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Reflexe ve výuce fyziky ??!! 

IRENA DVOŘÁKOVÁ 

KDF MFF UK, ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 

Úvod 

Reflexi asi většina učitelů zná spíše ze zážitkových či adaptačních kursů, kdy po skon-

čení aktivity účastníci pod vedením instruktora diskutují o tom, jak aktivitu vnímali, 

jak se při ní cítili, co si z ní odnášejí do dalšího života. Ve školní praxi se s ní však moc 

často nesetkáváme. Ve stejné situaci jsem byla i já ještě před třemi lety. Pak jsem se 

díky účasti na projektu Elixír do škol a díky mentorskému vedení Z. Dlaboly začala 

tímto tématem více zabývat a zjistila jsem, že reflektivní aktivity mohou být zajímavé 
jak pro žáky, tak i pro mne. Zpočátku jsem měla obavy, zda tento způsob práce se žáky 

budu zvládat, ale v praxi to nakonec nebylo příliš složité. Velkou výhodou dle mého 

názoru je, že zařazování reflexí do hodin lze dělat velmi pomalu a „nenápadně“, učitel 

si může lehce vyzkoušet, co mu vyhovuje. Nabízím tedy svoje (zatím jen velmi malé) 

zkušenosti i dalším učitelům a budu ráda, když některé z aktivit vyzkoušíte a třeba mi 

i napíšete, jak to ve třídě dopadlo. 

Reflexí budu v tomto příspěvku rozumět takové aktivity, při kterých žáci zpracovávají 

zážitky z předchozí činnosti a převádějí je do zkušeností, které mohou uplatnit v bu-

doucnu. Hlavním cílem reflexe je vést žáky k tomu, aby si uvědomovali, co se naučili 

a současně jaký byl cíl aktivit, které dělali. Je to tedy jeden z prostředků učení, v žád-

ném případě by tyto aktivity neměly sloužit k jakémukoliv hodnocení žáků (a to nejen 

známkou, ale ani formou pochvaly či pokárání), neměly by také vést k soutěžení mezi 

žáky.  

Reflektivní aktivity pomáhají učiteli, aby zjistil, jak žáci výuku vnímají, jak se při ní 
cítí, a také aby si ověřil, nakolik žáci učivo zvládli. Může sledovat jejich reakce při 

plnění úkolů, které jsou pro ně v zásadě bezpečné, neboť žáci nejsou stresováni znám-

kou či jinou formou hodnocení. Učitel volí reflektivní aktivity podle toho, jaký má cíl, 

čeho chce se žáky dosáhnout. Reflexi je možné dělat při běžné výuce, kdy se učitel ptá 

na to, co se v hodině dělo (viz aktivita b), ale i jako netradiční aktivity.  

Je samozřejmé, že zařazování reflexe do hodin vezme čas, který by jinak byl věnován 

výkladu nové látky či procvičování. V loňském školním roce jsem různé reflektivní 

aktivity do hodin cíleně zařazovala (cca jednou měsíčně v šesté třídě, kde jsem vní-

mala, že je příležitostí nejvíc, ve vyšších třídách jsem vyzkoušela několik aktivit v prů-

běhu celého školního roku). Zjistila jsem přitom, že žáci na ně reagují velmi dobře, že 

i slabší žáci při nich velmi intenzivně pracují (na rozdíl od běžných hodin, kdy bylo 

obtížné některé žáky k práci přimět), a že výsledky žáků jsou i pro mne velmi zajímavé. 

Přestala jsem tedy reflexi vnímat jako něco, co nám „bere čas“ k učení, ale jako příle-

žitost k jinému typu učení. Pro mne je dalším bonusem to, že mohu získat konkrétní 

„důkazy“ o tom, čemu a do jaké míry děti rozumí (a nejsou to jen moje pocity z práce 
s nimi), a tedy svoji další práci se třídou podle toho upravit. 

V dalším textu uvedu některé konkrétní aktivity, které jsem vyzkoušela při své výuce 

na základní škole a pokusím se popsat jak to, jak jsem tyto aktivity zadávala a také to, 
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jak na ně žáci reagovali. U některých aktivit uvedu i výsledky práce žáků. Budu uvádět 

jak příklady krátkých aktivit, které zaberou pouze několik minut, tak i náměty na delší 

činnosti, kterým je vhodné věnovat celou vyučovací hodinu. Vždy záleží na tom, s ja-

kým CÍLEM učitel danou aktivitu do výuky zařazuje. 

Dovolím si ještě jednu poznámku. Je možné, že mnohé z níže uvedených aktivit ve 

třídě se žáky děláte a používáte je s jiným cílem. Jestli chcete, zkuste k nim ještě přidat 
otázku – K čemu to bylo? Proč jsme to dělali? Co jsem chtěla, abyste se při této aktivitě 

naučili? Uvidíte sami, že vyznění aktivity bude jiné, než když ji jenom provedete a re-

flexi neuděláte. 

