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Mirka Škatdová
Proě čtu Kritické listý?
ProloŽe mne to pořád baví, protoŽe
je V nich stále něco nového, kvůli
tomu. Že obsah neníodtrŽený od rea-
Iity a na|ézám zde spoustu inspira-
tivnÍch Věcí z praxe i ze Živola, kvů|i
důVěře a profesnímu obdivu k |idem,

kteří časopis,,dě|ají,..

Jak mě KL inspiru|í v mé pÉci?
KL čtu s Íixami V ruce a ihned si podtrhávám mís-
ta, která mne zaujmou. UŽ mám svůj systém různých
symbo|Ů a barev. Někdy jen Žasnu nad kreativitou
mnohých učite|Ů, někdy dostanu okamŽitou chuť si to
také Vyzkoušet. zpravidia jednot|iVé nápady ostatních
učite|ů ,,nabalují.. da|ší a mne pak napadají nejrůzněj-
šÍ Varianty, které bych moh|a VyuŽít při práci s knihou,
kterou dobře znám.

Ráda si čtu recenze na knihy pro děti a m|ádeŽ
a často jsem tak navnaděna, Že si knihu i zakoupím'

Čím |sou KL |edinečné?
Praktickým zaměřením' lekcemi a komentáři, Včetně
těch' které upozorňují na moŽná úska|Í.

Často se mi díky fotograÍiím uvedených autorů
,,zhmotňují., konkrétnÍ |idé, o kterých jsem už |eckde
s|yše|a (ale nikdy jsem je nevidě|a)' takŽe díky tomu
Vím, že to je ta Jana, ta EVa, ten Jakub...

co bych KL popřá|a?
Hodně da|ších dobrých inspirací a nápadů a hodně
sí|y ty dobré nápady uskutečňovat. odvahu pro da|ší
,,psavce.., kteří se mají o co podě|it a jejichŽ zkušenos-
ti by moh|y být inspirací pro da|ší' aby KLvydrže|y.,.

A sobecky, kvů|i sobě, aby zůsta|y V tištěné podo-
bě, protoŽe to Šustění stránek pořád nělak potřebu]i
k svému Životu.

Mirka skardová je programová koordinátorka
programu Začít spo|u v ČR'

Učite| potřebuje spoustu podpory' ne kontro|y
Hana Košťálová

Kva|ita uČitelovy práce je pro spo|ečnost
usi|ující o harmonickou budoucnost kIíčo-
Vá. Jest|iŽe chceme dopřát kaŽdému dítěti
šanci, aby dosáhIo co ne.iIepších Vzdě|áVa-
cÍch Výs|edků, musíme zajistit' aby kaŽdý
jednot|i\^ý učiteI dostáVal maximá|nÍ podpo-
ru pro svou práci a pro neustá|é z|epšovánÍ.
I ten nejIepŠí učiteI se můŽe stá|e zIepŠovat'
Učite|e' jejichŽ práce naopak nevyhovuje
ooŽadavkům. nemůŽeme z mnoha dob-
rých důvodů hromadně obměnit _ musíme
je podpořit V tom' aby se z|epŠili'

Učite| má ze Všech ško|ních Íaktorů nejvýznam-
nějŠí V|iV na Žákův rozvoj' Austra|ští Výzkumníci ne-
dáVno do|oŽili, Že dobrý učile| naučí děti za půl aŽ tři
čtvrtě roku to, co učite|i průměrnému trvá ce|ý rok1'
Univerzita V Tennessee uŽ v roce 1996 přiš|a s oo-
znatkem opřeným o V\i'zkum tzv' přidané hodnoty Ško-
|y: žák, kterého Vyučuje neefektivní učite|, zaostáVá
za šťastnějŠÍmi spo|užáky a ztáty |ze počítat V řádu
|et. cím dé|e tako\^ý učite| Žáka VyuČuje, tím Větší je
žákova ztáta. Co horšího - pokud po dvou třech |e-
tech má Žák štěstí na učite|e ýborného, bude ztrátu
sice sniŽovat, a|e Ve srovnání s Žáky Vedenými pouze
dobrými učiteIi zůstane i tak pozadu,.

Učite|é hovoří o tom, Že by moh|i Vyučovat |épe,
kdyby mě|i Ve třídě menší počet Žáků. Soukromé ško.
|y prezentujÍ rodičŮm ma|é třídní skupiny jako jednu
z předností, za něŽ stojí za to si přip|atit. ExistujÍ a|e
ýzkumné dok|ady o tom, že početnost třídy má na
Vzdě|áVací t,n/s|edky menší V|iV neŽ kva|ita učite|ovy
práce. Jinak řečeno, dobrý Vyučující si poradÍ i s po-

četnou třídou, naopak neeÍeKivnímu učiteli
nepomůŽe k |epším \4's|edkům ani niŽší po-
čet dětí ve třídě3. SVou ro|i hraje i vzájemné
působení Žáků a příleŽitost učit se jeden od
druhého, ovšem umí-li to uóite| účinně řídit.

Pub|ikace Visible Learning4 přjnáší ce|ou
řadu Víceméně překvapi\^ých tvrzení o tom,
jak V|astně účinné vyučování funguje. Jeden
z nejpodstatnějších závěrů, k nimž dospě|
John Hattie, autor této syntézy \^ýs|edkŮ
řady \^/zkumů, potvrzuje' Že pro to, aby Vy.

učování mě|o účinný dopad na Žáky, má nezastupite|-
nou roIi učite|ovo pracovní nasazení. Studie McKinsey5
upozorni|a před časem na to, Že není dů|eŽité jen to'
co dě|áme, a|e jak to dě|áme. Při podrobném pohledu
na metody a nástroje učite|ovy práce se ukazuje totéŽ
- s trochou nadsázky |ze říct: Ve \ryuce Íunguje Vše, ale
jak komu, jak kdy a jak s kým. Učinnost metod a po.
stupů nemůžeme oddě|it od zápa|u a nadšení toho,
kdo je pouŽíVá. Dobrý učite| se současně neúnavně
pídí po tom, nako|ik jsou jeho postupy uŽitečné p!.áVě
pro q^o konkrétní žáý, za néž aKuá|ně nese pedago.
gickou odpovědnost. Proto je tak k|Íčovou VěcÍ péie
o uČite|ovu proÍesiona|itu, ale nesmí se omezovat jen
na techno|ogii v]iuky a VyučovánÍ. Je třeba V první řadě
pečovat o to, aby si učlte| udrŽe| zaujetí pro svou práci.
Na konferenci ouest V kanadském ontariu V listopa.
du 20'12 to Vyjádřil jeden z řečnÍků takto: ,,Jste-|i jako
učiteI neutrá|ní' je to špatně...

VÍme, Že Ve s|oŽih7ch podmínkách ško|ního pro-
Vozu je práVě toh|e to nejnáročnějŠÍ. Jak se nenechat
ubít kaŽdodenními turbuIencemi. které naši oráci



10

ohrožUjí? Jak nek|esat na duchu pod záVaŽností,
mnoŽstvÍm a proměnIivostí různorodých poŽadavků
a neunikat do bezpečÍ rutiny a rezignace na V|astní
učenÍ? z čeho Živit pedagogický entuziasmus?

Nej|epšími učite|i se stáVají ti, kteří se naučí s ne.
umd|éVajícím nasazením neustá|e Vyhodnocovat svou
práci pod|e dopadu na Žákovo učení. Za úspěch pova-
Žují, kdyŽ V kaŽdé hodině přinesou kaŽdému svému
Žákovi Vidite|ný uŽitek _ da|šÍ krok na cestě k cílům
učenÍ' který udě|á sám Žák. Hattie píše: ,,... největší do-
pady na Žákovo učení nacházíme tam' kde učite| trva-
|e studuje to' jak sám Vyučuje' ...kde učite| Vidí sám
sebe V první řadě jako hodnotitele svého působení
na žáky,,.,,(s. 14) Díky vyhodnocování V|astní práce
učite| |épe porozumí tomu, jak rozmanitě můŽe učení
u různých Žáků probíhat, na čem Všem zá|eží a jak|o
má zoh|ednit při p|ánování a uskutečňování !}'uky, při
stanovování cÍ|ů učenÍ a při odpovídající Vo|bě i propo-
jování jednot|i\^ich metodických postupů. HodnocenÍ,
syntéza a ana|Ýza patří mezi myš|ení VyšŠího řádu'
tedy mezi náročné myš|enkové operace6. A práVě to
od učite|e očekáVáme. Nevystačís jednoduchým náVo-
dem, univerzá|ním muslrem, kuchařkou. Při Vyhodno-
cování své u/uky musÍ učitel Vzít V úvahu mnoho pro-
měnných. KaŽdý učite| opakovaně získáVá zkušenost
s tími Že to, co Íungu.ie u jedné skupiny Žáků' se u jiné
mine Účinkem. Bozdí|y jsou nejen mezi skupinami, a|e
i mezi jednot|i\4imi žáky ve zdán|iVě homogenní třídě.
Dobrý učiteI rozvažuje předem, z čeho rozpozná účin-
ky sVé práce v různorodých projevech Žáků. Rozpo-
znává indikátory úspěchu, a|e také neúspěchu. H|edá
skryté souvis|osti, činí záVěry pro da|Ší krok v d|ouho-
dobém orocesu svého oůsobení na děti.

V tomto smys|u je učite|stvÍ \^7razně tvořivé povo|á-
ní_ právě pro neustá|ou proměnIivost situací, do nichŽ
se učite| přirozeně dostáVá, a V nichŽ přesto potřebuje
uspět' aby uspě|y jeho děti. KaŽdé jednot|iVé dítě. co
můŽe motivovat učite|e, aby V ne|ehkých podmínkách
sVé proÍese chtěl če|it pravdě o sVé práci a díky tomu
se stále z|epšoval? Krátce: aby se učil? Mohou to b}it
peníze? systém odměn za dobrou práci a trestú za
oráci špatnou?

Danie| Pink Vysvět|uje a obhajuje Ve svých pub|i-
kacích nebo V populární přednášce na TED tezi, Že
tvořivé pracovní úko|y vyŽadují autentické Vnitřní za-
ujetí a současně bezpečné prostředí. TVořícÍ č|ověk
se ocitá V rizikové situaci, neboť nezná cestu k \^is|ed.
ku' h|edá ji, a|e bez záruky úspěchu' Přís|ib odměny
za dobré řešeníse stáVá současně hrozbou: kdyŽ ne-
uspěji, přijde trest - odměnu nedostanu.

