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Dìkujeme všem, kteøí se na vzniku materiálu podíleli.
Metodické materiály a pracovní listy jsou prùbìžnì rozšiøovány o další kapitoly.

Struktura manuálu
Praktické informace - návod k použití
GLOBE je „živý organizmus“, který se stále vyvíjí, a my postupnì doplòujeme další kapitoly, pøípadnì
rozšiøujeme stávající kapitoly o nové listy. Kompletní manuál naplní dvoje desky, takže øazení kapitol si
snadno pøizpùsobíte svým potøebám. K deskám jsou pøiložena i CD s kompletními materiály k programu
GLOBE v angliètinì.

KAPITOLY

PROGRAM GLOBE

Materiály v tìchto deskách pøedstavují komplexní návod k realizaci programu GLOBE, tzv. manuál. Manuál

Každá kapitola je vìnovaná jedné z odborných oblastí programu GLOBE a je èlenìna na 2 èásti - na
metodiku a pracovní listy. Kapitoly jsou od sebe oddìlené pøedìly kvùli jednodušší orientaci. Speciální náplò
má kapitola Program GLOBE, která obsahuje úvod do programu, cíle a strategii napøíè odbornými oblastmi.
V pracovních listech této kapitoly pak naleznete úlohy týkající se všech oblastí.
Metodika je urèena pedagogùm a obsahuje veškeré informace potøebné k realizaci mìøení a odesílání dat,
podklady k práci s pracovními listy, námìty na rozšiøující aktivity, práci s daty, interpretaci výsledkù apod.
Pracovní listy jsou urèené pøímo žákùm - po nakopírování s nimi lze pracovat pøímo a bez dalších úprav.
Pracovní listy obsahují také podrobné návody k jednotlivým mìøením.
Èíslování stránek - Pracovní listy i metodika každé kapitoly jsou èíslované zvlášť. Dùvodem je pøehlednost
i možnost postupného pøidávání dalších listù.

SYMBOLY - vysvìtlivky
mìøení a pozorování GLOBE

doplòková aktivita

zadávání dat, práce s daty

PL

informace k pracovnímu listu
(pouze v Metodice)
dùležitá informace

otázky
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Program GLOBE ve výuce
Program GLOBE lze dobøe zaøadit do výuky na základních školách, gymnáziích i støedních školách rùzných

PROGRAM GLOBE

typù a oborù. Svým zamìøením odpovídá celé øadì požadavkù stanovených rámcovými vzdìlávacími
programy (RVP), a je proto možné ho zapracovat pøímo do školních vzdìlávacích programù (ŠVP)
jednotlivých škol. Z hlediska rámcových vzdìlávacích programù pro základní vzdìlávání a pro gymnázia
(RVP ZV a RVP G) program GLOBE napomáhá:
1. rozvíjet všechny stanovené klíèové kompetence;
2. naplòovat prùøezové téma environmentální výchova (a èásteènì i nìkterá další prùøezová témata);
3. realizovat nìkteré oèekávané výstupy vzdìlávacích oborù pøedevším v oblasti pøírodních vìd
(vzdìlávací oblast Èlovìk a pøíroda).

Environmentální výchova
Program GLOBE pøirozenì pomáhá naplnit prùøezové téma Environmentání výchova.* V souèasné dobì (rok
2011) je environmentální výchova nejpodrobnìji a nejpøesnìji popsána v metodické publikaci, která nabízí
doporuèené oèekávané výstupy prùøezových témat.** Pro environmentální výchovu jsou zde novì stanovena
klíèová témata (Senzitivita; Zákonitosti; Výzkumné dovednosti; Problémy a konflikty; Akèní strategie), která
jsou zásadní pro dosažení jejího cíle, pro rozvoj odpovìdného environmentálního chování. Cíle program
GLOBE jsme stanovili v souladu s tímto pojetím ve všech 5 klíèových tématech environmentální výchovy.
Podrobný pøehled oèekávaných výstupù programu GLOBE naleznete v pøíloze.

*

Aktivity programu GLOBE èásteènì pøesahují pøedevším do tìchto dalších prùøezových témat: Mediální výchova, Výchova
demokratického obèana, Osobnostní a sociální výchova.

** Více informací ke klíèovým tématùm naleznete v publikaci Výzkumného ústavu pedagogického: Doporuèené oèekávané výstupy:
Metodická podpora pro výuku prùøezových témat v základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011.
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PROGRAM GLOBE VE VÝUCE
CÍLE PROGRAMU GLOBE
Vize: Žáci využívají výsledky vlastního bádání
k poznávání životního prostøedí ve svém okolí a pøispívají ke zlepšení jeho kvality.

 Žák chodí rád do pøírody v okolí školy, všímá si jevù v pøírodì a ostatním pøedává informace, jak tyto
jevy vnímá.
ZÁKONITOSTI
 Žák zkoumá zákonitosti fungování životního prostøedí.
 Na základì vlastních pozorování si žák uvìdomuje, že Zemì je provázaný pøírodní systém.
 Žák rozpozná, kdy je narušeno pøírodní prostøedí v místì, kde žije.

PROGRAM GLOBE

SENZITIVITA

VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI
 Žák bìhem zkoumání zákonitostí životního prostøedí získává výzkumné dovednosti a znalosti, které
dále využije spolu s výsledky vlastního bádání k identifikaci a øešení problémù ve svém okolí.
PROBLÉMY a KONFLIKTY, AKÈNÍ STRATEGIE
 Žák rozpozná problém životního prostøedí ve svém okolí, analyzuje ho, hledá rùzné zpùsoby øešení
a zhodnotí, zda se na jeho øešení mùže podílet i on sám.
 Žák zkoumá problém globálního charakteru, nahlíží na nìj z rùzných úhlù pohledu a vyjádøí svùj
postoj k jeho øešení.
 Žák jedná tak, aby zmírnil nebo vyøešil problém životního prostøedí ve svém okolí za využití jemu
dostupných strategií.

Klíčové kompetence
Program GLOBE cílenì rozvíjí všechny klíèové kompetence stanovené rámcovými vzdìlávacími programy pro
základní vzdìlávání a pro gymnázia:

Kompetence k uèení
Žáci se v programu GLOBE vìnují pøedevším vlastnímu pozorování pøírody ve svém okolí. Získávají øadu
informací o životním prostøedí, se kterými aktivnì pracují a využívají je ve výuce. Pøi pozorování a mìøení
v okolí školy se seznamují s mnoha odbornými termíny, které dále používají. Žáci pøirozenì propojují
poznatky z rùzných oblastí (napøíklad hydrologie a pedologie), samostatnì uvažují, získávají a tøídí informace.

Kompetence k øešení problémù
Žáci v rámci programu GLOBE realizují projekty, pøi nichž vyhledávají problémy životního prostøedí ve svém
okolí. Nìkteré problémy pøímo øeší, pro jiné navrhují možná øešení. Žáci rozvíjejí své badatelské dovednosti.
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PROGRAM GLOBE VE VÝUCE

Kompetence komunikativní
Prezentace vlastních výstupù je v programu GLOBE podporována a rozvíjena na studentských konferencích,
a to na úrovni školy nebo v rámci GLOBE Games. Žáci prezentují výsledky své práce ostatním žákùm,
uèitelùm i široké veøejnosti. Komunikativních dovedností žáci využívají pøi celorepublikových setkáních GLOBE

PROGRAM GLOBE

Games, kde spolupracují s ostatními studenty.
GLOBE je mezinárodní program, ve kterém je komunikaèním jazykem angliètina. Žáci využívají svých
jazykových znalostí pøi vyplòování protokolù a odesílání dat a také pøi navazování kontaktù s dalšími školami
zapojenými do programu GLOBE.

Kompetence sociální a personální
Program GLOBE podporuje vzájemnou spolupráci žákù, kteøí pracují ve skupinì pøi pravidelných mìøeních,
odesílání dat èi prezentacích výsledkù. Žáci upevòují dobré mezilidské vztahy nejen mezi sebou v rámci své
školy, ale také s ostatními žáky z rùzných škol zapojených do programu GLOBE nebo na setkání GLOBE
Games. Program GLOBE je výjimeèný i tím, že se v nìm uplatní žáci, kteøí pøi bìžném zpùsobu výuky nemají
možnost vyniknout. Program GLOBE podporuje spolupráci na všech úrovních - mezi žáky a pedagogy, mezi
školami, v rámci rodiny i místní komunity.

Kompetence pracovní, kompetence k podnikavosti
Žáci pøi pozorování a mìøení jevù pracují bezpeènì s nejrùznìjšími mìøícími pomùckami a vybavením
(napøíklad pH metr, maximo-minimální teplomìr, digitální vlhkomìr, pùdní teplomìr, GPS). Žáci mohou
využít své znalosti a zkušenosti z programu GLOBE i v zájmu vlastního rozvoje - v budoucím studiu
a zamìstnání.

Kompetence obèanská
Program GLOBE prohlubuje znalosti žákù o životním prostøedí. Žáci se zajímají o okolí školy, podrobnì ho
poznávají a dlouhodobì sledují. Mohou také odhalit problémy životního prostøedí ve svém okolí a zapojit se
do jejich øešení. Program GLOBE tak posiluje zodpovìdnost za místo, kde žáci žijí.

Podrobný pøehled rozvíjených kompetencí na úrovni oèekávaných výstupù naleznete v pøíloze.

