ VAVRDOVÁ, A. Kapitoly z didaktiky vlastivědy. Olomouc: PdF UP, 2003, s. 42. Při didaktických hrách se spojuje hra s učením. Tyto hry můžeme rozdělit na hry senzorické a intelektuální. Pro senzorické hry je typické rozvíjení smyslů, intelektuální hry zase vedou žáka k hledání rozdílů a vnitřních souvislostí, jako jsou klasifikace, seskupování či přiřazování.
Z komplexních výukových metod můžeme jmenovat například projektovou výuku. Právě tato metoda je velmi vhodná v předmětu vlastivěda. S. Velínský (1932) popisuje projekt jako „určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žákům tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“ Samotná projektová výuka je z historického hlediska spojována se jmény J. Deweye a jeho žáka W. H. Kilpatricka. V českém školství se projektovou výukou zabýval např. V. Příhoda, R. Žanta a S. Vrána. Po roce 1989 došlo k politickým a společenským změnám, které vedly k celkové přeměně školství. Především díky aktivitě pedagogů se projektová výuka dostává do našich škol.
Projekty můžeme rozlišovat podle účelu, podle vztahu k učivu a vyučovacím předmětům (projekt zaměřený na učivo jednoho předmětu, či projekt, který propojuje učivo více předmětů), podle organizace, podle délky trvání (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), podle místa konání (v rámci třídy, či mimo budovu školy) atd.
Projektová výuka je vhodná motivace k získávání nových poznatků, podněcuje aktivitu žáků, učí žáky spolupracovat, rozvíjet svou vlastní osobnost, rozvíjí fantazii a tvořivost, nutí žáky vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů atd. Ovšem na druhé straně nevýhodou této metody může být náročnost na přípravu, nedostatek potřebných učebních materiálů, ale také třeba časová náročnost.
Ať už preferujeme jakoukoli z těchto výukových metod nebo kombinaci dvou či více metod, přejme vlastivědě jako učebnímu předmětu, aby se stal atraktivním a zajímavým jak pro žáky, tak pro pedagogy. Určitě by si to zasloužila!




