
Máte to do ostravského Světa Techniky daleko? Nebo na výstavu ZOOM nemůžete z jiného důvodu? 

Nevadí! Na webu umenividet.cz najdete další metodiky a aktivity, které nejsou na výstavu vázané.

Metodika pro učitele 2. stupně ZŠ 
k výstavě

Proč zaostřit na obrázky?
Nejspíš se shodneme na tom, že pro úspěch 
v  dnešním světě je mimo jiné klíčová čtenářská 
gramotnost. Ta ale nestačí. Proč? Důkaz je všude 
kolem nás. Dnešní svět je plný obrázků  – nejen 
statických, ale i pohyblivých. Díky obrázkům mů-
žeme rychle sdílet naše myšlenky a nápady. Ale 
také se z nich mohou snadno stát nástroje ma-
nipulace. Internet, televize, časopisy, billboardy – 
každý z  nás je obrázky doslova bombardován. 
Schopnost porozumět obrazovému materiálu 
(odborně „vizuální gramotnost”) je proto jed-
nou ze základních potřeb dnešní doby.

Věděli jste, že až 80% toho, co se naučíme, 
závisí na zrakovém vjemu?

S čím vám metodika může pomoci?
Jednoduše a  zábavně, bez dlouhých příprav. 
Přesně tak můžete dostat téma vizuální gramot-
nosti do výuky. Stěžejní část metodiky je orien-
tovaná na návštěvu výstavy ZooM ve Světě tech-
niky, věnuje se však i  přípravě před a  práci po 
zhlédnutí výstavy. Pomůže vám „vytěžit” z této je-
dinečné výstavy co nejvíce. Metodika vám nabízí 
ucelený vzdělávací cyklus.

Potřebný čas: 1 vyučovací hodina před výsta-
vou, návštěva výstavy ZOOM ve Světě Techniky 
(cca 60–120 minut), 20 minut po návštěvě výstavy

Pomůcky: Vytištěné pracovní listy pro žáky, 
psací potřeby

Vazba na RVP/ZV: Vzdělávací oblast Umění 
a kultura, Výtvarná výchova

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních sou-
vislostech
Environmentální výchova
Mediální výchova



Náš tip: Zaujalo vás odhalování příběhu fotky? Na stejném principu funguje aktivita New York Times 

What’s going on in this picture. Díky webu známého deníku můžete s fotkami ve výuce pracovat 

pravidelně. Redaktoři vám každý týden přináší pečlivě vybranou fotografii a odhalují její příběh (web je 

dostupný pouze v angličtině).

ZTRACENI MEZI OBRAZY? (20 minut)

Nechte žáky prozkoumat, jaké obrázky se obje-
vují kolem nich (v učebnách, na stěnách třídy, v 
časopisech atd.). Každý si vybere jeden obrázek, 
který ho něčím zaujme. Dejte žákům čas, ať ho 
pozorně prozkoumají a odpoví postupně na ná-
sledující otázky. 

· Co na obrázku vidím? (popis mého pozorování)
· Co si myslím, že se na obrázku děje? (můj ná-
zor, mé myšlenky, které z pozorování vychází)

· Co mě ještě zajímá? (prostor pro otázky, 
nejasnosti)

Žáci své myšlenky zaznamenávají písemně, po 
domluvě je můžete ve třídě vyvěsit společně s 
vybranými obrázky. Aktivitu je také možné použít 
v rámci skupinové diskuse. 

Aktivita vychází z metody „I see, I think, I wonder”, 

více na http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines.

ODHAL PŘÍBĚH FOTOGRAFIE (20 minut)

Vyzkoušejte si s žáky aktivitu zaměřenou na vní-
mání fotografie. Obdobně pak mohou zkoumat 
i fotografie na výstavě. Na otázky si nejprve od-
poví každý žák sám, poté své názory mohou sdí-
let ve dvojici.

Před výstavou

Foto: Kateřina Šedá, Roman Franc

Otázky:
· Co na fotografii vidíš? Co všechno se na ní 
odehrává? Zkus ji popsat kamarádovi ve 
dvojici.

· Připomíná ti fotografie něco z tvého života – 
například místo nebo člověka, kterého znáš? 
Zažil/a jsi někdy něco podobného?

· Proč ji někdo vyfotil? Chtěl nás pobavit, zau-
jmout, na něco upozornit nebo třeba vyjád-
řit nějaký svůj názor?

Na závěr řekněte žákům, že příběh této fotogra-
fie odhalíte společně na výstavě.



Na výstavě

Dává vám výuka vizuální gramotnosti smysl? Na webu www.umenividet.cz najdete další aktivity a lekce. 

I díky vám budou mít děti otevřené oči i mysl. A neztratí se ve světě obrázků. Děkujeme!

DETEKTIVEM NA VÝSTAVĚ (15 minut)

Nechte žáky prozkoumat fotografie na výstavě 
a najít vybrané detaily z pracovního listu. Při za-
dání je důležité zdůraznit, že se nejedná o sou-
těž. Cílem není nalézt detaily co nejdříve, ale pro-
jít si výstavu, zorientovat se v ní a zaměřit svou 
pozornost na fotografie. Pokud žáci nenajdou 
všechny detaily v zadaném časovém úseku, není 
to problém.

Možná nadstavba:
Žáci hledají a vybírají detaily, které zaujmou je 
samotné. Dokáží je popsat tak, aby ostatní po-
znali, o kterou fotografii se jedná?