Rámcový vzdělávací program
Program GLOBE navazuje na rámcové vzdìlávací programy pro základní vzdìlávání (RVP ZV) i pro gymnázia
(RVP G). Základní èinnosti programu GLOBE (napø. pozorování jevù v pøírodì, získávání dat, práce s pøístroji,
pravidelné sledování, interpretace dat, vyhledávání a øešení problémù, stanovování a ovìøování hypotéz)
naplòují nìkteré výstupy z RVP ZV a RVP G. Pøehled tìchto výstupù naleznete na str. xxx.
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Strategie programu GLOBE
Program GLOBE je ve své podstatì velmi obsáhlý a my stále hledáme zpùsob, jak potenciál programu co
Z dlouholetých zkušeností s programem GLOBE vychází naše souèasná strategie, která zahrnuje 5 okruhù
èinností, kterým se žák v rámci programu GLOBE mùže vìnovat. Tyto èinnosti jdou napøíè všemi odbornými
oblastmi GLOBE (meteorologie, hydrologie, fenologie, vegetaèní pokryv, pedologie) a rozvíjí vlastní mìøení
a pozorování. Každý okruh èinností cílenì u žákù rozvíjí jiné dovednosti a kompetence. Žák by si v prùbìhu
svého pùsobení v programu GLOBE mìl v ideálním pøípadì projít všemi 5 okruhy èinností, neboť jsou
vzájemnì provázané. Základním okruhem, od kterého se všechny další èinnosti odvíjí, je zkoumání okolí
prostøednictvím odborné metodiky a pomùcek programu GLOBE a . Ostatní okruhy èinností pak na zkoumání
okolí logicky navazují a vzájemnì se prolínají.

PROGRAM GLOBE

nejlépe využít , tzn. jak co nejefektivnìji rozvíjet u žákù žádoucí schopnosti, dovednosti a znalosti.

Poøadí, ve nìmž se zamìøíte na dané okruhy, není stanovené, záleží vždy na konkrétní situaci a aktuálních
možnostech vaší školy i žákù, na jejich vìku i na jejich dosavadních zkušenostech. V každém okruhu èinností
lze navíc pøirozenì postupovat od jednoduchých úkolù ke složitìjším, od získání jednoduché dovednosti ke
komplexnímu rozvoji kompetencí.

Okruhy činností žáka v programu GLOBE

1

2

3

4

5

1. PROVÁDÍ MÌØENÍ A POZOROVÁNÍ VE SVÉM OKOLÍ, SDÍLÍ VÝSLEDKY.
Žák prozkoumává svou studijní oblast o rozloze 15x15 km v okolí školy, vybírá si zde stanovištì k rùzným
odborným mìøením a urèuje polohu stanovišť pomocí GPS, pravidelnì (1krát dennì až 1krát roènì
dle typu mìøení) provádí mìøení a pozorování, namìøená data odesílá do mezinárodní databáze
GLOBE. (Více viz str. xxx; podrobné informace, metodiku a pracovní listy k jednotlivým mìøením najdete
v odborných kapitolách.)
2. JE BADATELEM.
Rozvíjí zcela pøirozenì své badatelské dovednosti a trénuje vìdecké postupy práce (prochází celým
badatelským cyklem), klade si zvídavé (výzkumné) otázky, formuluje své pøedpoklady a hypotézy,
promýšlí postup a podle nìj provádí výzkum, získává informace z rùzných zdrojù, ovìøuje své pøedpoklady
a vyhodnotí výsledky, interpretuje výsledky svého zkoumání, v prùbìhu bádání spolupracuje se spolužáky
i odborníky.

Strategie (z øeckého strategos, generál < stratos , vojsko, výprava + agein, vést) je dlouhodobý plán èinnosti zamìøený na dosažení
urèitého cíle.
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STRATEGIE PROGRAMU GLOBE
3. PRACUJE NA VLASTNÍCH PROJEKTECH ØEŠÍCÍCH MÍSTNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ.
Øeší konkrétní problém související s místním stavem životního prostøedí, k øešení využívá výsledky svých
mìøení. Zjistí-li nìjaký problém (napø. zmìna ve výskytu vodních bezobratlých živoèichù, kyselé srážky,
migrace žab pøes cestu apod.), naplánuje a realizuje se spolužáky projekt - pracuje v týmu a pøijímá

PROGRAM GLOBE

zodpovìdnost za dílèí úkoly, podílí se na urèení cíle projektu, plánování, realizaci, prezentaci i vyhodnocení
projektu, spolupracuje s místními organizacemi i státní správou.

4. JE AKTIVNÍ V MÍSTÌ, KDE ŽIJE.
Díky provádìnému mìøení se stává znalcem svého okolí a výsledky svého zkoumání si nenechává pro
sebe. Zajímá se o problémy životního prostøedí v okolí školy, hledá možná øešení problému, navazuje
spolupráci s místními odborníky (konzultuje navržené postupy øešení problémù, dílèí výsledky v prùbìhu
projektu nebo závìry a výstupy práce), komunikuje se zatupiteli obce, prezentuje výsledky prùbìžného
pozorování (napø. sledování každodenních teplot a vzduchu a oblaènosti), prezentuje výstupy projektù
(napø. prùzkum místního potoka) - využívá rùzná média (píše do školního èasopisu èi na školní web, do
místních novin, vystupuje napø. i v rozhlase èi regionální televizi), prezentuje výsledky na akcích urèených
pro veøejnost (konference pro rodièe, projektové dny apod.), výsledky poskytuje i místním úøadùm.

5. VNÍMÁ PLANETU ZEMI JAKO PROVÁZANÝ DYNAMICKÝ SYSTÉM.
Vlastní aktivitou objevuje a vyvozuje souvislosti mezi složkami pøírodního systému a vychází pøitom
z pravidelných a dlouhodobých mìøení, napø. z fenologických pozorování (pozorování periodicky se
opakujících jevù v pøírodì), i z vlastního bádání èi realizovaných projektù. Pracuje s daty ostatních škol
v programu GLOBE po celém svìtì (dostupné na www.globe.gov), pracuje s grafy i satelitními snímky,
porovnává data. Pøi uèení a chápání zákonitostí postupuje od lokálního ke globálnímu (mìníme prostorové
i èasové mìøítko) - napø. nejprve sleduje zmìny teploty vzduchu v prùbìhu roku, pøi získání delší èasové
øady dat pak postupuje ke zkoumání vývoje klimatu.
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STRATEGIE PROGRAMU GLOBE

Žák provádí měření a pozorování ve svém
okolí, sdílí své výsledky
Základní èinností žáka v programu GLOBE, od které se všechno odvíjí, je
provádìní mìøení a pozorování v terénu v okolí školy. Žáci po celém svìtì
zaznamenávají do spoleèné elektronické databanky na adrese www.globe.gov,
kde jsou veøejnì pøístupné.
Program GLOBE má podrobnì zpracovanou metodiku v 5 základních odborných oblastech (viz tabulka).
Tabulka: Pøehled mìøení a jejich doporuèená èetnost (podle odborných oblastí).
METEOROLOGIE

definování, dokumentace a popis stanovištì

každý den

mìøení u meteorologické budky - okamžitá, maximální a minimální teplota
vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, oblaèné pokrytí, typy oblakù, množství
kapalných a pevných srážek
mìøení ve tøídì - pH srážek, vodní ekvivalent pevných srážek

HYDROLOGIE

definování, dokumentace a popis stanovištì

1 krát týdnì až
1 krát mìsíènì

základní mìøení - prùhlednost, teplota, pH a vodivost vody
pokroèilá mìøení - obsah dusiènanù a dusitanù, množství rozpuštìného kyslíku
ve vodì, alkalinita
výskyt bezobratlých živoèichù

VEGETAÈNÍ POKRYV

definování, dokumentace a popis stanovištì

1 krát pro stanovištì

vytyèení výzkumné plochy 30x30m

1 krát roènì

biometrická mìøení - korunový zápoj, pokryvnost bylinného patra, urèení
dominantního a kodominantího druhu, výška stromù a keøù, obvod stromù a keøù

1 krát pro stanovištì

mapování zemského pokryvu - urèení typu pokryvu podle klasifikace MUC,
tvorba vegetaèních map

FENOLOGIE

definování, dokumentace a popis stanovištì

v sezónì každý den

sledování rašení pupenù, probouzení vegetace, fenologie šeøíku

v sezónì min. 2 krát
týdnì

usínání vegetace

PEDOLOGIE

definování, dokumentace a popis stanovištì

jedenkrát pro
stanovištì

pozorování pùdního profilu v terénu - struktura, barva, konzistence a zrnitost
pùdy, pøítomnost skeletu, koøenù a uhlièitanù, vlhkostní pomìry
pozorování v laboratoøi - pH, zrnitostní rozbor, objemová hmotnost, mìrná
hmotnost

každý den

teplota pùdy

12 krát roènì

pùdní vlhkost

3 krát roènì

infiltrace

PROGRAM GLOBE

provádìjí stejná mìøení, používají stejnou metodiku a získané výsledky pak

POZNÁMKA: Výèet mìøení v této tabulce není kompletní, v rámci celosvìtového programu GLOBE se provádìjí ještì další pozorování
a mìøení (napø. fenologické sledování pøíletu a odletu kolibøíkù, mìøení pøízemního ozónu, výskytu aerosolù, mìøení rùzných parametrù
automatizovanými sondami), zároveò se stále vyvíjejí nové doplòující úlohy (napø. ke kolobìhu uhlíku).
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Podrobnì rozpracovanou metodiku i pracovní listy pro žáky ke všem uvedeným
mìøením naleznete v jednotlivých odborných kapitolách.

Každá škola zapojená v programu GLOBE má svou studijní plochu, své zájmové území,o kterém žáci zjišťují

PROGRAM GLOBE

rùzné informace a provádìjí zde svá mìøení a pozorování. Studijní plocha má rozlohu 15x15 km, budova
školy leží v jejím støedu na pomyslném prùseèíku úhlopøíèek severo-jižnì orientovaného ètverce. Rozloha
studijní plochy umožòuje provádìt rùzná mìøení a pozorování v rámci všech odborných oblastí - obvykle
se na takto zvolené ploše vyskytuje les (biometrická pozorování), vodní zdroj (hydrologická mìøení) i rùzné
typy pùd (pedologie); meteorologická a fenologická mìøení a pozorování se obvykle provádí v bezprostøední
blízkosti školy. Na jakékoli místo vaší studijní plochy a zpìt se pohodlnì dostanete chùzí bìhem jednoho
dne. Všechna odborná stanovištì by se mìla nacházet na vaší studijní ploše.

