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Metodika pro předmět: Zeměpis
Ročník: 6.-9.
Zhodnocení postojů žáků a pedagogů:
Zavedení interaktivních metod výuky do hodin zeměpisu bude přínosem pro žáky i pedagogy. Učivo
zeměpisu bude žákům názorněji předkládáno, bude systematičtěji podáno a obohaceno o multimediální
prvky. Pro žáky je tato forma výuky zábavnější. Učivo si navíc snáze zapamatuje tím, že se do výuky
aktivně zapojí. Pro pedagogy je velkou výhodou možnost propojení s internetem.

Výhody a omezení interaktivních nástrojů v porovnání s původními metodami výuky:
Interaktivní tabule umožní žákům aktivní a zábavnější formu výuky. Propojením interaktivní tabule
s internetem umožní žákům zjistit aktuální informace o probíraném učivu. Výuka zeměpisu bude
obohacena o zajímavé videoukázky, animace a obrázky.

Návrhy aktivního zapojení žáků do běžné výuky:
Výukové materiály k hodinám zeměpisu budou zaměřeny nejen na výklad nového učiva. Ten bude pro
žáky zajímavější, zábavnější a snáze zapamatovatelný, bude-li obsahovat obrázky, videa,
audionahrávky. Vytištěný zápis mohou žáci vlepit do sešitu a tím ušetřit čas na procvičování,
vyhledávání zajímavostí, práci s atlasem. V částech vyučovacích hodin, zaměřených na procvičování
látky, budou žáci učivo aktivně třídit, přiřazovat, doplňovat a propojovat. Výukové materiály budou navíc
obsahovat slovníček klíčových slov v romském jazyce a tím bude odstraněna jazyková bariéra žáků
romského etnika.
Výhodou interaktivních metod výuky bude i možnost průběžného testování získaných vědomostí a tím
okamžité zpětné vazby.
Využívat chceme již vypracované i-učebnice, výukové materiály na webových stránkách, ale i vlastní
materiály.

Vhodné kapitoly (témata) zvolených předmětů pro zpracování vlastních výukových materiálů:
6.ročník:
1) Vodstvo na planetě Zemi
2) Životní prostředí a my
7.ročník:
1) Hlavní město Praha
2) Krajina ČR – chráněná území, Národní parky
8.ročník:
1) Jižní Evropa
2) Významná evropská města, historické a kulturní památky
9.ročník:
1) Afrika
2) USA
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