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pro učitele II. stupě ZŠ 
 

Zhodnocení exkurze 

Věnujte po exkurzi 1 vyučovací hodinu zhodnocení exkurze, zpracování výstupů – poznatků, fotografií, 
pracovních listů a dalších materiálů. 
 
Zhodnocení exkurze 
Aktivita pro rychlé zhodnocení 
Časová náročnost: 10 minut 
Organizace: diskuze s žáky, žáci sedí v kruhu 
Učitel vyzve: Zvedněte ruku, kdo se dozvěděl něco nového. Postupně se ptá žáků, kteří se přihlásili, co se 
dozvěděli. 
 
Diagonála

1
 

Aktivita je vhodná pokud nejsou žáci ochotni příliš diskutovat. 
Časová náročnost: 10 minut 
Organizace: Žáci se pohybují na pomyslné úsečce v závislosti na jejich hodnocení. 
1. V místnosti si představíme pomyslnou úsečku s body A a B jdoucí napříč z rohu do rohu. Bod A představuje 
velmi přínosné, bod B je naopak neužitečné, zbytečné. 2. Požádáme účastníky, aby se umístili na úsečku podle 
toho, zda pro ně byly jednotlivé aktivity v rámci exkurze přínosné či ne (např. úvodní informace o zaniklé obci, 
vyhledávání objektů s pomocí fotografií atd.). 3. Své postavení mohou okomentovat. 4. Klademe další otázky a 
sledujeme případný posun lidí v prostoru. Můžeme se ptát na komentář těch, co mění místa.  
 
Aktivita pro individuální zhodnocení 
Časová náročnost: 5-10 minut 
Organizace: samostatná práce  
Každý doplní do dotazníků/nakreslí čtyřlístek a do každého listu napíší: 1) co od exkurze očekávali, 2) co nového 
se při exkurzi dozvěděli nebo co je nejvíce překvapilo, 3) co dalšího by se rádi dozvěděli, 4) doporučení – co by 
mělo být příště lepší, případně návrh pro další výlet. 
 
Zpracování materiálu z exkurze 
Následující aktivity jsou vybrány ze zpracování zážitků a fotografií z exkurzí absolvovaných žáky v projektu 
Obrazy historie regionu.  

Vytvoření foto-dvojic 
Žáci buď za domácí úkol, nebo při společné hodině zkusí dohledat dobové fotografie míst (na internetu, 
v muzeu, případně archivu), která navštívili a vyfotografovali. Poté z dobových a soudobých fotografií vytvoří 
dvojice. Foto-dvojice prezentují ostatním žákům například formou powerpoint prezentace (viz příloha). 
 
Fotoreportáž 
Žáci vyberou ty fotografie, které jim připadají nejzajímavější, a složí z nich průběh exkurze s krátkými popisky ke 
každé fotografie. Případně mohou doplnit k fotografiím bubliny přímé řeči. Fotoreportáž můžete vystavit ve 
třídě, v prostorách školy, na internetových stránkách či založit do projektové knihy (viz příloha). 
 
Nástěnka 
Žáci vytvoří nástěnku z materiálů získaných při exkurzi – fotografie, pracovní listy, leták z muzea atd. Každý 
může přidat (viz příloha). 
 
Článek do školních novin 
Žáci napíší krátkou reportáž či novinový článek o exkurzi. Nemusí obsahovat vše, co se událo, může být pojat 
formou kritického článku. Co se žákům líbilo, co se jim nelíbilo, co je překvapilo. 
 
Zápis do projektové knihy 

                                                      
1 Inspirováno: John Hunt, Penny Hitchin; Ground Work Group Development, 1989 
 



Příloha – příklady  zpracování výstupů exkurze 

 

 
Foto-dvojice vytvořené žáky IX. A ZŠ Chotěšov, ročník 2014/2015. Zdroj: Závěrečná prezentace ZŠ Chotěšov, 

17. 6. 2015 Krasíkov. 

 



Foto-dvojice vytvořené na základě exkurze do zaniklé obce Kubička, vytvořili žáci Corrina Walter a Lea 
Fischer, JBM Cham, ročník 2014/15. Zdroj: VHS Cham. 

 

 
Výňatek z projektové knihy ZŠ Dobřany, projekt Obrazy historie regionu 2014/2015. 



 
Nástěnka Mittelschule Rötz dokumentující výstupy exkurze do obce Grafenried. Zpracovali žáci 9. třídy, 
ročník 2014/2015. 



 

Zápis do projektové knihy Mittelschule Rötz dokumentující výstupy exkurze do obce Grafenried. Zpracovali 
žáci 9. třídy, ročník 2014/15. 
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