Příklady reflektivních aktivit 

a) „Teploměr“ 

Učitel položí jednoduchou otázku, a žáci pozvednutím ruky na škále „nejmíň“ (na 

úrovni lavice) a „nejvíc“ (ruka až nahoře) odpovídají. Např. Jak se vám hodina líbila? 

Jak se vám dnes pracovalo? Lze použít pro velmi rychlou zpětnou vazbu třeba v pří-

padě nějaké málo běžné hodiny. Žáky vede k alespoň krátkému zamyšlení nad tím, co 

v hodině dělali, a učiteli dává hrubý obrázek o tom, jak žáci výuku vnímali. Například 

pokud pracujete se třídou převážně frontálně a dnes jste zařadili několik aktivit, kdy 

děti pracovaly ve skupině, je možné se jich zeptat, jak se jim práce ve skupinách dařila, 

zda a do jaké míry se v průběhu hodiny komunikace ve skupině zlepšovala, apod. 

b) „Klasické“ reflektivní otázky (učitel vybírá jednu či dvě dle svého cíle): 

Čím bylo téma pro vás nové? 

S čím téma souviselo (v rámci předmětu, mimo něj)?  

Jakou máte s tématem osobní zkušenost? Na co jste si v průběhu hodiny vzpomněli, co 

s ním souvisí? 

Co jste se nového dozvěděli/naučili?  

Vzhledem k tomu, že máme obvykle kolem 30 žáků ve třídě, je vhodnější, když učitel 

nechá žáky na danou otázku odpovídat ve dvojici či v malé skupince, a přitom sám 

prochází po třídě a sleduje, jak žáci diskutují. Na závěr pak může dva či tři žáky vyvo-

lat, aby řekli svůj názor. Sice má učitel z této aktivity málo „tvrdých dat“ pro sebe, 
avšak umožní mluvit a říci svůj názor všem žákům – na rozdíl od situace, kdy mu na 

položenou otázku několik žáků frontálně odpovídá, a ostatní se ke slovu nedostanou. 

Lze zařadit například na poslední tři minuty v hodině a je dle mého názoru efektivnější, 

než tyto poslední tři minuty věnovat například frontálnímu opakování. 

c) Hry 

Někdy je možné hru vymyslet k danému cíli (např. viz Přebíjení), avšak lze také najít 

různé zdroje her použitelných ve výuce fyziky, ať už přímo nebo po mírné modifikaci.  

Viz například diplomová práce M. Šrajlové [1] či metodické materiály a pracovní listy 
J. Reichla [2]. Znovu opakuji, že doporučuji aktivity nezadávat jako soutěž, do her 
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a ostatních reflektivních aktivit vůbec nevnášet soutěživý prvek (kdo toho vyřeší víc  či 

rychleji, je lepší). 

Jen několik příkladů: 

 Domino 

Žáci dostanou několik prázdných kartiček (doporučuji 6 až 12 kusů dle úrovně žáků 

a obtížnosti tématu) a mají vytvořit domino na zadané téma (např. převody jednotek, 

fyzikální veličiny, atd.). Svoje domino si na jedné kartičce zezadu podepíší, pak sepnou 

sponkou, předají učiteli a ten ho dá k vyluštění jinému žáku. Pokud tam řešitel najde 

chybu, domluví se s autorem, aby chybu opravil. Pokud žák domino vyřeší, může si 
vzít na katedře jiné od někoho dalšího. Při této aktivitě jsou žáci schopni vyřešit během 

zadané doby velké množství úloh. Je zajímavé, že když se žáků po skončení aktivity 

ptám, proč jsme to dělali, tak si toho jsou vědomi, že vyřešili mnohem víc úloh, než 

kdyby počítali ze sbírky, a říkají, že je to i bavilo mnohem víc. Lze použít na libovolné 

úrovni a v libovolné třídě, kupodivu i deváťáci jsou ochotni se zapojit.  

 Grafseso 

Předem připravené kartičky s dvojicemi, které k sobě patří. Původně se jednalo o dvo-

jice graf pohybu + text popisující pohyb [1], [3], dnes však již existuje mnoho variant 

[4]. Při této aktivitě si žáci navzájem vysvětlí mnoho nejasností, které v tématu měli, 

a také to jsou schopni po skončení hry pojmenovat. Grafseso je původně určeno pro 

žáky 7. třídy, jeho variace jsou ale i pro vyšší třídy (včetně středoškoláků).  

