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KUPA PROBLÉMŮ

Sběr problémů spojených s vodou v okolí
Nejdříve potřebujete zjistit, jaké problémy se vztahují k vodě ve vašem okolí, respektive
jaké problémy s ní či naopak bez ní mohou lidé nebo jiné organismy mít. Pokud vás
na konkrétní problém nepřivedly podezřelé výsledky vašeho pravidelného výzkumu,
může i hledání problému být někdy problém. Žádný strach. Po přečtení následující
kapitoly bude nejtěžší se rozhodnout, jaký problém vybrat.

Water brainstorming
Žáky vyzvete, ať se nejdřív každý sám zkusí zamyslet, co by mohlo být považováno
za problém týkající se vody v okolí vaší školy. Jako podklad pro přemýšlení se může
hodit seznam z motivace – jaká voda se ve vašem okolí nachází a k čemu všemu ji člověk
a příroda potřebuje. Buď své nápady mohou žáci vyjmenovávat hned a učitel je zároveň
zapíše (nejlépe na papírovou tabuli, abyste se k nim mohli později vrátit), nebo můžete
dát třídě čas na samostatné zamyšlení. Žáci si své nápady nejdřív zaznamenají na kousek
papíru a až pak je uvádí nahlas. (Každý řekne jeden problém a když se všichni vystřídají,
mohou ti, kdo měli nápadů víc, doplnit problémy, které ještě nezazněly.) Seznam
se stane základem pro výběr problému, kterému se budete dále věnovat.

Průzkum terénu a informačních zdrojů
Vodní plochy v okolí doporučujeme při hledání problému obejít a prozkoumat. Pokud
máte k dispozici přístroje pro měření hydrologických veličin, případně pro průzkum
živočichů, nezapomeňte je vzít s sebou. Je vhodné také zaměřit GPS souřadnice
jednotlivých vodních stanovišť. Terénní průzkum můžete podle podmínek provést buď
společně, nebo se žáci mohou rozdělit a projít si vodní zdroje v okolí po skupinkách
(třeba za domácí úkol). Všichni by ale měli předem vědět, co na jednotlivých stanovištích
sledovat, co měřit apod. Zároveň s průzkumem mohou žáci pořizovat fotografie
jednotlivých míst a problémů.
Kromě terénu můžete také prostudovat, jestli a co se o vodě píše v místním tisku.

9

Lepší cíl
Jak vypadá SMART cíl, můžete snadněji vysvětlit za pomocí rychlé aktivity. Následující
dvojice cílů jsou naformulované tak, aby splňovaly jednotlivá pravidla SMART, jiné jsou
záměrně špatně. Žáci mají za úkol vybrat z dvojice ten cíl, který pravidla lépe splňuje.
K aktivitě můžete použít připravené příklady nebo si vytvořit vlastní.
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Voda v našem rybníce je každé léto zelená a chtěli bychom s tím něco udělat.
Zjistíme příčiny přemnožení sinic v rybníce a na problém upozorníme úřady.
Budeme se ptát místních obyvatel, co je podle nich největším problémem
životního prostředí v okolí.
Provedeme anketu mezi alespoň 50 % obyvatel naší obce a od každého zjistíme
alespoň 2 příklady problémů životního prostředí, které je trápí.

A

·
·

Je třeba zjistit, co žije v Černém potoce.
S pomocí určovacího klíče a hydrobiologického náčiní provedeme průzkum
bezobratlých živočichů na našem odběrovém místě u Černého potoka.
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·
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Zajistíme, aby voda v našem potoce byla už vždycky čistá.
Vyčistíme studánku a její okolí od odpadků.

T

·

Provedeme průzkum okolí potoka, pak zajistíme jeho uklizení a taky zde umístíme
informační tabule.
Během března provedeme průzkum okolí Černého potoka. Do konce školního
roku uklidíme odpadky a při úklidu budeme zároveň rozmisťovat informační
letáky, které na problém upozorní místní občany.

·

Máme společný cíl a název
Kromě cíle by žáci v této fázi měli společně vymyslet i název projektu. Můžete to spojit
do jedné aktivity.
Žáci se nad názvem i cíli projektu zamyslí nejdřív každý zvlášť a své nápady
si poznamenají na papír. Potom se sejdou trojice, které si své názvy i cíle navzájem
představí. Jejich úkolem je shodnout se na jednom společném názvu a nejvýše třech
cílech. Po domluvě se spojí dvě až tři trojice a opět mají zvolit jeden společný název
a shodnout se na nejvýše třech cílech. Následně se na názvu i cílech domluvíte společně
v celé třídě a případně sloučíte podobné nebo vyřadíte nevyhovující.
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Žáci píší samostatně své myšlenkové mapy. Po skončení práce doporučujeme zapsat
téma na tabuli a žáci vytvoří společnou mapu – všichni tak dostanou otevřenou
informaci, nač přišli jejich spolužáci. Navíc si spolu předvedete, jakým způsobem
by se daly nashromážděné pojmy třídit a kategorizovat.
Obdobným způsobem dále zpracujete vaše hlavní téma – plán, jak vyřešit váš vodní
problém.
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Máme opravdu všechno?
Vytvořením myšlenkové mapy získáte nejen souhrn činností a úkolů, které byste měli
během práce na projektu zrealizovat, ale zároveň si je uspořádáte do logických skupin –
kategorií, oblastí. Jestli vám v plánu nic důležitého nechybí, zjistíte, když si zkusíte najít
odpovědi na následující otázky:

·
·
·
·
·
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Které úkoly je potřeba udělat při přípravě, v průběhu realizace a na závěr projektu?
Co o problému víme, co ještě potřebujeme zjistit?
Můžeme získat informace v literatuře nebo na internetu?
Existují odborníci specializující se na tento problém? Známe někoho, koho můžeme oslovit?
Jak můžeme problém zkoumat sami? Co budeme měřit a pozorovat? Kde a jak často?