PROHLÍDKA VÝSTAVY (30 minut)

Nyní nechte žáky, ať si sami prohlédnou výstavu, 
odhalí příběhy fotek a vyzkouší si aktivity v jed-
notlivých hnízdech. Design výstavy je uzpůsoben 
dětem a samostatnému objevování, měly by to 
tedy zvládnout bez dalšího vysvětlování a doda-
tečných instrukcí. Vy můžete pozorovat jejich re-
akce (např. u kterých fotografií tráví nejvíce času 
a diskutují o nich, které naopak nevzbudily to-
lik zájmu) a vrátit se k tomuto pozorování v závě-
rečné reflexi.

MOJE „NEJ” FOTKA (20 minut)

Po prohlídce výstavy si žáci vyberou fotografii, 
která je oslovila nejvíce a zamyslí se nad ní.
Poté doplní následující věty v pracovních listech:

· Když se zamyslím nad XXX (doplň něco z foto-
grafie), cítím se YYY.

· Před výstavou jsem si myslel/a XXX, teď si 
myslím YYY.

TVORBA „FOTOHAIKU”
Žáci si vyzkouší napsat fotohaiku k vybrané foto-
grafii (dle zadání v pracovních listech).
Podpořte je v kreativní tvorbě, žádný nápad u 
haiku není špatný – jde o zaznamenání svých ná-
padů a pocitů. Zájemci mohou své básničky sdílet. 
Haiku má následující strukturu:
První verš má 5 slabik,
druhý verš má 7 slabik
třetí verš má znovu 5 slabik.

Možná nadstavba:
Fotka bez hranic
Žáci si vyberou jedu z fotografií a nakreslí její 
skicu doprostřed papíru A4. Poté je vyzvěte k 
zamyšlení, jak by asi vyfocená scéna vypadala, 
kdyby nebyla uzavřena okraji. Co by mohli vidět 
vlevo, vpravo, nad fotkou nebo pod ní? Vyzvěte 
žáky, ať zkusí doplnit okolí fotografie na papíru 
dle své představivosti.



V botách fotografa
Žáci se pokusí představit, že jsou „v botách” fo-
tografa (nebo fotografky) daného snímku. Jak asi 
probíhalo focení té konkrétní fotografie? Mohou 
se zkusit vcítit do jejího autora/autorky a zamys-
let se nad různými otázkami, například:
Co mohl/a fotograf/ka vidět, cítit, slyšet? Byl/a 
tam sám/a? Diskutoval/a s někým ve svém okolí? 
Jak se asi cítil/a – byl/a klidný/á, nebo spíše ve 
spěchu, vystresovaný/á, nadšený/á…? Bylo mu/
jí spíše teplo nebo zima? V kolik hodin musel/a 
vstávat a jak dlouho na záběr čekal/a?

Po výstavě

Dává vám výuka vizuální 

gramotnosti smysl? Na webu 

www.umenividet.cz najdete 

další aktivity a lekce. I díky vám 

budou mít děti otevřené oči 

i mysl. A neztratí se ve světě 

obrázků. Děkujeme!

Kam dál?

Ve třídě si můžete vystavit své vyplněné pracovní 
listy – část „Moje nej fotka”. Připomeňte si s žáky 
jejich zážitek na výstavě. Poté je nechte vytvo-
řit pozvánku na výstavu pro své kamarády, na 
které použijí některá z klíčových slov a doplní je 
o vlastní kresbu nebo popis svého zážitku. Po-
zvánky mohou vystavit nebo prezentovat před 
ostatními. 

Součástí může být diskuse a odpovědi na ne-
dokončené otázky:
Na výstavě se mi nejvíce líbilo…
Nezaujalo mne…
Potěšilo mě…
Těžké pro mě bylo…
Ještě mi vrtá hlavou…
Čtení obrázků se mi bude hodit…

Klíčová slova:
Fotografie / Vidět / Detail /
Příběhy / Zvědavost



Kam dál?

Pracovní listy pro žáky 2. stupně ZŠ
ZA OBRAZEM
Jaké obrázky tě obklopují? Rozhlédni se doma nebo ve třídě, prohlédni si časopis, knížku… 
Zkrátka prozkoumej své okolí a najdi jeden obrázek, který tě zaujme. Zkus ho pozorně pro-
zkoumat a odpověz na následující otázky.



ODHAL PŘÍBĚH FOTOGRAFIE

· Co na fotografii vidíš? Co všechno se na ní odehrává? 

 
· Připomíná ti fotografie něco z tvého života – například místo nebo člověka, 
kterého znáš? Zažil/a jsi někdy něco podobného?

 
· Proč ji někdo vyfotil? Chtěl nás pobavit, zaujmout, na něco upozornit nebo 
třeba vyjádřit nějaký svůj názor?

 
· Proč si myslíš, že je fotografie důležitá? Pro koho má význam?

  Celý příběh fotky se dozvíš na skvělé výstavě ZOOM.  
  Vydej se do Světa  techniky!

Foto: Kateřina Šedá, Roman Franc



DETEKTIV NA VÝSTAVĚ

Prozkoumej fotografie na výstavě. 
Najdeš na nich všechny zajímavé detaily?



MOJE NEJ FOTKA

· Vyber si fotografii, která tě na výstavě nejvíce zaujala. Zkus o ní chvíli přemýšlet.

Když se zamyslím nad                           (doplň něco z fotografie),  
 
cítím se                                                                                                                                                                

                   .

Před výstavou jsem si myslela              , 

teď si myslím                                

                   .

NAPIŠ „FOTOHAIKU”

Haiku je japonská báseň, která má pouze 17 slabik. Zkusíš takovou báseň napsat ke své fotogra-
fii tak, aby ji co nejlépe vystihovala? První verš má 5 slabik, druhý verš má 7 slabik, třetí verš má 
znovu 5 slabik.

Ledoví muži:  
Pod hladinou být, 
jako ryba ve vodě, 
promrzlá na kost

Škola za polárním kruhem
Vyhlížet jaro
mezi tolika lidmi
v osamění
 