Někteří učite|é v nadsázce opakují, Že ,,pracují jen
do \^ýše svého p|atu... Zdá se, Že nejen oni Věří na to, Že
při |epším p|atu by odvádě|i lepší práci. Výzkumy usku'
tečněné během up|ynu|ých čtyřiceti |et a|e ukazujÍ' že
Vnější motivátory _ odměny a tresty - majíjen kákodo-
bý pozitivní V|iV na \^ýkony |idí' Existují důkazy pro to, že
Vnější pobídky zhoršují výkon V úko|ech, které nemajÍ
předem známé řešení a k nimŽ je třeba přistoupit se
zce|a otevřenou, ničím nesvazovanou mys|í. NetVořiVé,
rutinnÍ (a|goritmické) úko|y' jakým může být pro někoho
třeba péče o kabinet, skutečně přijÍmáme spíš proto, Že

za ně dostaneme přÍp|atek' než že by nap|ňova|y naše
VnitřnÍ potřeby. Napřít a|e sí|y na roz|ousknutí hlavola-
mu, jak naučit i Janičku tomu, co Většina třídy zv|ád|a,
to je ]iný _ heuristický - typ Úko|u. Učite| si můŽe říct, Že
Janička ',na to nemá.., nebo můŽe poukazovat na de.
struktivní V|iV Iaxního rodinného zázemí. |\4ŮŽe a|e nasa-
dit VeŠkeré zkuŠenosti, um, profesní tvořivost, Vytrva|ost
a optimismus a přijít na to, jak na Janičku. Potenciá|-
ních Janiček je a|e Ve třídě obyčejně ko|em dvaceti- i ty
děti' které učivo Zv|ádají' by toho moŽná dokáza|y více,
kdyby učiteI postupova|ještě jinak. Dobrý učite| tedy zů-
stáVá Ve střehu: stá|e ověřuje, zda dosahuje moŽného
maxima kaŽdého svého Žáka' a hledá cesty, které učení
zeÍektivnÍ. Čím podpořit, čím sytit nutnou Vnitřní motiva-
ci učite|e k neustáVajícímu h|edačsfuí?

K|íč k dobré q'konnosti V Úko|ech VyŽadujících krea-
tivitu a přijímánÍ rizika spočívá v podpoře autentické-
ho učení a tvořivosti. Předpok|adem je udrŽovat takové
podmínky Ve ško|e a ve vzdě|ávacím systému, V nichž
mohou učite|é vzít svůj proÍesnÍ Život do sqich rukou
(autonomie), mohou nap|ňovat přirozenou touhu dě|at
Věci dobře (mistrovství) a dě|at to, čemu věří, v čem
vidí vyšší smys| své práce7. Řečeno s Mas|owem8, jde
o nap|nění potřeby seberea|izace (rozvÚet sVé schop.
nosti a záměry). potřeby sebeúcty a uznání.

Učite|é potřebu|í více podpory, méně kontro|y
Podpora učite|ů by mě|a mířit na posí|ení jejich Vnitřně
motivovaného a trvajícího učení. Učení' které si sami řídÍ
V tom smys|u, Že se rozhodují o tom, V čem se potřebují
zIepŠovat, ]aké nástroje k tomu chtějí VyužíVat a jaké da|.
ší podmínky k tomu potřebují. Nikdo nemá rozhodovat
za ně, a|e mají dostat pomoc pro rozhodování.

Podpůrná rozvojová situace Ve ško|e vypadá asi
taKo,: každý učite| ve škole věřÍ, že každý jeho Žák se
můŽe učit, a proÍesně jedná kaŽdý den a kaŽdou hodi-
nu v sou|adu s tÍmto postojem]o. Víra V to, že ško|a má
tU moc' aby prospě|a kaŽdému dítěti, je zák|adem ku|.
tury zdravé ško|y. Ško|a si s oh|edem na dosahované
\^isledky V učení kaŽdého ze sv}'ch Žáků vyhodnocuje,
v čem se potřebuje z|epšit (autoevaluace)' totéŽ činí
jednot|i\^7 učite|. Vzniká p|án na z|epŠení práce Ško|y
jako ceIku a Vznikají plány osobního proÍesního rozvoje
jednot|i\^i'ch učite|ů. osobní p|ány obsahují ma|ý počet
cí|ů (dva až tři) odrážejících jak potřeby ce|é Ško|y, tak
jedinečné potřeby autora p|ánu' Učite|é nejsou na fuor-
bu svého plánu sami: radÍ se se s\^i'm pedagogickým
|Ídrem, mentorem či koučem. Kdo to je? Ko|ega _ inter.
ní nebo externí _' jemuŽ učite| důVěřuje, jenŽ dobře
rozumí Výuce i učení a který současně má dovednosti
poskytovat učite|i takovou zpětnou Vazbu i tako4i scaÍ
Íolding (postupné kroky podpory), Že sl učite| ujasní,
kde jsou jeho si|né stránky a kde přÍ|eŽitosti pro rozvoj.
Je to učite|. kdo se rozhoduje o tom, co učiní svou roz-
Vojovou prioritou, a kdo tak přijímá odpovědnost za sVé
učení' Současně učiteI rozmýŠlÍ a zanese do p|ánu, jak
chce sVého cí|e dosáhnout a jakou potřebuje podporu,
aby to dokáza|. Podporou mŮže bý napřík|ad:
_ pravide|ná setkáVání s metodikem, dnes spíše

řÍkáme s mentorem, případně s koučem11 k spo-
|ečnému zkoumánÍ výzev vyp|ývajících s dosaho.

KRTTTCKE  L  r STY  -  50 /2013



K R tTrCK E LTSTY - 50/2013

vánÍm rozvojových cí|ů;jako podpůrný nástroj zde
můŽe s|ouŽit učitelovo portÍolio

_ Účast V kurzu s nás|ednou podporou zavádění po-
znatků či dovedností z kurzu do praxe

. pravide|ná setkáVání s ko|egy s|edujícími obdobné
cíIe, Výměna zkuŠenostÍ, a to jak s ko|egy Ve Ško-
|e, tak mimo ško|u' opět s VyuŽitím nějaké formy
DroÍesnÍho oortfolia

- pozorovánÍ V hodinách mentora nebo jiného zku-
šeného ko|egy s nás|ednou reÍ|exí a ana|ýzou
a s pIánem, jak adaptovat Viděné do v|astní ýuky

- párová Výuka s mentorem Včetně spo|ečné přÍpra-
Vy a Vyhodnocení Výuky

_ pozvánÍ ko|egy nebo mentora do V|astní hodiny
proto, aby Vyučující zÍska| externí zpětnou Vazbu
či Videotrénink

_ spo|ečný rozbor cvičných VideonahráVek s ko|egy
nebo s mentorem

Podstatné je _ a proto to stojí za to zopakovat _, Že
sVé z|epšování si řÍdí učite| sám. Jeho povinnostÍ
V takto pojatém systému je pracovat na sobě tak' aby
dosahova| |epších Výs|edků učení u Žáků. ostatní je
na něm' A stejně nezbytné je' Že učitel dostane ma.
Ximá|ní podporu, jaká je Ško|e dostupná. P|atit exter-
ního mentora české ško|y v současné době běŽně
nemohou. Řada podpůrných opatření je a|e Iaciná:
- učitelé se mohou scházet V ma|ých skupinkách

a konzu|tovat; např pokud se Ve ško|e shodli na kri-
tériích úspěchu V nějakém \^i'konu - třeba V tom, jak
si Žáci mají pořizovat uýpisky z odborných textů _,
mohou si přinést Žákovské Výstupy a spo|ečně se
dobírat zdůVodněného poznání, které konkrétní
projevy (\^7kony) Žáků |ze povaŽovat za úspěšné
napInění stanovených kritérií a proč

_.učite|é mohou spo|ečně p|ánovat zavedení něja-
kého nového prvku do Výuky' pak naplánované
uskutečnit Ve svých třÍdách a potom se sejít a dis-
kutovat nad výstupy Žáků a jejich Vyhodnocením

- učite|é mohou Vytvořit podpůrné skupinky _ tře-
ba trojice _ a navŠtěVovat se recipročně ve výuce
a poskytovat si zpětné Vazby

- učite|é se mohou prostě jen pravide|ně inÍormovat
o tom, co vyzkouše|i nového ve sVé Výuce a pře-
dáVat si drobničky jako Vzájemnou insplraci

. ško|a si Vypěstuje interní mentory z řad zkušeněj-
ších ko|egů a Vytvoří jim podmínky pro práci (to uŽ
stojí nějakou korunu napi na mírné snížení úvazku)

_ učite|é mohou VyuŽíVat nástěnky na chodbách
k Vystavení materiá|ů, které osvět|í ko|egům' co
a jak probíha|o ve výuce (např. mohou napsat,
jaký cí| sledovali' prostřednictvÍm jakého úko|u ho
mě|i Žáci dosahovat, jaká kritérja úspěchu učite|é
stanovi|i, a mohou zveřejnit něko|ik VýstupŮ s tím,
Že k nim připojí zpětnovazební poznámky)

.Na podporu toho, že podobné postupy mohou pomá.
hat' uVádíme zkuŠenosti projektu Pomáháme ško|ám
k úspěchu12, v némŽ se VŠe * aŽ na pos|ední bod - Ve
ško|ách děje a osvědčuje. Koneckonců řada textů jiŽ
uveřejněných v Kritických /lsÍech potvrzuje neuslá|ý
růst UČite|ů zapojených do projektu PŠÚ.