Stále v obraze – průběžné informování
a dokumentování
Rozdělení práce do skupin přináší důležité výhody, například úsporu času, více zjištěných
informací a naměřených dat. Jinak byste to nedělali, že? Má ale i svá úskalí. Při nedostatečné
komunikaci se lehce ztratí společná nit. Jednoho dne zjistíte, že naměřená data jsou vám
vlastně k ničemu, protože měřící tým se nedržel metodiky, nemáte důkazy pro úřad, protože
jste černou skládku zapomněli nafotit, nebo si uvědomíte, že rozhovor s odborníkem
nikdo nezaznamenal, takže nevíte, jak zpracovat výsledky. Podobným černým scénářům
se vyhnete, když do plánu zařadíte pravidelné schůzky týmu. Na nich se skupiny informují,
jak postoupily s řešením své části úkolu, jaké nové skutečnosti se objevily a jestli je podle
nich potřeba plán nějak upřesnit nebo upravit. Zároveň dobře poslouží ke kontrole, zda
se během postupu stále držíte vytyčeného cíle.
Důležitou součástí je pečlivé zaznamenávání všech informací a fotografická dokumentace
všech fází výzkumu a řešení problému. Bude se hodit při prezentování výsledků.

Sami to nezvládneme
I když jste se snažili, pečlivě si naplánovali celý projekt, provedli výzkum a přehledně
zpracovali výsledky, může se stát, že na vyřešení problému sami nestačíte. Neklesejte
na mysli! Ne každý problém je možné vyřešit vlastními silami (jako třeba opravu studánky
nebo vyčištění břehů rybníčku od odpadků). Pokud si žáci vybrali k řešení složitější problém,
nemusí ho vyřešit celý beze zbytku. I dílčí zlepšení může být velkým úspěchem a zaslouží
si ocenění. Navíc vždycky můžete požádat o spolupráci někoho dalšího. S vyčištěním
zaneseného koryta potoka nebo přenosem žab přes frekventovanou silnici můžou pomoci
spolužáci z dalších tříd vaší školy, o vážném ohrožení životního prostředí (výrazně
zhoršená kvalita vody v toku pod továrnou, přemnožení sinic v rybníce) můžete informovat
odpovědné úřady ve vaší obci. Zpracované podklady můžete předat zastupitelstvu obce,
případně referátu životního prostředí místního úřadu, Českému svazu ochránců přírody,
odborníkům z hygienických stanic, správ povodí či z neziskových organizací.
K vyřešení problému můžete někdy přispět i tím, že o něm budete informovat
veřejnost, čímž zvýšíte povědomí o problému. Nástrojů máte v tomto případě
spoustu, od nástěnky ve škole, přes osvětovou kampaň (přednáška, výstava fotografií),
informační letáky, až po využití médií – místní zpravodaje, regionální deníky, rozhlas,
kabelové televize či zpravodajské servery. Nápadům se meze nekladou. Svůj projekt
můžete prezentovat také originální a zábavnou formou – secvičit divadlo, vytvořit
komiks nebo plakát, který vyvěsíte na veřejné místo.
Nezapomeňte dát vědět i do TEREZy! ☺
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PARTY NA KONEC

Uzavření a zhodnocení projektu
A je to za vámi! ☺ A je to za vámi! Tak i tak se mohou žáci cítit po skončení projektu.
U někoho převládne dobrý pocit ze smysluplné práce s praktickým výsledkem, někdo
se může naopak cítit smutný, protože ho práce bavila, a je mu líto, že končí. Nebo
ho třeba vůbec nebavila, příště by rád dostal jinou roli v týmu, ale neumí si o ni říct.
Spoustu informací učitel získá pozorováním třídy při práci. Nikdy ale není na škodu zeptat
se přímo žáků.

Oslavte to!
Úspěšné zakončení projektu je důvodem k velké oslavě. Do její přípravy můžete zapojit
paní kuchařky ze školní jídelny (poprosit je o přípravu pomazánky na jednohubky) nebo
si drobné pohoštění mohou přinést žáci z domova místo svačiny. Určitě se bude hodit
slavnostní přípitek – vodou. Zakončení projektu můžete pojmout jako poděkování všem,
kdo vám pomáhali (například spolužáci z dalších tříd). Můžete ho spojit s další propagací
vaší činnosti, například s výstavou fotografií a materiálů, které jste vytvořili: plakáty, grafy,
články z novin atd., nebo se jen v pracovním týmu zamyslíte nad průběhem projektu
a jeho výsledky.

Společné ohlédnutí
Ke zhodnocení projektu si vezměte všechny materiály a dokumentaci, které jste v průběhu
nashromáždili. Společně se zamyslete a zkuste si odpovědět na následující otázky:

·
·
·
·
·

Vyřešili jsme problém? Jak se liší výsledný stav od počátečního?
Co se podařilo a co by se dalo ještě zlepšit?
Budeme v projektu nějak dál pokračovat?
Vyžaduje řešení problému ještě další postup, opakování, udržování opatření? Zvládneme to?
Na co se zaměříme příště?

Ohlédnutí za průběhem projektu, připomenutí všeho, co jste zvládli, a ocenění výsledků
společné práce bude pro žáky nenahraditelnou zpětnou vazbou. Tu si navíc můžou
poskytnout sobě navzájem, takže nebudou mít pocit, že jsou pouze hodnoceni. Zároveň
zpětnou vazbu o své práci získá i učitel.
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