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Anotace
Tato práce se zabývá problematikou projektů a jejich využitím při přímé práci s dětmi
1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.
V teoretické části se práce věnuje historii projektového vyučování, definicím základních
pojmů, hlavním myšlenkám a jednotlivým fázím projektového vyučování. Jsou zde
popsány základní výhody a nevýhody projektového vyučování. Praktická část je věnována
plánování, realizaci a hodnocení vytvořeného projektu. Na konkrétním projektu jsem
chtěla ukázat, že projektová metoda žáky zaujala a její zařazení do pedagogické praxe
může být velmi přínosné jak pro vyučující, tak pro žáky.
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Abstract
This work deals with problems of projects and their using by direct work with children in
the 1 st level of elementary school. The work is devided into two parts – theoretical part
and practical part. A theoretical part attends to history of project teaching, definitions of
basic concept and basic ideas and individual phases of project teaching. There are
references of benefits and disadvantages of project teaching. The practical part is devoted
to planning, realization and evaluation of created project. On the concrete project I
wanted to show that pupils were interested in the project method and it´s use in
educational practise can be very profitable for teachers and pupil stoo.
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