K UVAZE

Aby a|e tako\^/ Vnitřní podpůrný systém dobře Íungo-
Va|, musÍ být Ve Ško|e pedagogický |ídr13 a k tomu sy-
stém zvaný V zahraničí,,shared |eadership., či,,distribu.
ted |eadership,.. Liší se od známého de|egování Úko|'ů
a kompetencí tÍm, Že Úkoly nevznika]í pouze centrálně
na Úrovni Vedení a nejsou pak zadáVány spo|u s odpo-
Vědností hierarchicky směrem do|ů. Úko|y V systému
djstributed Ieadership vznikají ',do|e.. a Vedení podpo-
ruje kaŽdého ko|egu V tom, aby se zabývaltím, k čemu
tíhne, a aby se V tom sta| tahounem pro skupinku zá-
jemců. KaŽdý tak můŽe bý někomu |ídrem a současně
můŽe být na stejné úrovni vedeným. KdyŽ učite| přijde
za Vedením ško|y s tím, Že by se chtě| pustit do Úko-
|u, na který se cítí jako |ídr, Vedení neh|edá cesty pro
to, aby iniciativu udusiIo zápIavou pseudodůvodů, proč
,,to.. nejde. Naopak dobřÍ |ídři Ve VedenÍ ško|y sledují
svoje ko|egy a povzbuzují je V tom, aby z individuá|ni
ho zájmu, který projevují, učini|i Věc spojující skupinku
stejně na|aděných a nadšených učite|ů, Kerá bude Ve
ško|e rozvÚet to, co č|ény skupinky spojuje. A co se
třeba časem Ve škoIe rozŠíří.

Pedagogické Vedení škó|y je pod|e \4'sIedků \^/zku-
mů po učite|i druhým nejpodstatnějším ÍaKorem pro
dosahování dobrých Vzdě|áVacÍch Výs|edků Žáků'4.
Dobré Vedení má pedagogickou Vizi, kterou je schop-
no přetavit do Íormu|ací jasných očekávání a cí|ů, je
schopné za ní Vést ce|ý sbor a pravide|ně Vyhodno-
covat dosahování Vytyčených cí|ů. Vyfuáří podmínky,
které pomáhají kaŽdému učite|i V jeho úsi|í, inspiruje
učite|e a dodáVá jim sílu Ve chví|ích, kdy se nedaří
a nastupují nejistoty. Dbá na bezpečné k|ima pro h|edá.
ní noq7ch cest' Stanovuje směr, a|e dopřává ko|egům,
aby se mohli Včas a účinně Vy]ádřit k záměrům' jeŽ se
jich \'kají' a k Vedení se připojit' niko|i s ním bojovat.
Novinky uvádí dobré Vedení VŽdy tak, aby se s nimi
moh|i učite|é sŽít a postupně je Vzít za sVé, osvojit si je'
Například _ kdyŽ chtě|i V jedné ško|e zavádět pedago.
gická portfoIia, Vedeníško|y napřed s myš|enkou přiŠ|o,
podrobně ji představiIo a necha|o na učite|Ích, kdo se jí
chopí. Pro tři ko|egyně Ve sboru by|a tato myš|enka na-
to|ik přitaŽ|ivá, Že se rozhod|y ji prověřit. Pusti|y se do
experimentu s portÍo|iem. Po ce|ý rok dostáVa|y pod-
poru V tom, jak s portfo|iem smys|uplně pracovat. Na
konci Ško|nÍho roku ko|egyně předved|y sVá portÍo|ia
zbytku sboru, objasni|y' V čem jim tento zpŮsob s|edo-
Vání jejich pokroku pomáhá, shrnu|y, nač oh|edně po-
uŽíVánÍ portfolia přiš|y a jak se pouči|y. V nás|edujícím
roce se přidaIo da|Ších deset učite|ů. Vedení současně
Vyh|ási|o, Že od třetího roku bude VyŽadovat portfo|ia
jako povinnou Íormu dokumentace proÍesního rŮstu
kaŽdého z učitelů. Tento zdán|ivě zd|ouha\4' proces
mě| jasnou \^ihodu: nikoho neohroŽova| nad únosnou
míru, dopřá| VŠem různě d|ouhý čas' kter}i potřebova|i
na Vstřebání novinky, zajisti|, Že přímo Ve ško|e Vznik.
|y mode|y toho, jak různě mohou portfo|ia Vypadat. Ve
třetím roce s oortfoliem oracova|a ce|á ško|a a nikdo
nemě| potřebu se negatiVně Vymezovat'

Jasné a d|ouhodobě spo|eh|ivé a transparentnÍ
pedagogické Vedení je potřeba nejen na úrovni ško|y,
a|e i na úrovni ce|ého systému' V řadě zemí se jako
pomůcka používalí popisy, které vyjadřují očekávání
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toho, co bude dobrý učite| dě|at. Popisují kýžený (cí|o-
Vý) stav V něko|ika aspektech učite|ovy práce' tak jak
ho ta která pedagogická komunita chápe. Nazývají se
různě: standardy kvaIity, učiteIské kompetence, rámce
kvality či profesní rámce apod.Také u nás se o Íormu|a-
ci proÍesnÍho rámce a ce|ého systému proÍesního růstu
pokoušíme. obsazení ministerstva Ško|stvÍ se střídají
a systém stá|e není na světě. Dosud jsme neměli Štěstí
na |ídra, Kerý by dokáza| jak odborně pedagogjcky' tak
po|iticky i ekonomicky tento úko| Vyřešit.

Z toho, co jsme si dosud v tomto textu shrnuli o pova-
ze kvalitní učite|ovy práce a o podmínkách pro ni, mů-
Žeme Vyjít při Íormu|aci zásad pro Íungování, podobu
a Vznik rámce (standardu).
.l. Jediným obhajite|ným cí|em a smys|em existence

rámce je trvalá podpora kaŽdému jednot|ivému
učite|i V tom, aby se moh| zlepšovat tak, aby kaŽdý
jeho Žák dosahoval uspokojivých VýsledkŮ. Pro-
Íesní rámec kva|itní Dráce k tomu nabízí učite|ům
rámcová Vodítka, která říkají' co se od učite|e oče-
káVá. UdáVají směr.
Rámec má být co nejstručnější a jazykově co nej-
jednodušŠÍ. Ani VeIkou podrobností Ve formuIacích
nenahradíme proÍesní diskuse učite|Ů při práci
s rámcem _ teorve V debatách dochází k učení
a k hlubŠÍmu porozumění.
Pří|eŽitost k učení přináší uŽ tvorba rámce. Nevznik-
ne-li za zavřenými dveřmi, mohou se Všichni zúčast-
něnÍ učit uŽ při Veřejném připomínkovánínávrhů rám.
ce. chce to čas. oeníze a dostatečně kvalifikované
pracovníky _ skutečné odborné |ídÍy' kteřízodpověd-
ně VypořádáVají příspěVky pedagogické komunity.
Pokud ce|ý rámec Vznikne mimo dosah proÍesní
pedagogické komunity (kupř. pouze jako Výstup
práce skupinky dvaceti náhodně VybÍaných lidí),
nebude mu rozumět nikdo jiný neŽ práVě jeho auto-
ři. To zVýšÍ odpor těch' jimŽ by mě| rámec s|ouŽit.
Systém proÍesního růstu (nebo kariérního růstu,
resp. kariérní řád) nemá být spojován s Víceúrov-
ňovým rámcem, V němŽ se učite| nějakou dobu
namáhá, aby dosáh| určité mety, po jejímŽ dosa-
žení ,,má pokoj.,' Profesní rozvoj má být postaven
na trva|ém, každodenním, kaŽdoročním drobném,
a|e usi|ovném z|epšovánÍ (Viz Hattie Výše)'
Popisy fuořící rámec mají Vystihovat horizont kva-
|ity' na nějŽ jako komunita doh|édneme' Horizont
se posouvá, jak k němu kráčíme. Rámec má být
ŽiVý dokument, V němŽ se cí|oVé Íormu|ace revidují
a měnÍ tak, 1ak se mění náš odborný horizont'
Jádrem systému proÍesnÍho růstu má být univer-
zá|nípoŽadavek na kaŽdého učiteIe' aby dok|áda|'
že na sobě pracuje. Méně je Více: stačí, aby si
učite| zvo|i| na ško|ní rok jeden dva dílčÍ cÍ|e a na
nich skutečně pracova|. Nemá smys|, aby učite|
V krátkém období něko|ika |et ,,do|oŽi|, že nap|ňuje
Všechny poŽadavky standardu... To z různých dŮ-
Vodů Vede k Íorma|ismu, ne]i přímo podvádění.
Učite| potřebuJe prŮVodce pro svou práci s rámcem
_ potřebuje svého pedagogického lÍdra' Takový |Ídr
nesmí b}it V postavení kontroIora, a|e bezpečné opory.
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9' P|nění rámce nesmí mít povahu ,,high stakes.. _ to-
tiŽ, Že na spInění nebo nesp|nění poŽadavků rámce
naořík|ad závisí, zda uČite| bude _ nebo nebude _
smět Vyučovat, dostane - nebo nedostane _ Vý-
znamně přidáno apod.

,,Ži|eme ve světě' V němŽ je dostupné praKicky neko-
nečné mnoŽsfuí inÍormací' získat informace je |evné.
Dobrď se smyslu inÍormací je nák|adné. Kde se tento
smys| na|ézá? To vám můŽe říct jen a jen |idská bytost.
DobýVáme smys| inÍormací Ve sVé mys|i a Ve s\4ich Ži.
Votech... (George Dyson)Takovou Iidskou bytostÍ, která
můŽe pomoct odha|ovat naŠim dětem smys| a význam
světa koIem nich, je učitel. Potřebuje k tomu a|e spous-
tu pomoci a podpory. VaŽme si učitelŮ a pomáhejme
jim. Pomáháme tím s\4'm dětem' a|e prokazujeme tÍm
úctu i našim oředkŮm'

Autorka ie |ektorka a koordinátorka KM,
vedoucí expertní skupiny projektu

' Pomáháme školám k úspěchu'
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Po dobré zkuŠenosti jsem s da|ším soubo-
rem textů zača|a pracovat i |etos s druháky.
Nepracuji s nimi kaŽdý den, ale dvakrát do
týdne. Děti se na tyto texty těší. Po počáteč-
ním zklamání, Že uŽ u nich není obrázek, se
Většina dětí ptá, zda si mohou obrázek do.
malovat, a jsou rády, kdyŽ si text dop|ní podIe
sVé Íantazie.