 

Obr. 1. Dvě dvojice kartiček z původního Grafsesa ([1], dostupné z [3]) 
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Obr. 2. Dvě dvojice kartiček na téma Zákon zachování mech. energie [4] 

 Přebíjení  

Po probrání části tématu Vlastnosti látek v 6. třídě si žáci zahráli krátkou hru, při které 

si velmi rychle zopakovali tyto vlastnosti. Jeden z dvojice řekl nějakou vlastnost kapa-

lin či pevných látek, druhý odpověděl odpovídající vlastností druhého skupenství. Po-

kud to bylo správně, počítali si jako skupina jeden bod. (Příklad: 1. žák: „Kapaliny mají 

tvar nádoby.“ 2. žák: „Pevné látky mají svůj tvar.“) Po cca 1 až 2 minutách jsem hru 

ukončila a zeptala se, kolik která dvojice získala bodů, avšak nehodnotila jsem (a to 

ani pochvalou či pokáráním) ty žáky, kteří získali bodů nejvíce či nejméně. Cíl hry byl 

dětem jasný a bez problémů ho na můj dotaz formulovaly.  

d) Shrnující aktivity, které pomáhají dětem vytvořit si strukturu 
v probírané látce. 

Tyto aktivity obvykle zaberou víc času, avšak dle mého názoru jsou důležité a do hodin 
fyziky je proto vhodné je občas zařazovat.  

 Vlastnosti látek ve Vennově diagramu1 

Žáci 6. třídy (skupiny po čtyřech) dostali za úkol nakreslit na čtvrtku tři protínající se 

kružnice (na tabuli byl vzor), každou kružnici označit jedním skupenstvím látek a do 
jednotlivých oblastí napsat ty vlastnosti látek, které jsou buď společné, nebo případně 

jedinečné. Například do průniku Kapalin a Plynů žáci napsali – nemají vlastní tvar, 

jdou přelít, jdou nabrat do stříkačky, atd. Po skončení samostatné práce ve skupinách 

jsem nechala žáky podívat se na práce ostatních skupin a případně svoji práci doplnit. 

Ani společným přemýšlením se nám však nepodařilo najít něco, co by bylo společné 

pouze pevným látkám a plynům. Po skončení práce žáci říkali, že je práce bavila, že si 

mohli uspořádat, co o vlastnostech látek vědí. Některé práce jsme pak pověsili na ná-

stěnku na chodbě. 

                                                 

1 Aktivita vznikla v rámci přípravy paralelního cyklu seminářů Heuréky pro nové zájemce, autoři S. Gottwald, 

V. Koudelková. 
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Obr. 3. Vlastnosti látek 

 Mapa mysli 

Vcelku běžná metoda uspořádání informací, používaná v mnoha oblastech. Ve fyzice 

ji lze použít velmi dobře pro témata, která jsou komplexnější, náročnější. Já ji použí-

vám například v 9. třídě pro shrnutí tématu Energie. Žáci pracují samostatně, práce jim 

zabere obvykle celou vyučovací hodinu, mohou používat sešit či učebnici. Je samo-

zřejmé, že některé žáky práce baví hodně, některé méně, přesto však obvykle oceňují, 

že si při práci ujasnili některé souvislosti. Někteří žáci říkali, že je bavila i grafická 

stránka práce. 

 

Obr. 4. Mapa mysli 
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 Plakát na nástěnku 

Na závěr tematického celku Elektromagnetismus jsem zadala žákům 9. třídy, aby vy-

pracovali plakát na nástěnku, kde popíší, jaké nebezpečí hrozí při práci s  elektrickým 

zařízením a jaké jsou zásady bezpečnosti. Jejich práce jsme pak skutečně na nástěnku 

na chodbě pověsili. Na závěr jsem se ptala žáků, k čemu tato aktivita byla, co se z ní 

naučili. Bylo pro mne zajímavé sledovat, jak jednotlivé dvojice svoji práci pojaly, jaké 

zvolily grafické řešení a poslouchat jejich komentáře k tomu, jak je důležité dodržovat 

pravidla bezpečnosti při zacházení s elektřinou. V dalších dnech pak bylo zajímavé po-

zorovat žáky jiných tříd, jak si plakáty prohlížejí a čtou.  

 

Obr. 5. Plakát na nástěnku 

e) Netradiční opakování 

Všichni učitelé považují za důležité občas zopakovat probranou látku. Nabízím zde 

inspiraci pro trochu netradiční opakování. 