Role žáka
Žák se uèí aktivnì, není jen pasivním pøíjemcem informací, ale získává znalosti i dovednosti vlastní praktickou
zkušeností . Zároveò si je vìdom ceny vlastnoruènì získaných dat a je schopen posoudit jejich vypovídací
hodnotu, uèí se svá data interpretovat. Žák ví, co a proè mìøí èi pozoruje, k èemu získaná data slouží.
Pozorováním okolí získává k místu, kde žije, bližší vztah a zajímá se o nìj.

JAK TO VYPADÁ, KDYŽ ŽÁCI ZKOUMAJÍ SVÉ OKOLÍ PROSTØEDNICTVÍM GLOBE PROGRAMU

 pracují s odbornými pomùckami a udržují je v poøádku;
 dodržují pøesnì dané postupy mìøení;
 provádìjí opakovaná pozorování v okolí své školy;
 systematicky zaznamenávají výsledky;
 pracují se získanými daty a využívají je pro další práci, zároveò data odesílají do mezinárodní
databanky;

 pøijímají odpovìdnost za pøidìlené úkoly;
 spolurozhodují o výbìru vhodných stanovišť pro jednotlivá mìøení i o výbìru provádìných mìøení;
 všímají si více prostøedí kolem sebe;získávají ke svému okolí bližší vztah.

Role uèitele
Uèitel pøechází od frontálního vyuèování k aktivizujícím metodám uèení, podnìcuje v žácích zvídavost (napø.
otázkami typu „proè zjišťujeme právì tyto ukazatele“) a poskytuje jim dostateèný prostor pro vyjádøení
vlastních nápadù a návrhù (napø. pøi výbìru vhodného stanovištì). Podporuje žáky v týmové spolupráci,
rozvíjí jejich odpovìdnost za dílèí úkoly.

10
© Sdružení TEREZA 2011

Program GLOBE

STRATEGIE PROGRAMU GLOBE
JAK POSTUPOVAT
 Seznamte se s manuálem GLOBE, zvažte a rozhodnìte, kterým odborným oblastem se chcete
(pøípadnì ve kterém roèníku) vìnovat. Vytvoøte si èasový harmonogram, v nìmž zohledníte své
možnosti.
v odborných kapitolách, které obsahují informaci o základních podmínkách.
 Seznamte žáky s mìøeními, pøipravte pomùcky a vyrazte do terénu.
 Pøi první návštìvì nového stanovištì vždy nejdøíve zamìøte jeho GPS souøadnice, stanovištì popište
a zdokumentujte. K popisu využívejte pracovní listy - jsou vždy èesko-anglické, usnadní vám pak
odesílání údajù do databanky.
 Proveïte patøièná mìøení a pozorování, pøípadnì odeberte vzorky pro zkoumání ve tøídì. Vše peèlivì
zaznamenávejte do pracovních listù nebo vlastního zápisníku. Vždy si poznamenejte i pøesný èas

PROGRAM GLOBE

 Vytipujte, nejlépe spoleènì s žáky, vhodná stanovištì. Pøi výbìru stanovištì se držte pokynù

mìøení.
 Vytvoøte si spoleènì s žáky systém, kterým se budou vybraná mìøení provádìt opakovanì. Osvìdèený
zpùsob je napø.vyvìsit rozpis služeb pro dvojice žákù, kteøí v poledne vybìhnou k meteorologické
budce, provedou fenologická pozorování po cestì do školy apod.
 Odesílejte namìøená data do mezinárodní databanky na www.globe.gov. Pøed odesíláním dat je vždy
nutné definovat stanovištì, ke kterému se data v databance pøiøazují. Pøístupové údaje do databáze
GLOBE (vlastní ID a pøihlašovací heslo) získá každá škola zapojená do programu GLOBE, která zamìøí
své souøadnice a pošleTereze potøebné údaje.
 Využívejte vámi zjištìná data, tj.výsledky svých mìøení a pozorování, a pracujte s nimi. Uète žáky
výsledky interpretovat, zjišťovat souvislosti a prezentovat svoji práci ostatním. Data mohou sloužit
jako podklad pro badatelský výzkum, vlastní projekty, pøípadnì mohou i pomoci identifikovat místní
problém životního prostøedí.

P

TI

 Zaèínáme s programem GLOBE.
 Využívejte pracovní listy. Žákùm je okopírujte.
 Pøidìlte žákùm odpovìdnost za konkrétní èinnost (služba na odeèet mìøení, odesílání
dat za mìsíc apod.)

Doporuèené informaèní zdroje
www.globe.gov - GLOBE Teacher´s Guide - kompletní pøíruèka pro uèitele, která obsahuje veškeré protokoly, a doplòující
aktivity.
CD s návodem na odesílání dat
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Žák je badatelem
Program GLOBE již od svých poèátkù cílenì podporuje zájem žákù o vìdu
a zkoumání svìta prostøednictvím vlastního bádání a hledání souvislostí.
Je založen na metodách tzv. „inquiry-based science education“, což lze

PROGRAM GLOBE

pøeložit jako uèení založené na vlastním zkoumání, èastìji se používá termín
badatelsky orientované uèení.

Badatelský pøístup lze využít ve všech odborných oblastech programu GLOBE ve dvou
variantách:



Žáci mìøí, pozorují a získávají data již rovnou se zámìrem ovìøit své pøedpoklady èi hypotézy mìøení GLOBE jsou plánovanou èástí výzkumu.



Žáci kladou výzkumné otázky až na základì provedených mìøení èi pozorování - mìøení
GLOBE zde slouží jako podnìt k dalšímu výzkumu.

Role žáka
Žák je v roli badatele, rozvíjí dovednosti (tzv. badatelské, výzkumné), které využívá, když se uèí o pøírodì, ať
už ve škole nebo v terénu. Všichni žáci by mìli mít možnost rozvíjet své výzkumné dovednosti. Poznávání
životního prostøedí v okolí školy pak pro nì bude snadnìjší a smysluplnìjší. Zároveò si osvojí základní metody
vìdecké práce, které pozdìji využijí i v jiných oblastech svého života.

CO TO ZNAMENÁ A JAK TO VYPADÁ, KDYŽ ŽÁCI BÁDAJÍ*

 pøijímají „pozvánku k uèení“, jsou tématem zaujati a pøipraveni zapojit se do procesu zkoumání; jsou
v roli badatele, „vìdce“;

 kladou zvídavé otázky, formulují své vlastní výzkumné otázky;plánují si postup práce a provádìjí
zkoumání;

 navrhují vlastní vysvìtlení a øešení zkoumaných problémù;
 vysvìtlují a odùvodòují øešení, která navrhli, a budují si a doplòují tzv. „zásobník“ znalostí
a zkušeností;

 hodnotí všechna možná øešení zkoumaného problému, odpovìdi na výzkumnou otázku a berou
v úvahu i alternativní øešení, která vyvstanou bìhem zkoumání;vedou dokumentaci o prùbìhu
a výsledcích svých pozorování a mìøení;

 používají rùzné metody komunikace;
 posuzují sami sebe v procesu zkoumání.

* Inspirováno anglickým textem "Inquiry Based Science: What Does It Look Like?" ?" Connect Magazine (published by Synergy Learning),
March-April 1995, p. 13. a textem “Using Scientific Inquiry in the Classroom“, vytvoøeného pro GLOBE Student Climater Research
Campaign http://globe.gov/scrc/research.
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PROCES PØÍRODOVÌDNÉHO ZKOUMÁNÍ*

Navrhuje možná øešení
a vyslovuje pøedpoklady
a hypotézu

Klade zvídavé otázky
a formuluje z nich
výzkumné otázky

Sestaví plán výzkumu
pro ovìøení svých
pøedpokladù/hypotéz

Pozoruje pøírodní jevy,
rostliny a živoèichy

SPOLUPRÁCE
Nalézá a pokládá nové
otázky, které ho
v souvislosti
s výzkumem napadají

• S ostatními studenty (ve tøídì, mezi
tøídami, mezi školami)

PROGRAM GLOBE

Schéma: Základní kroky, které žák provádí, a jejich vzájemná návaznost

Provede výzkum
(rešerše a shromáždìní
dat, experiment,
pozorování, aj.)

• S vìdci (student, tøída, škola, region)
• V rámci výzkumné kampanì
(studentské týmy, tøídy, školy
spoleènì zkoumají spoleèné téma)
Analyzuje zjištìné
poznatky a data

Sdílí získané poznatky
a závìry s ostatními
(poster èi prezentace
na tøídní konferenci,
publikace èlánku, online
publikace, diskuse...)

Porovná svùj
pøedpoklad s tím,
co zjistil pøi výzkumu

Zdokumentuje svùj
výzkum a formuluje závìry
(napø. zpráva o výzkumu,
badatelský deník, poster,
prezentace)

* Sestaveno podle “Using Scientific Inquiry in the Classroom“, vytvoøeného pro GLOBE Student Climate Research Campaign http://globe.
gov/scrc/research a podle GLOBE Model for Student Scientific Research http://classic.globe.gov/fsl/projectsimages/ResearchModel.jpg.
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Role uèitele*
V systému badatelské èinnosti žáka se uèitel posouvá z role „pøedavaèe“ informací do role prùvodce
a usmìròovatele malých badatelù. K tomuto ideálu má nejblíže tzv. otevøené bádání, kde žáci sami sobì
pokládají výzkumnou otázku, promýšlejí postup, provádìjí zkoumání, hodnotí výsledky a formulují závìry.