Nabízřn pro ukázku hodinu čtení s Vy-
uŽitím jednoho z těchto textů určených pro
děti 2. tříd. Věřím, Že pos|ouŽí k inspiraci

a moŽnému pouŽití i jiných maieriálů.
V druhém ýdnu jsme se Věnova|i vizualizaci, tedy

čtenářské strategii, která umoŽňu;e čtenářům vytvářet
si představy na zák|adé toho, co čtou. Děti se učí h|e-
dat V textu barvitý jazyk.

Na začátku jsem dětem Vysvět|i|a, Že když si
čteme nebo pos|oucháme přÍběh, Vlvářejí se nám
V mys|i obrazy. Představujeme si' jak Vypadají posta.
Vy a místa. Někdy mohou naše představy b]ít tak žiVé,
jako by se nám V h|aVě odvíjel Íi|m.

Průběh hodiny
Děti |eŽÍ na koberci, majÍ zavřené oči a pos|ouchají
zvuky, hlasy (šumění moře, h|asy de|ÍÍnů)' Poslouchej
a zkus si představit, k čemu tyto zvuky patřÍ, s jakým
obrazem sí je spojuješ, co vidÍš za zavřenýma očima,
jaké obrazy se ti v hlavě odehrávají'

Po skončení nahráVky si povídáme, co si kdo
představova|, co Vidě|.

Děti se rych|e dostanou k tématu _ de|fíni.
Do středu kruhu jsem rozloŽi|a obrázek de|Íína

_ obrys tě|a na modrém pozadí' ko|em jsou v|nky.
Přemýš|íme' jaká s|ova se nám ,,Vyp|aví.,, když se řek.
ne de|ÍÍn _ zapisujeme do obrysu delÍína.

objevují se s|ova - zachraňuje, šedí, modřÍ, ská-
čou z vody, savci, jsou hraví, chránÍ před žralokem,
upozorňuje |odě na nebezpečí, mají ploutve a|d,

Předk|ádám text s úko|y. Každý žák si připraví
modrou paste|ku a dostáVá k četbě Úkol:

PodtrháVej si s|ova, k|erá ti pomohou představit si
de|ÍÍna. Následuje spo|ečné čtení textu'

Čteme s pořozuměním každý den
Jana Kopecl<á

Minu|ý ško|ní rok jsem uči|a V 1. třÍdě a zís-
kala jsem pří|eŽitost pi|otovat materiály, kte-
ré V prosinci |oňského roku Vyš|y V kniŽní
úpravě pod názvem Óteme s porozuměnÍm
každý den' Jedná se o soubor pracovních
|istŮ Daily Reading Comprehension v pře-
k|adu Kateřiny ŠaÍránkové. Je to materiá|,
který je na našem trhu zce|a ojedině|ý a svou
propracovanosti se stáVá skutečným pomoc-
níkem a pod|e mého i Ú|evou učitelŮm Ve Vý-
uce čtenÍ a oři rozvoii čtenářstvÍ.

Pracovní listy jsem vyuŽíva|a při hodinách čtení,
a to uŽ V době' kdy jeŠtě mnohé děti nečet|y p|ynu|e
- tedy asi od po|oviny Ško|ního roku. Texty děti zauja|y
a pracova|y s nimi rády _ jsou totiž krátké, uce|ené,
někdy poučné' jindy Vtipné. SVým obsahem os|ovují
ho|čičky i ch|apce. Dokáza|i je přečíst i s|abší čtenáři
a přines|y jim pobavení' Pracovní |isty jsou dop|něny
obrázky - slouŽÍ třeba k motivačnímu rozhovoru, jako
Vodítko k předvídání a V prŮběhu čteníjako opora po-
rozumění. Tyto kresby totiž dobře i|ustrují, oč V textu
jde. KaŽdý text je dop|něn sadou otázek a úko|y, které
jsou zaměřeny na konkrétní čtenářskou dovednost.

Při závěrečné ÍeÍlexi jsem by|a příjemně překva-
pena' jak děti dokáza|y diskutovat nad jednot|ivými
úko|y a obhajovat svůj názor' soubor textů pomáhá
ne1en žákům k úspěšnému rozvíjenÍ čtenářských
dovedností, a|e rozvíjí i dovednosti učite|e, protoŽe
v pracovních |istech Vidí vydařenou ap|ikaci mnoha
pouček a poznatkŮ' o kterých v odborné |iteratuře čte.

PracovnÍ |isty mne inspirova|y k Vyh|edáVání po-
dobných textů a k Vytváření obdobných otázek a Úko.
lů, aby pomáha|y dětem porozumět textu a rozvíjet
jejich čtenářské strategie.

Na konci ško|ního roku jsem by|a potěšena, co
VŠechno uŽ ''moji prvňáci.. dovedou k textu říci, čeho
si Všímajía V nepos|ední řadě' jak je čtení baví. Po-
tvrdi|a jsem si, Že s výukou techniky čtení musí jít
ruku V ruce péče o budoucÍho čtenáře. Protože roz.
Víjet V dětech radostnou chuť si číst a vést je ke čtení
je stejně Významný úko| jako je naučit dekódovat pís-
mena a naučit olvnu|ému čtení.

,'Když se dítěti nelíbí Řniha, kteroujste rnu zlybrali, nebojte se udělat další pokus.
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DeIfíni
KdyŽ de|Íín Vystrčí h|avu nad Vodu, Vypadá to' jako
by se na nás usmíva|.

KdyŽ delÍíni skáčou nad Vodu, Vypadají šťastně.
Jsou také Velmi krásní. Hladká tě|a se jim |esknou
na s lunct.

De|fíni jsou hraví. Hrají si s |idmi. Hrají si spo-
|u. VyÍukují do Vody bub|iny a Štouchají do bub|in
nosem.

Někteří de|Ííni Žijí v zábavních parcích. Naučí
se dě|at různé triky. Umějí skákat skrz kruh. Doká.
Žou na nose unést ve|ké míče. Umějí poskakovat
na h|adině pomocí si|ného ocasu. Lidé se smějí
a t|eskají.

De|Ííni nám také mnohokrát pomohIi. DostrkaIi
Vysí|ené p|avce k pobřeŽí nebo je ochráni|i před
ŽraIoky. VarovaIi Iodě před nebezpečÍm.

Mě|i bychom de|Íínům také pomáhat. Mě|i by-
chom dáVat pozor, abychom do nich nenarazi|i |odí'
Mě|i bychom se starat o to, aby by|y oceány Čisté.

Po kaŽdém odstavci se zastavÍm a diskutuji s Žáky
o s|ovech a spojeních, jež si podtrh|i' protože jim po-
mohla Vytvořit si představu de|Íína _ ptám se proč.
objevují se spojení: hladká tě|a, lesknou na slunci,
vyfukují bubliny' šťouchají, hrají si, poskakovat na hla.
dině, silný ocas'

Poté děti dostáVají za úko| podtrhnout si celou
Větu, která jim pomoh|a představit si de|Ííny Ve sVé
mysli.

Nejčastěji se objevova|y vé|y: Hladká těla se jim
lesknou na slunci' Vy.fukují do vody bubliny a šťou.
chají do bub|in nosem, Dokážou na nose unést Velké
míče.

Diskulujeme, proč práVě tyto Věty. Jeden Žák od-
povídá, Že úp|ně Vidí' jak se tělo de|Íína |eskne, má
na nose míč a směje se u toho.

ProtoŽe se tuto hodinu Věnujeme Vizualizaci, pomi
jím da|ší moŽná témata, např ochrana de|Íínů a čistota
oceánů.

NásIeduje samostatná práce dětí, čtou si úko|y, krouŽ-
kují vybrané odpovědi.

LEKcE  A  Ko  M  E  NTÁŘE

1. o čem |e text?
A) co delÍíni dě|ajÍ
B) co delÍíni jedí
c) kam de|Ííni p|avou
D) proč delÍíni skáčou

2. Která věta říká' že de|fíni pomáhaií |idem?
A) Jsou krásní.
B) Zachraňují p|avce.
c) PoskakujÍ na ocase.
D) HrEísi  spo|u.

3. Protože dě|aií de|fíni triky'
A) jsou krásní
B) pomáhají plavcům
c) Vypadají' jako by se smá|i
D) |idé se na ně rádi díVají

4. Děti i de|fíni
A) tIeskají
B) se smějí
c) si hrají
D) čtou

rádi.

Scházíme se s VypIněnými listy na koberci a čteme si
odpovědi, diskutujeme a argumentujeme, proč jsme
si zakrouŽkova|i tu kterou odpověď.

Děti nemají obavy, Že je některá jejich odpověd
špatná, protoŽe si práci neznámkujeme ani nijak ne-
hodnotíme. V této části se učíme argumenlovat, obha-
jovat a dokazovat svoje názory.

Závěrem doplníme myŠIenkovou mapu de|ÍÍna
o nové postřehy, Vědomosti.

Nabízím dětem knÍŽky o de|Íínech, kde si mohou
přečíst da|ší informace o těchto zajímavých savcÍch.

Nakonec si děti na zadní stranu pracovního |istu
mohou nakresIit de|fína při nějaké akci, nebo do kres-
by zaznamenat, co se o něm dozvědě|y nového.

Komu se hodina líbi|a a dozvědě| se během ní
něco zajímavého, můŽe k de|fínovi přimalovat VInku.

Autorka je učitelka 1 . stupně
V Zs v Praze.Kunraticích.