 Návrh úloh do písemky 

Nechala jsem žáky 6. třídy (ve dvojicích), aby si pomocí sešitu zopakovali, co všechno 

se naučili o magnetech. Pak měli za úkol naformulovat jednu otázku, kterou by dali do 

písemné práce. Otázky jsem psala na tabuli, a řekla dětem, že v příští písemné práci 

budou dvě z jejich otázek, přesně tak, jak je navrhly. (Děti měly možnost si tabuli po 

skončení hodiny nafotit.) Po písemce jsem se žáků ptala, jestli tam „svoje“ otázky našly 

a zda pro ně bylo zajímavé otázky tvořit. Aktivita byla hodnocena velmi dobře, děti si 

přály podobně postupovat i u některých dalších témat. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 21  

42 

 

Obr. 6. Úlohy do písemky 

 Nakresli tři zajímavé experimenty, které si pamatuješ za půl roku výuky 

fyziky 

Tuto aktivitu do hodiny přinesla moje tandemistka (asistentka z projektu Elixír do 

škol), když jsem po ní chtěla, aby nějak smysluplně zabavila zbytek šesťáků v době, 

kdy jsem s několika žáky potřebovala uzavřít známky před pololetím. Rozdala žákům 

čtvrtky a řekla jim výše uvedené zadání (děti mohly použít sešit). K jednotlivým expe-

rimentům měly děti napsat i vysvětlení, komentáře, apod. Vyšly z toho moc pěkné 

práce, které však nemám k dispozici, děti si je odnesly. 

 Jak se měří svět? 

Na konci školního roku v 6. třídě jsem zadala dětem úkol, aby ke každé fyzikální veli-

čině, kterou již znají, vymyslely, kdo – v jakém povolání a při jaké činnosti – ji sku-

tečně musí a potřebuje měřit. Děti pracovaly ve dvojicích na čtvrtku. Strávily t ím celou 

hodinu a vymyslely mnoho zajímavých příkladů. A přitom si jen tak mimochodem 

uvědomovaly, že měření fyzikálních veličin není jen nezáživná činnost ve třídě, ale 

dovednost, kterou lidé běžně potřebují. 

 

Obr. 7. Jak se měří svět 
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 Elektrostatika 

Žáci 6. třídy po dokončení tematického celku Elektrostatika dostali list papíru s  násle-

dujícím úkolem (viz obr. 8) a menší papír, na kterém byly různé výroky. Další pokyny 

a komentáře nepotřebovali a pustili se do práce. 

 

Obr. 8. Elektrostatika 

Žáci pracovali s velkým zaujetím, někteří práci během hodiny nestihli a požádali mne, 

zda by to mohli dokončit doma. Další hodinu jsem se pak žáků ptala, jak se jim práce 

líbila, co se z ní naučili. Žáci ji hodnotili jako velmi zajímavou, říkali mi, že si museli 
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uvědomit, s čím by bylo nejvhodnější začít, a co naopak kamarádovi ukazovat až poz-

ději. Pro mne bylo zajímavé se podívat, jak některé dvojice v podstatě zachovaly pořadí 

experimentů, které jsme dělali ve škole, jiní to ale změnili a byli schopni mi změnu 

zdůvodnit. Došli jsme tedy v diskuzi k tomu, že neexistuje jedno správné řešení této 

úlohy, že každý si může pořadí experimentů zvolit tak, jak mu to připadá nejvhodnější.  

 Bublinové úlohy (Obrázkové úlohy, Concept cartoons)  

Tomuto typu úloh se hodně věnuje Ed van den Berg [5] a u nás Eva Hejnová [6], [7]. 

Základní princip je takový, že žáci vidí obrázek, na kterém je uveden problém a rozho-

vor několika dětí (viz obr. 9) Žáci mají rozhodnout a zdůvodnit, se kterým dítětem na 
obrázku souhlasí a s kterým ne, a splnit další úkoly. Uvedu zde jen jednu svoji úlohu, 

další lze nalézt v citovaných pracích. 

 

 

 

Obr. 9. Obrázková úloha 

Úloha nemusí mít jednoznačné řešení, jejím úkolem je vzbudit zájem žáků a vyprovo-

kovat je k přemýšlení (bod, ve kterém žáci sami provádějí experimenty, je samozřejmě 

možné vynechat). Velmi pěkné úlohy mi také žáci přinesli jako dobrovolné domácí 

úkoly. Zadala jsem je pak některou z dalších hodin jako práci pro ostatní žáky. 

Závěr 

Na závěr bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že se necítím být expertem v reflexi a re-
flektivních aktivitách, stále se tyto metody učím ve třídě používat, vyčlenit na ně do-

statek času, nezapomínat na ně v průběhu (a často i běhu) jednotlivých hodin. 

Domnívám se však, že má smysl se to učit, zkoušet nabízet tyto aktivity žákům, sledo-

vat jejich reakce a vidět hmatatelné výsledky jejich práce (jiné než pouze zápisy v se-

šitě a písemky). Věřím, že moje zkušenosti mohou pro vás být inspirací, uvítám 

libovolné Vaše komentáře. 

Pokud se o reflexi chcete dozvědět více ze spíše teoretického pohledu, doporučuji 

k přečtení článek P. Frišové [8]. Další náměty na aktivity ve fyzice lze najít v článcích 

V. Meškana [9], [10]. 
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