PROGRAM GLOBE

Uèitel je zde pouze v roli konzultanta a nesmí oèekávat, že žáci ve svém bádání vždy dojdou k výsledkùm,
které on oèekává. Tento pøístup je velmi pøínosný pro žáky, kteøí již bìžnì zvládají badatelské postupy.
Uèitel však mùže žáky více nasmìrovat, napø. pøedloží výzkumnou otázku, žáci pak vymýšlejí vlastní postup
a samostatnì zkoumají, uèitel je pøitom nenápadnì nasmìrovává k požadovanému cíli, kterého by podle
nìho mìli žáci dosáhnout. Tento postup by mìli zvolit uèitelé, kteøí se teprve snaží badatelské metody ve
tøídì zavádìt.
Pro nacvièení konkrétní dovednosti nebo dílèích krokù vìdeckého postupu i také mùže uèitel sdìlit žákùm
otázku i možný postup a žáci na základì svého zkoumání formulují vysvìtlení studovaného jevu.

JAK POSTUPOVAT
 Nacvièujte jednotlivé kroky, které na sebe pøi bádání logicky navazují. Každý krok lze nacvièovat
zvlášť, pøièemž je možno využít i kratších aktivit, které spolu nesouvisejí. Do výuky tedy pomalu
zaøazujeme všechny kroky, postupnì propojujeme ty, které spolu souvisí, a vedeme tak žáky
k používání nauèených dovedností bìhem celého procesu bádání.Používejte celý badatelský postup
na konkrétních úlohách (výzkumných projektech).
 Žáci samostatnì nebo s podporou uèitele pracují na výzkumu od zaèátku do konce. Uèitel pøitom
postupnì zvyšuje nároky na kvalitu provedení a výstupù projektu, na samostatnost žákù bìhem
zkoumání a na používání konkrétních dovedností.

Pøi výuce jednotlivých krokù vìdeckého postupu nesmíme zapomínat, že podstatou našeho snažení je
v žácích probudit a rozvíjet zvídavost a zkoumavý pøístup k okolí. Nacvièování krokù vìdeckého postupu
by se nemìlo stát jen formalitou, kdy žáci sice splní všechny kroky, avšak sami nedokáží vysvìtlit, proè to
všechno provádìli a k èemu došli. Po nìjakém èase by u žákù mìlo dojít ke zvnitønìní posloupnosti krokù
vìdeckého postupu natolik, že je budou automaticky používat pøi pøírodovìdném zkoumání. Vìøíme, že tyto
postupy jim pomohou objevovat pøírodu a pøicházet vìcem na kloub.

Otázky jako základ zkoumání a objevování

 žáci by mìli pøicházet sami s vlastními otázkami;
 otázka má pro žáka smysl pouze tehdy, pokud on sám chce opravdu nalézt odpovìï na tuto otázku;
 pokud s otázkou nepøišel žák, mìli bychom se snažit docílit toho, že námi formulovanou otázku pøijme
za svou a bude ji chtìt øešit.

Aèkoliv prvním krokem vìdeckého postupu by mìlo být položení otázky, èasto se stane, otázka nám nepøijde
na mysl sama od sebe. Vìtšinou potøebujeme podnìt, který v nás otázky vyvolá. U žákù takovým
* Inspirováno texty: Papáèek, M. Limity a šance zavádìní badatelsky orientovaného vyuèování pøírodopisu a v Èeské republice. 2010.
Stuchlíková, I. O badatelsky orientovaném vyuèování. 2010.
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podnìtem mùže být pozorování pøírodního jevu, rostlin, živoèichù; provedení pokusu; porovnání namìøených
dat s jinými apod. Mnoho nových otázek vzniká jako tzv. „vedlejší produkt“ bádání, v nìmž se øešil úplnì jiný
problém, jiná otázka.
Není tedy dùležité vždy požadovat po žácích jako první krok vìdeckého bádání formulování otázky, spíše
otázky brali vážnì a sami na nì hledali odpovìdi takovými zpùsoby, které jsou v jejich možnostech a silách.

P
TI

Tipy pro podporování zvídavosti a zkoumavého pøístupu (INQUIRY) pøi výuce:

 Zaèínejte diskuse otázkami.
 Zapisujte odpovìdi na tabuli tak, jak je žáci formulovali, nepøepisujte jejich znìní.
 Vyzvìte ostatní, aby komentovali napsaná tvrzení a nápady. Dávají smysl? Pøišli byste na dùvody
nebo pøíklady, které by dokládaly, že výroky jsou nebo nejsou pravdivé?

PROGRAM GLOBE

bychom je mìli podporovat v kladení otázek po celou dobu zkoumání a cílenì je vést k tomu, aby tyto

 Pokládejte další návodné otázky, které žáky povzbudí v hledání souvislostí nebo zobecòování.
 Neopravujte žáky, pokud postupují špatnì. Spíše se ptejte, zda je napadne, jak by mohli postupovat
jinak, aby došli k jimi vytèenému cíli.

 Nedávejte rychle najevo svùj souhlas èi nesouhlas s vyøèenými tvrzeními. Lepší je ukázat pøíklad
nebo vznést protiargumenty, které oponují tvrzení, s nímž nesouhlasíte.

 Uveïte pøíklad nebo vysvìtlete téma na konkrétní situaci, pokud žáci mají problém s pochopením
obecných principù. Ptejte se: „Co si myslíte o…? Co by se stalo, kdyby…?“

 Neodpovídejte sami na otázky, které pokládáte. Místo toho se dále ptejte jinými návodnými
otázkami.

 Pokud žáci dojdou k odpovìdi èi øešení, které je uspokojivé, ještì se u nìj zastavte. Vyzvìte žáky,
zda by pøišli ještì na jiná øešení, alternativní postupy, jak dojít k výsledku. Tento postup žákùm
ukazuje, že k øešení vìtšinou vede více cest.

 Buïte pøipraveni, že možná budete muset rezignovat na to, jak jste si hodinu naplánovali, protože
bude potøeba se vìnovat nìkterým novým nápadùm a myšlenkám, se kterými žáci pøijdou.

Doporuèená literatura a další informaèní zdroje

PAPÁÈEK, M.(ed.). Didaktika biologie v Èeské republice 2010 a badatelsky orientované vyuèování
(DiBi 2010). Sborník pøispìvkù semináøe, 25. a 26. bøezna 2010, Pedagogická fakulta
Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích, Dostupne na WWW: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf.
BYBEE, R. V. Scientific inquiry and science teaching. In FLICK, L. B.; LEDERMAN,N. G. (ed.). Science inquiry and nature of
science. Implications for teaching, learning, and teacher education. Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publisher,
2004
www.projekt3V.cz
odkazy na aktuální èlánky k badatelsky orientovanému uèení a základní texty ke stažení jsou k dispozici na
http://globe.terezanet.cz
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Žák pracuje na vlastních projektech řešících místní problémy
životního prostředí

PROGRAM GLOBE

Využijte program GLOBE pro vlastní projekty.
Nebojte se øešit místní problémy životního prostøedí.

Projekt je èasovì ohranièená èinnost, která má
jasný srozumitelný cíl, s nímž se žáci ztotožòují.
Projektová èinnost smìøuje ke konkrétnímu produktu výsledku. Projekt realizují od zaèátku do konce žáci sami, jen
s podporou uèitele, a za to, èeho v projektu dosáhli, pøebírají
zodpovìdnost.*

Projekty v programu Globe
Tyto projekty využívají rùznou mìrou prostøedky, které GLOBE nabízí - pøedevším propracované metody
odborných mìøení a pozorování, èasto v kombinaci s èasosbìrnì dlouhou øadou dat. Realizované projekty
odhalují (mapují, zkoumají) nìjaký místní problém životního prostøedí, pøípadnì pøímo usilují o øešení
takového problému. Praktické využití vlastních mìøení pøirozenì smìøuje k osvìtì. Øešeným problémem
mùže být napø. nežádoucí úprava koryta vodního toku, snížení kvality vody v øece po prùchodu prùmyslovou
zónou, zneèišťování ovzduší drobnými zneèišťovateli, pùdní eroze na odlesnìné ploše, jarní migrace žab
pøes frekventovanou silnici, pøílišné rozšiøování zástavby na úkor ploch s pøirozeným pokryvem apod. Pøíklady
realizovaných úspìšných projektù naleznete na CD a na www.terezanet.cz.

Role žáka
Projektové vyuèování pomáhá žákùm propojit uèivo ve škole s jejich „opravdovým“ životem. Žáci vyboèí
ze stereotypu, zabývají se nìèím, co je baví a dává jim smysl, a pøitom se pøirozenì uèí a rozvíjejí rùzné
dovednosti - spoleènì s ostatními spolužáky plánují a pøipravují projekty a prakticky provádìjí vìtšinu
èinností , pøebírají zodpovìdnost za svou èinnost i za výstupy projektu, rozvíjejí své komunikativní dovednosti
a spolupráci v týmu, uèí se být aktivními a samostatnými, získávají vìtší pocit sounáležitosti se spolužáky i se
školou.

Role uèitele
Uèitel ustupuje do pozadí a pøesouvá odpovìdnost za projekt na žáky, povzbuzuje je, stává se jejich
prùvodcem, poradcem, facilitátorem. Vlastní realizace projektu je na žácích.

* pøevzato a upraveno z pøíruèky Projekt jako souèást výuky.
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JAK TO VYPADÁ, KDYŽ ŽÁCI PRACUJÍ NA PROJEKTU

 sami, pøíp. s pomocí uèitele, si urèí cíl, který je dosažitelný v daném èasovém úseku vyhrazeném
 øeší pøesnì vymezený problém;
 podílejí se v maximální možné míøe na výbìru tématu, plánování, realizaci, prezentaci
i vyhodnocení projektu a pøebírají odpovìdnost za výstupy projektu;

 pracují samostatnì v týmech a jsou iniciativní;
 sami hodnotí prùbìh projektu, vyhodnotí své výsledky, tj. výstupy projektu, a prezentují projekt
veøejnosti;

 spolupracují s odborníky i s místní správou;
 projektem propojují život školy se životem obce a širší veøejnosti.