Čteme s porozuměním každý den, 1, třída
.150 pracovních Iistů, na 5 dní v týdnu, 30 týdnů Ve ško|ním roce
kaŽdý týden se žáci spo|u s učite|em Věnují jedné ze šesti Zák|ad-
n ích čtenářských dovedností
krátké a smys|up|né texty
černobí|é i|ustrace, které si žáci mohou Vybarvit
3 oiázky s nabídkou odpovědí, které se zaměřují na porozumění
textu a danou čtenářskou dovednost
instrukce pro učite|e
k|íč se správnými odpověd'mi na otázky
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Charakteristika postavy ve vlastních knihách očima druháků
Leona Mechúrová

V září jsem se třídou druháků naváza|a na
ak.tivity pravidelné dílny čtení, kterou jsem za.
ved|a v druhém po|o|etí 1. třídy. Při čtenÍ knih
jsme se zaměřili na podrobnější poznávání
postav. Jak a|e ma|ým ško|ákům zpřístupnit
něko|ik různorodých kva|it, které se pod po-
jmem charakteristika postavy skrýVají? Jak
otevřít přemýŠ|ení o tom, jak postava Vypadá,
co o ní všechno Víme dostatečně strukturo.
vaně a zároveň V širších souvis|ostech? Jak
rozŠířit s|ovní zásobu ma|ého čtenáře. abv si
poradi| s popisem toho, co tvoří např jednot|ivé části
ob|ičeje kniŽní postavy? Jak pomoci s pojmenováním
toho' co má postava na sobě ob|ečeno, a také toho, co
postava říká, co si mys|í a co cÍtí? A jak toho dosáh-
nout, kdyŽ samy děti ještě nemajÍ jasno V tom, kde se
nám |idem ono myš|ení, cítění a m|uvení V|astně ode-
hráVá? Jak odkr}h a pojmenovat \4irazně znaky chová-
nÍ postavy? Táma charakteristiky kniŽní postavy nabízí
neořeberné mnoŽství námětů. které můŽeme s dětmi
při čtení prozkoumáVat. Něko|ik konkrétních námětů
z něko|ika |ekcÍ si dovo|ím nabídnout.

Většina |ekcí' které s dětmi rea|izuji na podobné
téma, se sk|ádá ze dvou částí. V první části V hodině
čtení pracujeme se spo|ečným textem, na němŽ Vy.
Vozujeme dané téma. Mode|uji přemýš|enÍ o tématu,
Žákům k|adu otázky, zapisujeme myš|enky, doh|edá-
Váme V textu důkazy o svém tvrzenÍ, vyvozujeme své
závěrY z |ex|u i z i|ustrací. Přitom spo|ečně fuoříme
inspirativní p|akát, který nám vyvěšen Ve třídě připo-
míná proces přemýŠ|enÍ o tématu. V druhé části tema-
ticky zaměřené |ekce (přÍmo V dí|ně čtenÍ) pak při čte-
nÍ Žáci samostatně přemýš|ejí o postavě Ve sVé knize
a sVé poznatky zapisujÍ do organizéru, který Vznikne
zmenšením vytvořeného inspirativního p|akátu. P|aká-
ty i organizéry graÍicky připravuje má ko|egyně párová
učite|ka Lucie Hrnčiarová. Jí Vděčím za |o, Že mé ná.
pady získávajÍ reá|nou graÍickou podobu'

Jak postava Vypadá?
SpoIečnou Iekci zaměřenou na odha|ování charakte-
ristik kniŽních postav jsem zahžli|a otázkou: Čeho si
můžeme Všímat na postavách v knÍhách, které čte-
me? zajíma|o mě, jak o tomto tématu mohou přemýŠ-
|et druháci, kteří jiŽ mají svou čtenářskou zkušenost.
Děti odpovída|y' Že se V knize např. dozvídáme, jak
postava Vypadá, co má na sobě oblečeno' co ráda
dě|á' kdo její kamarád' co se jÍ sta|o, jaké má Vlast.
nosti. KdyŽ je postavou zvířátko, Víme také, Že můŽe
m|uvit, protoŽe V knize něco říká... Na zák|adě této
dětské čtenářské zkušenosti postupně Vyvozujeme'
Že kaŽdá postava je spisovateli popsána jinak, je jedi.
nečná, steině jako jsme jedineční my.

Na f|ipu je nakres|en obrys postavy s dostatečně
ve|kým vo|ným prostorem V ob|asti h|avy i tě|a. KaŽdý

Žák má dva barevnó |Ístečky _ jeden na za-
znamenání jedné Věty charakteristiky týkalí-
cí se hlavy postavy a druhý |ísteček pro po-
pis toho, čeho si Žák VŠim| na tě|e postavy.

Mode|uji: Postava V mé knize se jmenuje
Babička Drsňačka. Na Ž|utý |Ísteček o ní
mohu napsat některou z těchto inÍormací:
Babička nosí siIné brý|e, za uchem má na-
s|ouchátko. JejÍ V|asy jsou uŽ prošedivě|é
a úsměv zdobí Ía|eŠné zuby, kterým říkáme

protéza. Ze špičató brady trčítři Ve|ké chIupy' Na ze|e-
ný |ísteček napíšu: Babička nosí květované šaty a bé-
Žové punčocháče. Na doma si obouvá VínoVé trepky.
Óasto si přes šaty ob|éká Íia|ový svetr V jeho rukáVu
míVá použitý papírový kapesník a V kapse ba|íček pe-
prmintových pastilek. (Dětem jeŠtě jako důkaz promít-
nu i|ustraci z knihy na interaktivnÍ tabu|i.)

s Využitím knihy: Wallíams, D.: Babička Drsňačka,
Argo, Praha 2012, s. 19.

charakteristika mnou představenó postavy děti po-
bavi|a a podpořila jejich zájem o pátrání po popisu
postav V právě rozečtených knihách' Někteří Žáci
s obtíŽemi formu|ova|i jednu Větu, jinÍ psa|i i něko-
|ik lístečků, na kterých VýstiŽně označova|i. jaký má

Lístečky žákŮ _ jak postava Vypadá'
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postava nos, oči, bradu, jaké barvy a kva|ity'isou V|asy'
Jiná sdě|enÍ pak ukazova|a na to' jest|i je tě|o postav
ma|é, ve|ké' štíh|é, t|usté, u zvířecích postav chIupaté,
opeřené nebo třeba s hebkou srstÍ. U |idských postav
si děti Všíma|y také ob|ečení.

Pro sdí|ení Ve skupině si pak děii připravi|y nejen
sVé zápisky o postavách na |ístečky, a|e také odpo-
Věď na mou otázku:. Kde v textu nebo v knize najdeš
důkaz o tom, že má postava malé uši, že nosÍ velké
brýle, že má krátké ka|hoty apod.? Žáci se pokouše|i
V knize doh|edat, kde se při čtení o postavě dozvědě|i
to' co o ní zapsa|i. sVé zápisy na |ístečcích - nejen jak
Vypadá postava V jejich knize' a|e i dok|ady toho' kde
informace v knize naIez|i - si pak sdí|eIi Ve skupinách.
Někteří zkušenější čtenáři předčíta|i úryvek z knihy,
jiní svá sdě|ení opíra|i o i|ustrace. PřesVědčiVě sdě|o-
Va|i, Že autoÍ knihy nenapsa|, jak postava Vypadá, a|e
oni to Vědí, protože jsou v knize obrázky. SVé |ístečky
pak postupně na|epova|i do obrysu postavy na f|ipu.

Poté, co si žáci proh|éd|i a přečet|i jednotlivé charak-
teristiky na obrysu postavy na Í|jpu, jsme při spo|ečné
diskusi vyzdvihIi \^ýstiŽně napsané charakteristiky.

Káta má hnědé vlasy, má culík a na culÍku červe-
nou mašli. Má černé oči a špičaý nos'

Vládík má kulatou h|avu a je blonďák' _ Je to ma|á
blondýnka, má kudrnaté vlasy a modré oči' - Má vla-
sy do tváře,

Na závěr se kaŽdý samostatně pokusi| Vyp|nit si
organizér s charakteristikou pos|avy ze sVé knihy.

co postava cítí?
V této |ekci jsem místo čtení Vsadi|a na VypráVění po-
hádky. Na jeho začátku jsem děti vyzva|a, aby si Vší-
ma|y, jak se postavy v pohádce cítí, a pta|a jsem se
jich' kde se asi odehráVá |o, co cítíme my |idé. Děti
spontánně reagova|y, Že ,,cítíme V srdci.., a popisovaly
situace ze svého Života, kdy jim by|o smutno, jaké to je,
kdyŽ 'r]'4í strach, cítí bo|est anebo jsou Vese|é' kdyŽ
proŽíVají radost' štěstí' pohodu. Pakjsem dětem vyprá-
Vě|a pohádku o perníkové cha|oupce, která je Všem
obsahově dŮVěrně známá. Ve VypráVění jsem zv|áště
zdůrazňova|a |íčení o tom, jak se cíti| tatínek' kdyŽ se
děti árati|y' jak se Mařenka bá|a, kdyŽ by|i s Jeníčkem
sami V temném |ese' jak mě| Jeníček strach, co s nimi
bude' kdyŽ nenajdou cestu domů. Zdůrazni|a jsem ra.
dost dětí, když uvidě|y V dá|ce svěbl'|ko, a také jejich
smutek a obavy' kdyŽ by|y zavřené V ch|íVku, zatím-
co je JeŽibaba krmi|a dortíky. Děti si Všíma|y popisu
emocí všech postav spojených s radostným náVratem
dětí domů. Po tomto VypráVěnÍ mě|y děti za Úko| za-
psat ce|ou inÍormaci o tom, jak se cíti|a V některé části
pohádky něKerá z postav' Některé z příkladů dětských
sdě|ení: Mařenka se cítila osaměle. - Ježibaba se cítí
radostně, že vězní děti. _ Tatínek se cítil ustanně. _
Mě| veliký strach, když děti v lese nenaše|.

Ve stejném týdnu jsme pak V dí|ně čtení zaměřo.
Va|i pozornost na přemýš|ení o pocitech postav V na.
šich knihách. To, jak se postava cí|Í, zaznamenáva|y
děti po čtení do organizérŮ. Mnohé dětské \^iroky
o pocitech hrdinů by|y produktem dětského Vysuzo.
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Jak vypadá postava V mé knize,

vání a shrnování inÍormací' které načerpa|y V prů-
běhu četby V|astní knihy. cenná by|a nejen samotná
formu|ace, a|e především zdůvodnění. Mezi záznamy
se mimo jiné objeviIa tato sdě|ení: Postava se jmenuje
Majka, - Byla smutná, protože neměla Ve škole žád.
né kamarády. _ Čarodějky se cÍtily radostně, protože
zachránily ptáčky'

co postava říká?
Pro Vyvozování tohoto tématu jsem Vybra|a text Joan-
ny Krzyzanekové o počítači a růžové zahradě, |<teÚ je
Žákům k dispozici v Čítance 2 (nak| 'Fraus, P|zeň 2009,
s' 122_123\' V úryvku se dozvídáme, Že VaÍ|íčkovi
si koupi|i počítač a Vůbec netuši|i, ko|ik potíŽí přístroj
způsobí. Počítač má totiŽ neviditeIná chapad|a, kteni'mi
brzy uchopÍ syna Filipa tak pevně, že mu nedovolí dě-
|at uŽ nic jiného' Protože se to mamince ne|íbí, rozhod.
ne se prom|uvit si s Fi|ipem. Nás|edující rozhovor pak
by| předmětem naŠeho záJmu při práci s textem. Právě
na něm jsme si mode|ova|i, co postava (maminka) říká.
Děti vybíra|y a zapisova|y Věty' někdy i přímé citace
toho, co maminka FiIipovi říka|a prostřednictvím přímé
řeči' ze to, co maminka říká, je znázorněno grďicky
v té}du uvozovkami, zazně|o třídou spontánně, neboť
děti tuto zkušenost jiŽ majÍ z V|astní četby knih.

Jak jsme pokračova|i samostatně V dí|ně čtenÍ, mŮ.
Žete posoudit V záznamech dětí na Íotografiích. Zají.
mavostí V graÍických záznamech by|o' Že někteří žáci
se pokouše|i již spontánně zapisovat promIuvy hrdinů
s VyuŽitím uvozovek.

zaměření se na dí|čí aspekty vnějších a Vnitřních
charakteristik kniŽních oostav V něko|ika krocích
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Co říká postava v mé knize.

přispě|o k tomu, Že děti strukturovaněji a zároveň
h|ouběji zača|y o svých postavách V knihách přemýš.
|et. obohaceni o s|ovní zásobu, jak postava Vypadá,
co cÍtÍ nebo říká, mi Žáci nedávno sdě|i|i, Že jejich po.
stava i nějak přemýŠ|ía Že bychom si o tom mě|i také
brzy popovídat...

Co mě k tomu ještě napadá na závé(? v naší ško|e
vyučujeme prvňáky číst genetickou metodou. V zimě,
na pře|omu ka|endářního roku jiŽ čtou samostatně
smys|up|né texty pod|e úrovně zv|ádnuté techniky
čtení. Ve chVí|i, kdy byIi natěšeni samostatně si přečíst
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společná práce _ co řÍká postava'

svou první knihu, jsem zaved|a dí|nu čtení. Dneska
mají tih|e druháci uŽ nejednu čtenářskou zkušenost.
Čtení je zábavou a také odměnou ve chví|ích, kdy
mají sp|něný úko|. Vzájemně se inspirují při V]'běru
kníŽek a dokáŽou kni|t!l zhodnotit i doporuČit kamará-
dovi. Překvapují mě... třeba tím, co uŽ nynÍ čtou, jak
o knihách přemýšlejí' jak někdy argumentují..' o tom
a|e někdy příŠtě.

Autorka je učitelka 1' stupně a interní mentorka
v zŠ Mendelova V Karviné-HranicÍch'

který čtenáři napoví dějovou |inku' idŮ|eŽitost Vo|by
s|ov - Vět do bub|in). Děti si mě|y spojit pojem komiks
s konkrétním obsahem, pomocí proŽitků si ,,osahat..roIi
autora komiksu či si uvědomit, Že ke změně V proudu
příběhu staÓí nepatrný impu|z _ napřík|ad začlenění
jiné osoby. Jako třešinka na dortu mě|o b1it pak samot-
né Vytvoření části komiksu a závěrečná vernisáŽ.

vese|á třída aneb Jaktý by| náš kontalÍ s komiksem?
Náš den p|ný výkonů zača| ce|kem nenápadně a klid-
ně' Ve staňkovské ško|e máme tu výhodu, Že je měst-
ská knihovna umístěna přímo v budově ško|y. Paní
knihovnici jsem poŽáda|a o spolupráci a ona mi, jako
ostatně VŽdy, Vyš|a Vstříc. Připravi|a si pro nás krátké
povídání k tématu komiks a ukáza|a nám opravdo-
Vé komiksové příběhy. Že není pro jednoho č|ověka
snadné utvořit komiks, nám by|o jasné uŽ V knihovně.
Jak tedy sk|oubit stránku VýtVarnou a textovou?

Nakres|it statický obrázek nebýVá pro Žáka 5. třídy
ve|ký prob|ém. A|e tako\^7 obrázek nedává čtenáři pří-
liš prostoru pro VysuzovánÍ' Jak tedy dětem pomoci
s ne|ehkým Úko|em?

Č;rcnáři Kritických /lsÍÚ patrně přijdou na spous.
tu nápadů a možností. Já Vybra|a pro svou třídu hru
oŽiv|é sochy. Děti mě|y za Úko| v ma|ých skupinkách

Příiemně prožitý čtenářský den
Jana Pluhařová

Dnes si dovo|uji navázat na
příspěvek o naší čtenářské
dí|ně V 5.B. Třída, kterou
jsem si hýčka|a pro mne
ob|íbenými metodami kritic-
kého myŠ|ení, mi odeš|a na
druhý stupeň a přiŠ|y doce|a
nové děti, těmito metodami
,,nepo|íbené... Škoda, že jen
na jeden rok. o to VětŠí V\ý-
zva pro mne. Tak na konci

roku uvidíme, kam jsme by|i schopni dojít.
Po prvních pokusech s pětilÍstkem lsme si osvoji|i

/' N. s. E R. T či párové čfenlí. Na |istopad ce|kem
dobrý Výs|edek. Uspěšně se nám podaři|o zač|enit do
běŽného týdne i pravide|nou čtenářskou dí|nu, kterou
si děti Ve|ice ob|íbi|y. Z toho mám, pochopite|ně, Ve|-
kou radost, protoŽe se dětem daří Ve středečních dí|-
nách nakouknout i za texl a svou Íantazií mě dokáŽou
povzbudit i po nejnáročnějším dni. A snaŽÍme se dá|.

VÍtejte tedy na druhé náVštěVě Ve staňkovské ško-
|e, tentokrát s noqim obsazením třídy. Mým úko|em
by|o propojit vyučovací předměty a ukázat dětem ne-
|ehkou práci autorů komiksů ispousty zákoutí, které si
čtenář při proŽitku ani neuvědomuje (kresebný Výraz,



Jednotky délky v básni
Barbora Brzósková

s kritickým myš|ením jsem
se setka|a s nástupem do
ZŠ Mende|ova, kde jím pro-
šla většina učite|ského sbo-
ru na spo|ečném semináři'
Přiznám se, Že jsem dříVe
Vůbec netušila, co to kritické
myš|eníje a co od něho oče-
káVat. U svých ko|egyň jsem
vidě|a' jak do svých hodin
metody KM zařazují a tehdy

mě to zauja|o nato|ik' Že jsem se rozhod|a tento se-
minář také abso|Vovat. Po kurzu RWCT se snaŽím do
svých hodin matematiky Vk|ádat metody KM a vyuŽÍ-
Vám také třífázový mode| učení. Je pro mě Ve|kou Vý-
zvou zkoušet metody zařazova| wávě do matematiky,
kde se obvykle nesetkáVáme s texty, a|e jen s čÍs|y.

Jednotky délky s využitím básničky
Hodina proběh|a V 6. ročnÍku, Ve třídě, kterou jsem
zača|a učit |oni. SnaŽím se do hodin Vk|ádat práci
s texty, V této hodině jsem chtě|a ,'neob|íbené.. uÓi-
Vo (jednotky dé|ky) před|oŽit ŽákŮm pomocÍ básničky'
Spo|ečně jsme V hodině pátra|i' co VŠechno bychom
se moh|i z básně dozvědět.

Popis hodiny
EVOKACE
PrVní část hodiny- evokace-začaIa b rainstormingem'
Zjištova|a jsem, na jaké jednotky dé|ky si Žáci Vzpo-
menou z prvního stupně. Pokyn zně|: Napište na lís'
teček jednotky délky, které znáte. Da|ší má instrukce
k Žákům: Nyní si sdě|te Ve dvojÍci, na co Všechno jste
si vzpomněli? Po tomto sdílení jsem žákům po|oŽi|a
otevřené otázky k tématu: Na co jste Ve dvojici při.
šli? Zkuste spo|ečně prodiskutovat, zdali jste opravdu
uvedli jednotky délky' MyslÍte si, Že jste vypsa|i Všech-
ny jednotky délky? shodněte se na tom, co mi poslé-
ze nadiktujete na tabu|i. Třetí .nstrukce z mé strany
by|a: Nadiktujte mÍ jednotky délky, na které jste přiš|i'

Při zápisu jsem nic nehodnoti|a, jen jsem se ujisti|a,
zda někdo nechce ještě něco dop|nit, a rozda|a jsem
Žákům pracovní |isty se zadáním, Že zjistíme' kolik
jednotek dé|ky existuje' NeŽ si Žáci pracovní |isty po.
depsa|i, připraviIa jsem si interaktivní tabuIi a promít|a
básničku. kterou Žáci maií Ve svém PL.
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UvĚDoMĚNí s| vÝzNAMU |NFoHMAcí

Ži| jednou jeden táta Met(
syn jeho desetkrát menší, Decimetr.
Vnuka mě| také - centimetr,
stokrát by| menší neŽ|i on.
A ma|é pravnouče, h|as jak zvon,
tisíckrát menší |\4iIimetr'
A|e i táta' tenh|e Metr'
mě| svého dědu' staróho jak s|on'
ten jmenoval se Kilometr,
tisíckrát Větší by| než|i on.

Žáci mé|i za úko| Vyh|edat jednotky dé|ky v básničce
a ty si podtrhnout. Instrukce: Nynl,slpřečtěte básničku
a V průběhu čtenÍ se pokuste podtrhnout slova, o kte.
rých si myslÍte, že by mohla Vyjadřovat jednotku dél.
ky Po skončení samostatné práce proběhIa spoIečná
kontro|a podpořená viz]a|izací na interaktivní tabuli.
Aby mě|i Žáci da|ší pří|eŽitost s jednotkami pracovat,
měli za úko| pokusit se seřadit jednotky od nejmenší
po největší. Toto seřazení si mě|i napsat do PL.

VrátiIi jsme se k básničce a Žáci dosta|i instrukci,
aby ji přečet|i ještě jednou pozorněji, zda|i jim neříká
ještě něco více.