PROGRAM GLOBE

pro projekt;

Jak postupovat
Projekty mohou být velmi rùznorodé, liší se èasovou nároèností, poètem zapojených žákù èi tøíd, cílem,
zamìøením atd. Vždy je potøeba projekt pøizpùsobit místním podmínkám. Všem projektùm by mìla být
spoleèná následující základní osnova:

problém → cíl → plán → realizace → vyhodnocení
1. VYBERTE MÍSTNÍ PROBLÉM ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ, který se žákù dotýká a který chtìjí øešit. Vyberte
problém, pøi jehož øešení využijete metodiku programu GLOBE, postupy a mìøení, nebo výsledky vašich
pøedchozích mìøení a pozorování. Do výbìru aktivnì zapojte pøímo žáky.
2. URÈETE CÍL. Doporuèujeme, aby uèitel stanovil vzdìlávací cíle, zatímco a konkrétní cíle projektu by mìli
formulovat pøímo žáci (pøíp. s pomocí uèitele).
3. NAPLÁNUJTE PROJEKT. Tomu je potøeba vìnovat dostatek èasu. Plánují sami žáci pod vedením uèitele,
který pøijímá roli facilitátora. Výsledný plán by mìl obsahovat následující položky:
Plán a harmonogram všech èinností bìhem projektu - sepište jej spoleènì s žáky, tzn. co je nezbytné
pøi pøípravì, v prùbìhu vlastní realizace a na závìr projektu. Je dùležité zajistit, aby pøi plánování èinností
mìli možnost pøispìt svými nápady všichni zúèastnìní žáci. Vhodná je napø. metoda brainstormingu
s následnou prací ve skupinách. Souèástí GLOBE projektu je vždy sbìr dat vlastním mìøením
a pozorováním.
Role - žáci si rozdìlí mezi sebou konkrétní úkoly vyplývající z pøedchozího plánu - tak je všem jasné,
kdo má co na starosti, kdo za co odpovídá. Vedle konkrétních úkolù si žáci vyberou i svoji dlouhodobou
prùbìžnou roli v projektovém týmu . Tyto role pøedstavují pracovní pozici žáka v projektu a souvisí se
zamìøením projektu; seznam rolí se bude lišit a mìl by být opìt spoleènì prodiskutován a ustanoven napø. koordinátor týmu, koordinátor odpovìdný za urèitou aktivitu projektu (napø. závìreènou konferenci),
rešeršér, fotodokumentarista, hlídaè termínù, výzkumník - specialista, fundraiser, propagátor (novináø,
nástìnkáø), analytik dat, spojka s odborníkem, vyjednávaè na mìstském úøadì, apod. Èlenem týmu
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u ménì zkušených žákù mùže být i uèitel (obvykle v roli koordinátora týmu), jednu roli v týmu mùže
zastávat více žákù.
Èasový harmonogram - pokud projekt zaèleníte pøímo do výuky, je vhodné pøedem urèit, kolik mùžete
projektu vìnovat vyuèovacích hodin, zda budete mít k dispozici èas v rámci napø. projektového dne, kolik

PROGRAM GLOBE

èasu mohou žáci projektu vìnovat v rámci domácí pøípravy apod. Samotnou práci v projektu rozplánujte
s žáky tak, aby na sebe dílèí úkoly logicky navazovaly a abyste celý projekt stihli dokonèit v termínu, který si
urèíte. Doporuèujeme stanovit si termín dokonèení i pro všechny dílèí úkoly.
Zdroje - rozepište si , co všechno budete potøebovat a kde to seženete (spoustu vìcí a pomùcek si lze
vypùjèit pøímo ve škole èi doma nebo vyrobit). Sestavte si materiální i nemateriální rozpoèet a pøípadnì
navrhnìte, jak zajistíte potøebné finance a kdo si to vezme na starost.
Spolupráce - diskutujte spolu s žáky, kdo vám pøi realizaci projektu mùže pomoci, kam se obrátit
s žádostí o odbornou radu (napø.ÈHMÚ, ÈSOP, odborníci z výzkumných ústavù, hygienické stanice, vysoké
školy apod.) kdo z místní komunity mùže pomoci vyøešit problém (napø. pracovníci referátu životního
prostøedí, obecního úøad, správa povodí, místní neziskové organizace, odborná firma, ale i rodièe a jiní
pøíznivci školy, apod.). Urèete si, kdo koho osloví s žádostí o spolupráci.
4. USKUTEÈNÌTE SVÉ PLÁNY, realizujte naplánovaný projekt. V prùbìhu projektu se mohou objevit nové
nápady a z nich vyplývající úkoly a pùvodní plán se mùže upravit, stále se však držte svých vytyèených cílù.
Realizace GLOBE projektu v ideálním pøípadì zahrnuje:
Sbìr dat a informací - vlastní mìøení a pozorování, terénní prùzkum, data z GLOBE databáze
a odborných stanic, informace od odborníkù, rešerše dostupných informací o øešeném problému (internet,
èasopisy, literatura), názory lidí a organizací dotèených problémem.
Zpracování, vyhodnocení a interpretace získaných dat - zpracované výsledky slouží žákùm jako
podklad pro návrh øešení problému.
Praktické øešení problému - žáci sami èi s pomocí øeší problém (napø. úklid zaneseného øíèního koryta,
pøenos žab pøes cestu), iniciují øešení problému odpovìdnými orgány (informují o problému zastupitelstvo
pøíp. referát životního prostøedí místního úøadu, pøedají jim zpracované podklady), pøipraví osvìtovou akci
apod.
Propagace projektu - prezentace projektu na veøejnosti. Žáci informují spolužáky i veøejnost, propagují
výstupy projektu (napø. uspoøádáním školní konference èi akce pro rodièe, èlánkem ve školním èasopise èi
v místním tisku, informacemi na webu, vývìskách na veøejných místech, prostøednictvím médií apod.
Zajištìní zdrojù - finanèních, materiálních i lidských.
5. VYHODNOŤTE PRÙBÌH I VÝSLEDKY PROJEKTU. Zhodnocení je dùležitým krokem po skonèení projektu,
jeho samozøejmou souèástí by mìla být i sebereflexe. Žáci si odpoví napø. na otázky Jak se liší se výsledek
projektu od pùvodního cíle? Vyøešili jsme problém? Co pøinesla práce na projektu našemu projektovému
týmu a co mnì osobnì? Co všechno se nám podaøilo? Co bychom mohli pøíštì zlepšit, udìlat jinak?
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P
TI

 Zapojte žáky do výbìru tématu - øešeného problému - mohou napø. v brainstormingu
pøednést své návrhy a pak spoleènì vybrat jeden nápad, který chtìjí realizovat.

 V pøípadì dlouhodobìjších projektù zahròte do èasového harmonogramu prùbìžné spoleèné
schùzky, na kterých se žáci - èlenové realizaèního týmu vzájemnì informují, co se již komu

 Pokud chcete cílenì rozvíjet urèité dovednosti, lze využít hodnocení prostøednictvím kritérií.

PROGRAM GLOBE

podaøilo udìlat, upøesòují se úkoly, øeší pøípadné vyvstalé potíže a nové podnìty.

Doporuèená literatura a další informaèní zdroje:
DANIŠ, Petr. Na vlastních nohou. Sdružení Praha: Tereza, 2007.
PETROVSKÁ, Kamila. Projekt jako souèást výuky. Praha: Sdružení Tereza, 2010.
COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyuèování pro první stupeò základní školy. Praha : Fortuna, 2006.
DVOØÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyuèování v èeské škole - vývoj, inspirace, souèasné problémy. Praha: Karolinum, 2009.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - Výchova demokratického obèana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak. Projektové vyuèování v teorii i praxi. Kromìøíž: IUVENTA, 1995.
KOVALIKOVÁ, Susan. Integrovaná tematická výuka. Kromìøíž: Spirála, 1995.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
REITMAYEROVÁ, Eva, BROUMOVÁ, Vìra. Cílená zpìtná vazba. Praha: Portál, 2007.
MAÒÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
TOMKOVÁ, Anna, KAŠOVÁ, Jitka, DVOØÁKOVÁ, Markéta. Uèíme v projektech. Praha: Portál, 2009.
VALENTA, Josef a kol. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos Artama, 1993.
www.projektovevyucovani.cz
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Žák je aktivní v místě, kde žije
Pravidelným a dlouhodobým sledováním pøírody se žáci stávají znalci svého
okolí - získávají o místì, kde žijí, spoustu zajímavých informací, v prùbìhu
svého pozorování èasto objeví zajímavé souvislosti èi narazí na místní
prezentovat výstupy své práce veøejnosti, spolupracovat s odborníky i úøady,
pøispívat vlastní aktivitou k øešení nalezených problémù. Tento okruh
èinností je èasto pøímo provázán s prací na vlastních projektech.

Inspirujte se pøíklady dobré praxe škol zapojených do programu GLOBE - na webových

P
TI
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problém životního prostøedí. V programu GLOBE uèíme žáky samostatnì

stránkách, v Inspiraèních novinách èi v Projektové pøíruèce.

JAK TO VYPADÁ, KDYŽ JSOU ŽÁCI AKTIVNÍ V MÍSTÌ, KDE ŽIJÍ

 zajímají se o problémy životního prostøedí v okolí školy;
 hledají možná øešení problémù;
 navazují spolupráci s místními odborníky (konzultují navržené postupy øešení problémù, dílèí
výsledky v prùbìhu projektu nebo závìry a výstupy práce);

 komunikují se zastupiteli obce;
 prezentují výsledky prùbìžného pozorování (napø. sledování každodenních teplot a kvality
vzduchu a typu oblaènosti);

 prezentují výstupy projektù (napø. prùzkum místního potoka).
Role žáka
Role žáka se pøesouvá od role výzkumníka
èi analytika spíše do pozice novináøe,
komunikaèního specialisty, pøípadnì
vyjednavaèe. Prostor dostávají nejen žáci,
kteøí mají zájem o pøírodovìdné pøedmìty
a v programu GLOBE provádìjí mìøení,
pokusy a bádají, ale také žáci humanitnì
zamìøení, se zájmem pøedevším o mediální
pøedmìty - napø. reportéøi nebo fotografové.

K pøedávání výstupù své práce žáci využívají:

 nástìnky
 školní rozhlas
 webové stránky školy
 místní média
 školní konference
 dny otevøených dveøí
 projektové dny, Mini GLOBE Games
 celorepublikové GLOBE Games

Žáci se uèí a trénují rùzné komunikaèní dovednosti v projevu písemném (formou napø. novinového èlánku,
reportáže, úøedního dopisu) i mluveném (prezentace pøed spolužáky, vyjednávání se zastupiteli a úøedníky,
komunikace s odborníky), rozvíjejí své organizaèní schopnosti apod. Výstupy své práce prezentují spolužákùm
a uèitelùm ve škole, rodièùm i veøejnosti. Pøispívají k informovanosti okolí o místním životním prostøedí .
Pøispívají k informovanosti okolí o místním životním prostøedí, uèí se komunikovat s úøady a odborníky a
pøedevším prezentovat své výsledky.
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Role uèitele
Tìžištì práce uèitele je v tomto pøípadì v podpoøe a peèlivé pøípravì žákù na vlastní „akci“. Napø. vysvìtlí
žákùm, jak má vypadat novinový èlánek, ale èlánek již napíší žáci sami; probere s žáky zásady správné
komunikace, ale na úøadì pak se zastupiteli jednají žáci apod. Pomoc uèitele žákùm se i v tomto pøípadì

výchova, obèanská výchova, výtvarná výchova apod.).

 Seznamte žáky se zásadami správné prezentace.

P
TI

 Získejte ke spolupráci kolegy, uèitele humanitních pøedmìtù (èeský jazyk, mediální
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pøizpùsobuje jejich vìku a zkušenostem - ménì zkušení žáci potøebují mnohem vìtší podporu a vedení.

Doporuèené informaèní zdroje
DANIŠ, Petr. Na vlastních nohou. Sdružení Praha: Tereza, 2007.
PETROVSKÁ, Kamila. Projekt jako souèást výuky. Praha: Sdružení Tereza, 2010.
Inspirujte se realizovanými projekty. Pøíklady dobré praxe jsou k dispozici na http://globe.terezanet.cz
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Žák vnímá Zemi jako propojený
dynamický systém
Žák propojuje poznatky z rùzných oblastí GLOBE a uèí se vnímat Zemi

PROGRAM GLOBE

jako propojený dynamický a systém. Provázanost, vztahy a závislosti
jednotlivých složek v pøírodì zkoumá nejprve ve svém nejbližším okolí:
na studijní ploše, ve školní zahradì, v blízkém lese apod. Postupnì
je hledá i na vyšších úrovních (v regionálním èi globálním mìøítku)
a v delších èasových obdobích.

Role žáka
Žák je v podobné roli jako pøi badatelském pøístupu, tj. je hlavním aktérem v procesu uèení. Role badatele se
však mírnì promìòuje: žák se posouvá smìrem od experimentátora spíše do role pozorovatele, analytika èi
detektiva.

Jak to vypadá v praxi
Žák vlastní aktivitou objevuje, zjišťuje, vyvozuje a prezentuje souvislosti mezi jednotlivými složkami pøírodního
systému. Pøitom vychází pøedevším ze znalostí a zkušeností, které získal bìhem zkoumání, mìøení
a pozorování v rùzných odborných oblastech programu GLOBE (hydrologie, fenologie atd.), nebo v z toho, co
se nauèil v jiných pøedmìtech. Zkoumá pøímo v terénu, analyzuje vlastní mìøení a pracuje také s pøevzatými
daty (napø. satelitní snímky - viz dále).
Postupnì dokáže popsat a znázornit, jak funguje pøírodní systém na lokální úrovni, jakou roli v nìm hraje
èlovìk a jak se systém zachová v pøípadì nenadálé zmìny (napø. povodeò). Zjišťuje propojení mezi lokálním
a regionálním systémem (napø. v rámci vodních tokù, vìtru, migrace zvíøat) a jak se navzájem tyto systémy
ovlivòují.
Vytváøí si svùj vlastní „obrázek“ zkoumaného systému. Svou pøedstavu o fungování pøírodního systému
diskutuje v rámci tøídy. Pøírodní složky, procesy, jevy a vztahy mezi nimi znázoròuje pomocí schematického
vyjádøení (fotka s popisky, náèrtek, diagram). Stává se „znalcem svého okolí“ a vystupuje v této roli i vùèi
komunitì vnì školy.
Stejnì jako v roli badatele i zde žák vìnuje pozornost tomu, jak došel ke svým závìrùm - zda vlastní
zkušeností (mìøení, pozorování), pøevzetím závìrù z dohledatelného zdroje nebo dedukcí z již nabytých
znalostí (tzv. tvoøivá spekulace).

Role uèitele
Uèitel je zde, tak jako u jiných aktivit v rámci programu GLOBE, spíše prùvodcem nebo zprostøedkovatelem
na cestì k poznání. Ten, kdo objevuje, pøichází vìcem na kloub, je žák. Propojování již nauèeného vyžaduje
intenzivní komunikaci se tøídou - pøi hledání souvislostí žáci hodnì diskutují mezi sebou i s uèitelem. Dobré
je pokládat otázky, které žákùm pomohou propojit si to, co se nauèili v jiných hodinách nebo znají i odjinud
než ze školy. Pøíklad: K èemu jsme došli, když jsme mìøili teplotu vzduchu na slunci a ve stínu? Co se dìje
s potokem po bouøce? Co by se stalo s rostlinou, kdyby nemìla svìtlo?
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JAK POSTUPOVAT
 Souvislosti v pøírodì lze zcela pøirozenì ukazovat pøi provádìní bìžných GLOBE mìøení, pøi kterých
s žáky diskutujeme, co namìøená data znamenají, a uèíme je pøedvídat. Pøíklad: Oproti vèerejšku dnes
klesla teplota vzduchu pod nulu. Èím to asi je zpùsobeno? Ovlivní to nìjak živoèichy? Pùdu? Rybník?
 Pro vnímání souvislostí jsou jako stvoøená fenologická mìøení a pozorování, kdy žáci zkoumají
periodicky se opakující jevy. Pozorujeme-li, kdy vyraší stromy, zkoumáme zároveò, jak rašení závisí
na teplotì vzduchu, sluneèním svitu, srážkách apod.
 Stejnì tak se dají využít pravidelné návštìvy místa, kde pozorování provádíme (pixel, potok, rybník,
strom na zahradì). Žáci mohou souvislosti a vztahy mezi pøírodními složkami popisovat a zkoumat
pøímo na místì nebo si poøídit fotografie èi nákresy, které zpracují ve tøídì.
 Porozumìní vazbám v pøírodním systému studijní plochy žákùm napomáhá lépe analyzovat
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Les? Jak? Bude pod nulou i zítra? Proè?

a interpretovat prùbìh, výkyvy a trendy, které zaznamenají pøi dlouhodobých mìøeních. Stejnì
tak jsou lépe vybaveni k rozpoznání zmìn ve svém okolí a k identifikaci vznikajícího èi existujícího
ekologického problému.
 Velkým pøínosem pro pøedvedení vazeb na globální úrovni jsou satelitní snímky, které jsou v rámci
programu GLOBE k dispozici (Earth as a System Poster - viz doporuèené zdroje). Žáci se pomocí nich
mohou pouèit, jakým zpùsobem se v rùzných místech na Zemi projevují periodické zmìny sluneèního
svitu, teploty, srážek apod.
 Osvìdèeným postupem je posloupnost od lokálního ke globálnímu. Pokud žák porozumí tomu, jak
probíhá vodní cyklus v lese za školou, snáze si poradí i s tím, jak voda putuje v rámci povodí celé øeky,
a lépe pochopí i princip globálního kolobìhu vody.
 Stejnì tak jako mìníme prostorové mìøítko, v nìmž žák pøírodu zkoumá, mùžeme postupnì mìnit
i mìøítko èasu. Je snadnìjší pozorovat opakování pøírodních jevù v prùbìhu jednoho dne než
vysledovat zákonitosti, které se opakují každý rok. Pokud žák vypozoruje, èím je ovlivnìn denní chod
teplot vzduchu a jak dál tento prùbìh ovlivòuje jiné složky, mùže posléze nìkteré poznatky pøenést
i do zkoumání roèního chodu teplot. Odsud pak již není daleko k porozumìní, jaký vliv má prùbìh
teploty nebo srážek bìhem nìkolika desetiletí na zmìnu klimatu a jaké dùsledky pro daný pøírodní
systém zmìna mùže mít.
 Žáci si v programu GLOBE utváøejí svùj vlastní obrázek o fungování pøírodního systému ve svém okolí.
Základní porozumìní prostøedí, ve kterém žijí, jim mùže pomoci k zodpovìdnému rozhodování ve
vìcech, které by potenciálnì mohly jejich životní prostøedí poškodit. Tento aspekt poznávání svého
okolí má pøesah smìrem k širší komunitì. Žák je zde v roli znalce svého okolního životního
prostøedí, jenž mùže výraznì pøispìt k budování ekologického uvìdomìní mezi lidmi, kteøí svou
èinností území ovlivòují (obyvatelé, zástupci obce, místní podnikatelé, rekreanti atd.). Mìl by proto
dostat pøíležitost pøedstavit spolužákùm, rodièùm, veøejnosti lokalitu, kterou sleduje a zkoumá, jako
jedineèné území, jemuž by mìli vìnovat svoji pozornost.
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 Využívejte svých mìøení z rùzných oblastí GLOBE programu, porovnávejte data,
hledejte souvislosti

 Pracujte s grafy, mapami a daty ostatních škol zapojených do GLOBE programu,
PROGRAM GLOBE

využívejte databanku GLOBE.