PouŽili jsme k tomu shrnování. Na první s|oce
jsem modeIova|a p|nění zadání. Pokyn zně|: Pokusme
se z básničky Vyřadit, vymazat pro nás nepodstatné
informace.v básni je nejdů|eŽitěJší matematická spo.
jitost mezl jednotkami.

Na tabuIi jsme současně kresIiIi pomůcku:

mmcmommKm
a----./ !----./ l-,,/ f\---l/

.  10  . 10  .  10  .  1000

By|o přÍnosné s|edovat, jak se Žáci s daným úko|em
,,perou.., pří|eŽitost Vyh|edáVat V textu nějakou matema-
tickou Spojitost je Velmi zauja|a.VětŠina z nich po pravdě
sdě|ila' Že si při prvním čtení Vůbec neuvědomi|i, že se
v básničce mŮže schováVat matematika. Dokonce na.
azi|i také na to. Že V básničce je i spráVně popsána ro-
dokmenová pos|oupnost (táta' syn, Vnuk, pravnuk ald.).

Nás|edova|a má otázka: Proč si mvslíte. že se učíme
těchto pět základních jednotek?

LEKcE  A  KoM  ENTÁŘE

,,Některé děti se naučí číst aelmi brzy. I jin je dobré každý den nahlas číst.
Při čtení se dětí ptejte na příběh. Mluate o tom, co se může stát, a jak příběb
sou,uisí s jejich žiz;otem,,,
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Návodná otázka: Přenýšlejte, V jaké jednotce bude-
me měřit dálnici, v jaké třÍdu, čokoládu' minci atd'?

Po této fázi si Žáci zkouše|i odhadnout dé|ku a šíř
ku sVé d|aně. Pak mě|i za úko| Ve dvojici odhadovat
a měřit různé předměty _ |avici, tabuIi, sešil, učebni-
ci apod' Zvolte jednotku Vždy podle Vašeho uváŽení,
pokuste se zvolit tu nejvhodnější'

V úp|ném závěru mě|i Žáci pod|e pomůcky na tabu|i
dop|nit tabu|ku převodŮ. Tím jsme si ověři|i' zda vzta-
hům mezi jednotkami dé|ky rozumíme.

cinnost je Íixační a navazuje na práci s textem,
který by| expoziční.

BEFLEXE
V záVěÍu hodiny jsme se Vráti|i k brainstormingu
a k textu. Rozda|a jsem dětem stejnou pomůcku, ja-
kou jsme společně Vytvoři|i na tabu|i prostřednictvím
básničky. Žáci si mě|i pomůcku na|epit do sešitu. Zá.
roveň jsme si ještě prozradi|i, proč se zák|adní jed-
notky dé|ky jmenují zrovna tak, jak jsme se je nauči|i.

Vráti|i jsme se k básničce a tučně zvýrazni|i před-
pony kilo-, deci-, centi- a mili-.

sdě|i|a jsem ŽákŮm, Že ki|o- znamená tisícináso-
bek. deci- desetinu' centi. setinu a mi|i- tisícinu.

V Úp|ném záVěru mě|i Žáci za úko| V PL dokončit tři
nedokončené Věty:

K pochopenÍ tématu jednotky délky mi nejvíce po'
moh|o. kdvŽ -.

V hodině se mi nejvíce |íbi|a část, kdyŽ -

LEKcE  A  Ko  M  E  NTÁŘE

K porozumění textu V básničce mi nejvíce pomoh|o,
kdvŽ

záci také hodinu Vyhodnoti|i pomocí šká|y. Pokyn
zně|: Vyber ze škály jednu jednotku délky podle toho,
jak se tÍ hodina lÍbila (kn - nejvíce, mm _ nejméně)'

Má zkušenost' postřeh a do|my z hodiny
KdyŽ jsem zjisti|a' Že mám učit jednotky dé|ky' pře-
mýŠ|e|a jsem' jakým způsobem to Žákům podat, aby
to pro ně nebylo zase jako na prvnÍm stupni. SnaŽř
Ia jsem se Vyh|edat Vhodný text, a to se mi podařilo.
Ce|á hodina totiŽ stojí na jedné básničce, která je jako
stvořená pro toto učivo. Uvědomi|a jsem si, Že i tento
krátký text můŽe být pro žáky za1ímavý' A to se mi
také V hodině potvrdilo' |V|usím konstatovat, že jsem
byIa nesmírně překvapena, kdyŽ mi pos|éze Žáci říka-
|i, Že se básničku nauči|i nazpaměť' Na hodině bych
nic neměnila' V rámci 45 minut jsme s žáky stih|i Vše,
co jsem mě|a nap|ánováno, zvlád|i jsme i zhodnocení
hodiny' Jen bych upozorni|a.na to, Že je dobré mít pro
Žáky připravené metry na měřeni

Autorka je učitelka matematiky a Výtvarné Výchovy
V Zs Mendelova V Karviné.

Literatura:
Tymráková' |. _ Jed|ičková, H' _ Hradilová, L.| Výukové pro.
gramy jako příklad Íntegrovaně pojaté výuky. Přírodovědec,
Nitra 2005.

Nás|edující hodina proběh|a v zák|adní ško|e Men-
de|ova V Karviné, která je od roku 20'10 pilotní ško|ou
pÍqektu Pomáháne školám k úspěchu. Díky projektu
mohoU některé hodiny Vést dVě Vyučující. Zde popsa-
nou hodinu připravi|y a V páru Vyučova|y paní učitelky
Emi|ie Raszyková a Barbora Brzósková. obě proš|y
programem ltením a psaním ke kritickému myšlenÍ
a jeho prvky VyuŽíVajÍ Ve sVé Výuce'

Barča jakoŽto čerstvá abso|Ventka zača|a svou
učite|skou dráhu před třemi |ety v ro|i pedagogické
asistenlky a během jednoho roku se i díky spoluprá.
ci se skvě|ými ko|egyněmi Vypracova|a na výbornou
uóitelkU' Milka spojuje Ve sVé práci bohaté zkušenosti
s potřebou svou výuku stá|e Z|epšovat. společné dis.
kuse o nadcházející hodině' jejích cí|ech is|edu akti-
Vit, posléze spo|ečná reÍ|exe a Vyhodnoceníproběh|é
hodiny přinášejí poučení oběma učiteIkám bez ohIe.
du na mnoŽství nasbíraných proÍesních zkušeností.

I-.-

Přůběh hodiny
Paní učite|ka Barča po pozdravu zahajuje hodinu a Vy-
uŽívá při tom interaKivnÍ tabu|i. Žáci se dozvÍdajÍ téma
hodiny a seznamují se s dvěma cí|i, které pro dnešní ho-
dinu znějí:
. Žák vymys|í praktický postup, jak zjistit dé|ku kruŽni-

ce, a Vytvoří matematický postup, jak dé|ku kruŽnice
vypočítat.

. Žák na zák|adě zkušenoslí Vybere pomůcky z na.
bídnutých materiá|ů k spInění praktického úkoIu.

Děti majÍ chvi|ku času, aby si moh|y promys|et, co cí|e
znamenají. Transformujíje do vt/roků, jimiŽ si ověřují'
že Vše pochopi|y.

Paní učite|ka dětem vysvět|uje: Promítnu vám zají
mavý obrázek. Víme, co obrázek znázorňuje?

Děti rozpoznáVají p|ánek poŽemku s domem a za-
hradou.
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Paní učite|ka pokračuie.. ProzradÍm vám, že pozemek
je Váš. Chcete si oplotit tuhle kruhovou bylinkovou za.
hrádku, kterou Vám rozhrabává váš pes, Zamyslete
se nad tím, jak vypočítat, kolik metrů plotu budete
potřebovat' Jak to udělat? Jak bychom to udělali' kdy-
bychom byli na místě? Jak to můžeme udělat' když
tam nejsme?

Děti pracují ve dvojicích. Tak. jak sedí V Iavici. Žáci mají
pracovní |isty. Na katedře |eŽí ÍŮzné pomůcky, které
Žáci mohou VyuŽít. Paní učite|ka děti vyzývá' aby si při-
š|y Vybrat, iakou pomůcku mohou potřebovat. Lehce
napovídá, že v krabici na stole moŽná |eží i by|inková
zahrádka.zŤímavé je, že z dvojice smí přistoupit VŽdy
jen jeden žák - a k čemu to Vede' Děti si nejprve jen
prohlédly nabídku pomůcek, a|e nic si ještě nevza|y'
Vráti|y se do |avice, sdě|i|y spo|uŽákovi, co je k dispozi-
ci, a poradi|i se společně o tom, co si Vyberou a k čemu
jim to bude.Teprve po poradě se jeden z |avice Vrďi| ke
katedře a Vybra| domIuvené pomůcky'

To uŽ V|astně děti postupova|y podIe pracovnÍho Iistu,
kaŽdá dvojice sv'ím tempem. Mají tři úko|y:

1 .
Vymys|i se spo|uŽákem praktický postup' jak změřil
dé|ku by|inkové zahrádky (dé|ku kruŽnice) a stručně
tento postup zapiŠ.

Vypiš pomŮcky potřebné pro sp|nění úko|u...

žměř dé|ku kruŽnice, urči průměr kruŽnic a změřené
údaje zapiš do tabuIky. Pomocí kaIku|ačky Vypočti po.
s|ední řádek tabuIky.
Jak Ize dé|ku kruŽnice Vypočítat? Zapiš postup:

zapiš vzoÍec na rnl'počet kruŽnice.Io = l
oVěř Vzorec na Výpočet kruŽnice V matematických
tabuIkách.
Lze dé|ku kružnice Vypočítat ipod|e jiného Vzorce?
Ziisti V tabulkách.

Pokud ano, zapiš do červeného rámečku Io = |
i tento vzorec.
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o .
KoIik ce|ých metrů pletiva musíš koupit na op|ocení by|in-
kové zahrádky? (Kteý údaj na u/počet potřebuješ znát?)

V průběhu druhého úko|u, kdyŽ Žáci dop|ni|i do ta-
bu|ky údaje a Vypočet|i o/d, promít|a paní učite|ka na
interaktivní tabuIi Vyp|něnou tabuIku. Děti přiš|y samy
na to, Že případné drobné odchy|ky V Údajích jsou způ.
sobeny odchy|kami v měření. Paní učite|ka Žákům pro-
zradi|a, Že pro matematickou konstantu o/d se pouŽÍVá
řecké pÍsmenko 'r, čte se ,,pÍ. a .imenu.ie se Ludo|fovo
čís|o. Děti si přečetly z tabu|e krátký to(rt o Ludo|phu
Van Ceu|enovi. A dozvědě|y se, Že existují rozmanité
mnemotechnické pomůcky na zapamatování čís|ic za
desetinnou čárkou V čís|e fi.