Doporuèené informaèní zdroje
Námìty na konkrétní aktivity naleznete v originálním manuálu „GLOBE Teacher´s Guide“ v kapitole „Earth as a system“,který
je volnì ke stažení na www.globe.gov.
Plakát Earth as a systém http://classic.globe.gov/fsl/html/templ.cgi?earth_system&lang=en. Na webu jsou ke stažení
i návody na aktivity k k satelitním snímkùm na plakátu, jednotlivé snímky roztøídìné podle data poøízení a typu (oslunìní,
povrchová teplota, oblaènost, srážky, aerosoly, vegetace), dále èasosbìrná videa sestavená z tìchto snímkù. Najdete zde
i odkaz na online nástroj pro snadné prohlížení, tøídìní a porovnávání snímkù, které vás zajímají.
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Nástroje GLOBE – mimořádné aktivity
Způsoby zařazení programu GLOBE do výuky
mimoøádných akcí èi aktivit. Ty jsou efektivními nástroji, které je vhodné použít pro dosažení vytèených cílù.
Mùže to být projektový den, pobytová akce, mini GLOBE Games, terénní týden, studentská konference, ale
i zadání práce v rámci studentské odborné èinnosti (tzv. SOÈ) èi zpracování prezentace.

Projektový den
Projektové dny jsou dnes samozøejmou souèástí moderní výuky. Výuka bìhem nich probíhá ve tøídì i venku

PROGRAM GLOBE

V prùbìhu školního roku lze program GLOBE realizovat nejen v rámci bìžné výuky, ale i prostøednictvím

a propojuje více pøedmìtù v jednom bloku. Pøitom se využívá rùzných vyuèovacích metod a forem práce,
zejména práce ve skupinách. Projektový den má jasný cíl a konkrétní výstup. Projektový den GLOBE mùže
mít napø. následující podobu:
 JEDNODUCHÝ TERÉNNÍ PRÙZKUM lze využít ve všech odborných oblastech programu GLOBE. Žáci
si vyberou stanovištì, zamìøí souøadnice, vytvoøí jeho popis a mapu a vypracují dokumentaci. Provedou
mìøení a pozorování a výsledky odešlou do databáze www.globe.gov pøes sekci Data Entry. Nakonec
zpracují výstupy svého mìøení vèetnì fotodokumentace do pøehledné formy napø. plakátu èi prezentace.
Vhodné zejména pro zaèáteèníky.
 VÌDECKÝ PROJEKT obnáší více praktických mìøení, jimiž žáci ovìøují své pøedem stanovené hypotézy.
K tomu hledají dostupné informace z dalších zdrojù. Získaná data vyhodnotí a interpretují, zformulují
závìry svého výzkumu (více viz. kapitola Žák je badatelem). Výstupy mìøení vèetnì fotodokumentace
zpracují do pøehledné formy.
 MINI GLOBE GAMES je akce, pøi níž zkušenìjší žáci pøipraví (s pomocí uèitele/ù) pro své spolužáky, pøíp.
jiné osoby, zajímavé aktivity z programu GLOBE (ukázková mìøení, práce s grafy, mapami, pøístroji, pro
zpestøení rùzné kvízy, prožitkové aktivity, hádanky, puzzle, netradièní úkoly, nauèné týmové hry zamìøené
na spolupráci apod.). V zajímavém terénu poblíž školy (les, park) vyberte vhodnou trasu (nejvhodnìjší je
okruh), podél níž žáci rozmístí stanovištì s jednotlivými aktivitami. U každého stanovištì je obsluha, která
zadává úkoly - ideálnì žáci, kteøí se na vytvoøení aktivity podíleli. Ostatní spolužáci vytvoøí týmy (o cca 2-5
èlenech), které v daném poøadí obcházejí trasu a na stanovištích plní pøipravené úkoly. Doporuèujeme
ustoupit od zažitého soutìžního pojetí akce a zamìøit se spíše na spolupráci, získávání nových zkušeností
apod. Inspirací vám mùže být øada již uskuteènìných Mini GLOBE Games, které mùžete najít na našich
webových stránkách: http://globe.terezanet.cz.

Pobytová akce – terénní týden
Rùznorodost programu GLOBE pøispívá k obohacení pobytových akcí v pøírodì a podporuje smysluplné
využití pøíležitostí, jež takový pobyt nabízí. V prùbìhu pobytu se žáci stávají badateli, kteøí zkoumají dosud
neznámé území. Žáci mohou provádìt kompletní prùzkum nebo mohou být rozdìleni do skupin podle
specializace (hydrologové, meteorologové apod.). Na závìr pobytu však všichni prezentují a porovnávají své
výstupy. Týdenní pobyt dává rovnìž prostor pro uskuteènìní nároènìjšího projektu.
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Samostatná práce žáků
Pøi pravidelných mìøeních v rámci programu GLOBE získáte øadu cenných dat, která je potøeba zpracovat,
vyhodnotit a interpretovat. V kombinaci s praktickým mìøením a pozorováním je zpracování výsledkù
vhodným námìtem pro samostatnou práci žákù, ať už pracují jednotlivì nebo v týmu. Podle nároènosti lze

PROGRAM GLOBE

vybrané téma zadat napø. jako projektovou práci, vèetnì zpracování prezentace výsledkù na poèítaèi, èi jako
námìt pro støedoškolskou odbornou èinnost.

Žákovská (studentská) konference
Žákovské konferenci vždy pøedchází aktivní práce žákù. Žáci ve skupinách pracují na projektu èi zadaném
tématu - stanoví si cíl práce, naplánují si èinnost a prakticky ji realizují. Žákovské práce mohou být na rùzné
úrovni - od prezentace uskuteènìných mìøení spolužákùm, kteøí se programem GLOBE dosud nesetkali,
pøes porovnávání dat a hledání souvislostí, pøes vìdecké projekty zamìøené na ovìøování hypotéz, až
k nejvyšší úrovni, kterou pøedstavují projekty zamìøené na praktické øešení místních problémù životního
prostøedí. O své práci pøipraví žáci prezentaci nejlépe formou powerpointu, pøípadnì plakátu a nakonec svoji
práci s využitím prezentace pøedstaví ostatním na spoleèné konferenci, ať už tøídní nebo celoškolní.

P

TI

Pøi uspoøádání konference doporuèujeme zachovat nìkteré prvky „opravdové“
konference, které by mìly být pøedem stanoveny:

 poøadí pøíspìvkù;
 èas urèený na prezentaci (doporuèujeme 10 - 15 minut);
 èas urèený pro diskuzi nad pøíspìvky (doporuèujeme 5 - 10 min).

Jak má vypadat dobrá prezentace
Po nìkolikaletých zkušenostech s žákovskými prezentacemi projektù a prací na studentských konferencích na
GLOBE Games jsme sestavili nìkolik bodù, které má dobrá prezentace mít.
Zvolená forma prezentace vždy odpovídá úèelu prezentace a vymìøenému èasu. Pro pøedstavení øešeného
tématu v délce cca 10-15 minut je nejvhodnìjší zvolit kombinaci mluveného slova a prezentace v programu
Power-point (ppt).

Podání prezentace - ústní projev
 do prezentace se aktivnì a rovnomìrnì zapojují všichni èlenové týmu;
 žáci stojí pokud možno èelem k publiku a komunikují s posluchaèi;
 projev všech žákù je srozumitelný, plynulý, nepøerušovaný (napø. smíchem), žáci používají spisovný
jazyk a mluví dostateènì nahlas;
 žáci se drží tématu, využívají neverbální komunikaci, hovoøí tzv. „spatra“ a jen obèas nahlédnou do
pøipravených poznámek;
 žáci jsou schopni pohotovì reagovat na všechny položené otázky, odpovìdi jsou srozumitelné;
 v pøípadì více otázek se èlenové týmu støídají.
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Logické uspoøádání prezentace
Prezentace obsahuje podstatné informace øazené v logickém a promyšleném sledu:
ÚVOD - název práce, struèné pøedstavení týmu i øešeného tématu èi projektu.

POSTUP - postupné kroky vedoucí k cíli, struèný výèet (pøípadnì popis) realizovaných aktivit a mìøení.
VÝSLEDKY, VÝSTUPY - vlastní data zpracovaná do pøehledné podoby (tabulka, graf, mapka), výsledky
øešení problému.
INTERPRETACE VÝSLEDKÙ - smysluplné vysvìtlení, co namìøené hodnoty znamenají èi jaký dopad
bude mít øešení problému, zasazení výsledkù do širších souvislostí; pro interpretaci lze využít kromì
namìøených a zpracovaných dat i data pøevzatá z jiných zdrojù (tyto zdroje je vždy nutné uvést).
ZÁVÌR - závìreèné zhodnocení, otázky, které v prùbìhu práce vyvstaly, plány do budoucna, použité
zdroje informací, podìkování.

PROGRAM GLOBE

CÍL PRÁCE - srozumitelnì a jasnì formulovaný.

Vizuální podoba prezentace
Pøi vytváøení prezentace v programu Power point (ppt) se držte následujících zásad:
MÉNÌ TEXTU - není potøeba mít napsáno vše, co chcete sdìlit; do ppt prezentace uveïte pouze
záchytné body, které pak slovnì rozvedete a vysvìtlíte.
VÍCE OBRÁZKÙ - dodají prezentaci na zajímavosti, musí být názorné, upoutají pozornost.
Fotodokumentujte si vše zajímavé v prùbìhu projektu, použijte mapky, nákresy, grafy apod.
POPISKY - vše (grafy, mapy, tabulky) dùslednì popisujte a oznaèujte (osy grafù, sloupce a øádky tabulek,
mìøítko èi barevnou škálu mapy apod.). U pøevzatého materiálu uvádìjte zdroj.
ÈITELNOST - volte velikost písma, barvu objektù a kontrast pozadí a popøedí tak, aby umožòoval publiku
vše bez problémù pøeèíst. Vyzkoušejte si pustit prezentaci na plátnì.
JEDNODUCHOST - velké množství animací, létajících textù, blikajících obrázkù ztìžuje orientaci divákù,
rozptyluje pozornost a mùže být pøíèinou komplikací pøi spuštìní prezentace.

TI
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Pøedem si s žáky vyzkoušejte celou prezentaci vèetnì mluveného slova
(podle zásady „ tìžko na cvièišti, lehko na bojišti“).
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Jak program GLOBE na škole nastartovat?
Podmínkou vstupu do mezinárodního programu GLOBE je úvodní semináø pro uèitele, kde se uèitelé
seznámí pøedevším s metodikou a danými postupy mìøení, které jsou stejné pro všechny školy po celém
svìtì, které jsou do programu GLOBE zapojené. Po návratu ze semináøe èeká úèastníky nároèné období
tøídìní získaných informací a zejména úspìšné prosazení realizace programu GLOBE na škole.

Jak postupovat
1. INFORMUJTE VEDENÍ ŠKOLY O MOŽNOSTECH PROGRAMU GLOBE
Prohlédnìte si manuál GLOBE, webové stránky www.globe.cz a http://globe.terezanet.cz. Potom se
pokuste zodpovìdìt následující otázky, které vám. pomohou pøi pøedstavení programu GLOBE vedení školy,
uèitelùm a žákùm.

 Jaké oblasti vìdeckého bádání program GLOBE nabízí?
 Která oblast nás zajímá nejvíce (které bychom se chtìli vìnovat prioritnì)?
 Jak mùžeme tuto oblast zaøadit do výuky? Jaké možnosti jako škola máme? (èasová dotace, pøedmìty,
mimoškolní aktivity, vìk dìtí, okolí školy)

 Co jsou to GLOBE Games? Jsou pro realizaci programu na škole pøínosné? Uvažujeme o úèasti na
GLOBE Games?

 Pro jaký úèel chceme program GLOBE na škole využít?
 Do jakých projektù se mùžeme bìhem roku v rámci programu GLOBE zapojit? (téma roku, GLOBE at
Night, GLOBE Student Research Campaign on Climate ….) - sledujte aktuálnì vyhlášené projekty na
našich webových stránkách http://globe.terezanet.cz/projekty-globe.html.

2. ZÍSKEJTE PRO SPOLUPRÁCI SVÉ KOLEGY
Program GLOBE je ve své podstatì velice obsáhlý a nabízí mnoho variant zaøazení do výuky. Lze ho
dobøe využít pro naplnìní mezipøedmìtových vztahù a propojení jednotlivých pøedmìtù v komplexní
celek. Nejvíce se svou náplní hodí do výuky biologie, chemie, ekologie, do praktik a laboratorních cvièení
z pøírodovìdných pøedmìtù, do zemìpisu, angliètiny, výpoèetní techniky a geologie. Pro vás, jako
koordinátora programu GLOBE na škole, je velmi výhodné zapojit do realizace programu další kolegy. Ti by se
mìli spoleènì s vámi podílet na tvoøení roèního plánu.

3. SESTAVTE PLÁN GLOBE NA AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK
První školní rok zapojení školy do programu GLOBE je jakousi pøípravnou fází jeho realizace. Nechtìjte dìlat
vše hned, ale dejte si „èas na rozmyšlenou“, jak s programem ve výuce nejlépe naložit. Nejprve je dobré
seznámit se se základními principy, na nichž je program program založen a co vše nabízí. Je vhodné zaèít
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s jedním tématem a na nìm si osvojit základní postupy a metody práce, které jsou spoleèné pro všechny
oblasti GLOBE. Následující kroky vám mohou pomoci pøi sestavování plánu. Nejsou ale nijak závazné,

 Do kterých roèníkù chcete program GLOBE zaøadit?
 V jakých pøedmìtech budete program GLOBE realizovat (pøíp. mimoškolní èinnosti)?
 Zvolte prioritní téma nebo dvì témata pro první rok (hydrologie, pedologie, fenologie, meteorologie,
vegetaèní pokryv).

 Stanovte si cíle programu GLOBE na vaší škole.
 Zvažte zapojení se do Tématu roku.
 Stanovte si èasovou dotaci za týden/mìsíc.
 Do èasového plánu zaøaïte vybrané mezinárodní kampanì GLOBE - napø. GLOBE at Night
(www.globeatnight.org).

 Zvažte úèast na GLOBE Games (kvìten).

PROGRAM GLOBE

mùžete zvolit postup dle vlastní volby. Rozvažte:

Veškeré aktivity programu GLOBE jsou dobrovolné - není nutné program realizovat
v celé šíøi; vždy záleží na vašich aktuálních možnostech a potøebách.

4. PØEDSTAVTE PROGRAM GLOBE ŽÁKÙM
Hlavními aktéry programu GLOBE jsou žáci. Seznamte je s tímto programem, nejlépe pøímou formou
(informace v hodinì). Pøedem si promyslete vhodný zpùsob, jak program GLOBE žákùm urèitého roèníku
nejlépe pøedstavit s ohledem na jejich motivaci aktivního a dlouhodobého zapojování se do aktivit programu
GLOBE. Lákadlem pro žáky jsou zejména praktická terénní i laboratorní mìøení, motivaènì zpravidla pùsobí
i mezinárodní databanka na www.globe.gov, do které se žáci mají možnost pøispívat vlastními namìøenými
daty. Pokud zjistíte, že se vaši žáci nadchli pro jinou oblast programu GLOBE, než jste si naplánovali, pokuste
se najít cestu, jak žákùm vyhovìt, a upravte èi doplòte své plány - bude to prospìšné pro obì strany.

P
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Pro pøedstavení programu GLOBE žákùm lze využít Motivaèní lekci. Využijte také
nástìnku ve škole, školní webové stránky èi další možnosti, které máte k dispozici.

P
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Pøed zahájením mìøení uvažujte spoleènì s žáky, k èemu nám získaná data budou
užiteèná, proè vlastnì ony konkrétní údaje chceme zjišťovat, jak výsledky využijeme.

5. ZAMÌØTE SOUØADNICE ŠKOLY A ZAŽÁDEJTE SI O PØÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO DATABÁZE GLOBE
Jedineènost programu GLOBE tkví mimo jiné v tom, že disponuje mezinárodní databankou, která je pøístupná
komukoliv na www.globe.gov. Žáci a studenti ze škol celého svìta, které jsou zapojeny do programu GLOBE,
odesílají do této data banky namìøená data ze všech odborných oblastí programu GLOBE. Pro zadávání dat
je tøeba zapsat se do databáze GLOBE škol a získat své ID a pøihlašovací heslo do databáze GLOBE. Tyto
pøístupové údaje obdržíte, jakmile nám zašlete vyplnìnou žádost o vystavení ID vaší škole. K pøístupu do
databanky potøebujete pouze zjistit souøadnice vaší školy, a to pomocí GPS nebo webové mapové servery,
které mají funkci lokalizace.
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6. ZAÈNÌTE S ŽÁKY PRACOVAT V PROGRAMU GLOBE PODLE VAŠEHO PLÁNU
Než pøistoupíte k jakémukoli mìøení èi pozorování, vytipujte si spoleènì s žáky vhodné stanovištì. Každé
stanovištì musí splòovat kritéria podle protokolù programu GLOBE - podrobné informace ke konkrétním
stanovištím, jednotlivým mìøením i k zadávání namìøených dat naleznete v odborných kapitolách. Základní
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informace spoleèné pro všechna stanovištì (GPS, pøevod èasu mìøení, studijní plocha apod.) najdete
v úvodní kapitole - základní okruh èinností Žák provádí mìøení a pozorování ve svém okolí, sdílí své výsledky
(viz metodika a pracovní listy).

V prvním roce jsme se 7.-9. roèníkem provedli hydrologická mìøení na Jinonickém rybníèku, v nádrži
v Prokopském údolí a na Dalejském potoce. Ze získaných výsledkù mìøení 7. roèník vytvoøil plakát,
který je vystaven spolu s informaèním plakátem o programu GLOBE na chodbì školy. Dále jsme
s 9. roèníkem i vyzkoušeli v Prokopském údolí pracovní listy z pedologie a z vegetaèního pokryvu.
Irena Chlebounová, ZŠ a MŠ Tyršova, Jinonice.

Jak program GLOBE na škole rozvíjet?
Program GLOBE nabízí široké možnosti využití. Spoleènì s žáky umožòuje rozvíjet stále nìco nového, vždy
skýtá výbìr z øady variant, jak si a program pøizpùsobit na míru individuálním potøebám jednotlivcù, týmù
i tøídních kolektivù.

P

TI

 Zamìøte se na další odbornou oblast, rozšiøte stávající mìøení o nová.
 Zapojte do programu GLOBE více kolegù z øad uèitelù a nové žáky.
 Pracujte s daty, která jste získali v minulých letech.
 Využívejte možnosti mezinárodní databanky programu GLOBE a pracujte s daty jiných škol, s grafy
a mapkami, porovnávejte data; žáci se tak nauèí uvažovat v globálních souvislostech.

 Využijte mìøení a metodiky programu GLOBE k rozvoji badatelských dovedností žákù - aplikujte
v praxi vìdecké postupy práce (kladení otázek - tvorba hypotéz - hledání informací - praktická
mìøení - ovìøení hypotézy - zpracování výsledkù - prezentace výstupù).

 Využijte GLOBE mìøení k realizaci žákovských projektù, jimiž žáci mohou pøispìt k øešení místních
problémù životního prostøedí.

 Oslovte místní odborníky s žádostí o spolupráci, pøedstavte svou práci veøejnosti.
 Uspoøádejte projektový den zamìøený na program GLOBE (napø. Mini GLOBE Game, žákovská
konference).

 Pøijeïte na odborný semináø - na vìtšinu semináøù vás mohou doprovázet i starší žáci.
 Pøijeïte se i s žáky inspirovat na GLOBE Games.

Sledujte pravidelnì webové stránky http://globe.terezanet.cz. Najdete zde øadu
zajímavých informací - napø. aktuality o tom, co se v programu GLOBE právì dìje,
informace o chystaných semináøích, o nových aktivitách vyhlašovaných v Tématu roku a pøehled
probíhajících mezinárodních kampaní a projektù.
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