Před třetím úko|em paní učiteIka dětem poIoŽila otáz.
ku, zda mají Všechny potřebné informace pro jeho
splnění. Děti přišIy na to, Že potřebují znát průměr
zahrádky. Mají poIoměr. Jak zjistíme průměr, známe-|i
poIoměr?

Na záVěr hodiny Žáci zapsa|i do PL' jak se jim pra.
cova|o se spoluŽáky, a Vyhodnoti|i také svou V|astnÍ
práci. Mnozí z nich také Vyp|ni|i V|astní komentář.

Poznámky po hodině
Hned po matematice mě|i Žáci hodinu chemie s paní
učite|kou Mi|kou' Tam Věnova|i ref|exi '15 minut _ Žáci
se potřebova|i,,Vypovídat.., reÍ|ektovat svoje proŽitky
z hodiny, která je Ve|mi bavi|a. Žáci býva]í z |akoých
hodin obvyk|e nadšeni'

Paní uÓite|ky se díky týmové vt/uce Věnují Ve zVý-
Šené míře těm, kdo mají prob|émy. Nikdo nezůsta|
bez přiměřené dopomoci' PozorovateI může dosvěd.
čit, že po ce|ou dobu hodiny pracova|i opravdu Všich-
ni Žáci.

Látka by|a pro Žáky nová. By|i postaveni před nezná-
mou věc. Znali dů|eŽité pojmy: průměr, po|oměr, kruh,
kruŽnice. Hodina bude mít ookračovánÍ V matematice:
paní učite|ka Vyjde z dětských odpovědí na PL' z|e-
kapitu|ují, 1aké úko|y p|ni|i a kde se zarazi|i, bude to
podstatná reÍ|exe. Vrátí se k obsahu pojmů, s nimiž
pracovalr.

Žáci budou dá|e vymýš|et ,,bazén.., aby
si procviči|i, k čemu dospě|i.

Autorka je vedoucí expertní skupiny
projektu Pomáháme školám k úspěchu.

aoptn /
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Nejprve jsem Žákům popsa|a, jak budou
V této části hodiny pracovat, Žáci museli dá.
Vat pozor, aby jim Žádný krok neunik|. Nej-
dříVe mě|i za Úko| přečíst sitext, kdo mě|text
přečtený měl mi dát znamení zvednutím
očí nebo zvednutím ruky, poté dosta| pra-
covnÍ |ist, kteni měl za úko| Vyplnit pomocÍ
textu. Kdo byI hotov s první stránkou, která
by|a ,,povinná,. pro Všechny, mě| vypracovat

Úkol na druhé straně. Rych|ejŠí Žáci měli moŽnost Vzít
si jeŠtě učebnici a nejasnosti si doh|edat, či si pouze
inÍormace porovnat. Kdo by| i s tímto hotov mě| si do
seŠitu zapsat tři inÍormace, které by d|e něj by|o dobré
si o Mongo|ech pamatovat i po nějaké době. Teprve
potom jsem Žákům řek|a, Že jim Mo kroky zapíšu na
tabu|i. Záci tak ce|ou dobu dáVali pozor na zadání Úko-
|u a nespo|éha|i na to, Že si instrukce nás|edně někde
přečtou. Žáci tedy začali číst a já jim jednot|ivé kroky
postupu V práci zapsa|a na tabu|i. Text jsem Vypraco-
Va|a sama z několika učebnic. Nejprve jsem si napsa|a
kostru inÍormacÍ, které jsou pod|e mě dů|eŽité, a pak
jsem je zapracovala do textu, spo|u s něko|ika zajÍma.
Vostmi o |\ilongo|ech. TeXt jsem pro VětŠÍ přehlednost
rozdě|i|a do něko|ika tematických částí. Přida|a jsem
i obÍázky a mapy a VŠe jsem Vytisk|a barevně. Je přÍ-
jemné, Že mi moje ško|a, ZŠ Kunratice, vytváří takové
materiá|nÍ podmínky, Ve kterých si mohu dovo|it čas
od času Výisknout pracovní materiály pro děti barev-
ně. Uvědomuji si, Že ne Všude jsou takovéto moŽnosti,
a jsem za to ráda. Pracovní list jsem Vytvoři|a tak, aby
Žákům pomohl VyhIedat dů|eŽité inÍormace. Smys|ově
zaměření žáci potřebují proto, aby se V textu |épe orien-
tova|i a informace pochopi|i, více vodítek. Proto by| text
doplněn o Vyobrazení a mapy. Je|ikož s touto třídou
jiŽ nějakou dobu pracuji s texty i s různými pracovními
|isty, snaŽi|a jsem se z\^išit jejich obtíŽnost. Zařadi|a
jsem do nich i otázku, která se Vztahova|a ke staršímu
učivu a na niŽ neby|a V textu odpověd.. (Které kočov.
né kmeny ohroŽovaly Evropu před Mongoly?,) Někte-
ré otázky museli Žáci Vyvozovat pomocí při|oŽených
obrázkŮ' (Prohlédni si obrázky mongolských jezdců.
Jaké zbraně používa|i? Jak nejspíš bojovali?) Né|(eÍé
moh|i Vyčíst jak z textu, |ak z při|oŽené mapy, (Jaké
země a oblasti Mongolové obsadili? Koho porazili?
Pořádně si prohlédni mapu.)První s|ránkU pracovního
listu mě|y zv|ádnout Všechny děti. Da|Ší sÍánka by|a
pro rych|ejŠÍ Žáky (nakonec ji zv|ádli Všichni) a Vychá-
zela vstříc h|avně žákům intuitivním, kteří mohIi oooustit
uzdu sVé Íantazii a Vytvořit si kresbu pro V|astní přeba|
knihy Milíon od benátského cestovate|e Marca Po|a.
|nspirací pro vyuŽívání kreseb V hodinách dějepisu pro
mě byly modelové |ekce |ektorky KM a učitelky dějepi-
su a českého jazyka Hanky Prch|íkové na semináři KM
S|edova|a jsem, že tento úko| zauja| Ve|kou část Žáků
a ti se s chutí pusti|i alespoň do ma|é kresbičky.

Mongolové. divocí bojovníci z vrýchodu
Hana Růžičková

V |etošním roce navštěVuji kurz kritického
myŠ|ení. Na kaŽdém kurzu se seznámím
se zajímavými metodami a kaŽdá mode|o-
vá hodina mi přináší novou a novou inspi-
raci' ZÍskané poznatky Ve svých hodinách
ap|ikuji s úspěchem a to mě povzbuzuje,
abych prostor konstruktivistického přístupu
k učenÍ nadá|e prozkoumáVa|a' V základní
ško|e Vyučuji dějepis a Výtvarnou Výchovu
a postupně se snaŽím různé metody up|atňovat' SVé
hodiny se snaŽÍm sestavovat pod|e mode|u E _ U _ R
tak' aby se Žáci moh|i přirozeně co nejvíce učit. PráVě
pod|e modelu E _ U - R jsem Vytvoři|a hodinu dějepi-
su pro 7. třÍdu na |éma Mongolové.

V prvníčásti hodiny _ evokaci _jsem se snaŽila zjistit,
co jiŽ žáci o Mongo|ech Vědí, co o nich s|yše|i a co jim
Vůbec slovo Mongol říká. Evokaci jsem se rozhod|a
Věnovat Ve|ký proslor a rozdě|i|a jsem ji na dVě části.
V první z nich jsem se Žáků zepta|a, co si Vybaví pod
s|ovem Mongo|ové. Žáci mě|i nejprve prostor udě|at
si poznámky do sešitu, teprve poté mi hes|a říka|i
a já Všechny zapisova|a na tabu|i' Neby|o jich mnoho'
V další části evokace jsem se inspirova|a tím, jak se
Vyučuje dějepis Ve Francii; V hodinách se hojně vyuŽí-
Vají dobové materiá|y a obrázky. ŽákŮm isem na inter-
aktivní tabuIi promít|a obrázek mongo|ských bojovníků.
Nyní si mě|i obÍázek peč|iVě proh|édnout a promys|et,
co mohou z obrázku Vyčíst' Nejprve si opět mě|i dě|at
poznámky do seŠitu' To proto, aby i introverti mě|i čas
si promyslet, co na obrázku Vidí' moh|i si uspořádat
myŠ|enky a by|i připraveni vstupovat do diskuse V ce|é
třídě' Poté jsem VzaIa Íixu ]iné barvy a dopisova|a jsem
náVrhy Žáků na tabu|i. Vznik|a nám tak Ve|ice bohatá
mapa s|ov a s|ovních spojení, jeŽ se Vztahova|a jak
k pojmu |\4ongo|ové, tak k obrázku. Na konci evokace
jsme měli tabuIi zap|něnou mnoŽstvím Výrazů, které
děti vymys|e|y a které si Vybavi|y. DVě části evokace
jsem zvoli|a nejen proto, abych z dětí dostala co nej-
Více myšlenek, ale také proto, abych Vyš|a VstřÍc jak
dětem intuitivním, tak smyslo\4im. Při p|ánování sVé
Výuky mys|ím na Io' že každý žák je jedinečný a kaŽdý
potřebuje pro učení se novým poznatkům něco jiného.
Abych potřeby svých Žáků |épe pochopi|a, snaŽím se
VyuŽíVat znalosti typo|ogie MBTl. Díky ní si uvědomuji,
Že smys|ově zaměření Žáci se při Vnímání VÍce opíraji
o zrak a s|uch a samozřejmě o da|Ší smysly. Přede-
Vším pro ně je tedy určen obrázek. Zatímco intuitivně
zaměřeným Žákům nedě|á prob|ém Vytvářet asociace
a ihned zapojit svou představivost' Na oba typy dětÍ
jsem se snaŽi|a myslet také V da|šÍ části hodiny' ze-
jména sk|adbou pracovních Iistů.

V dalŠí části hodiny _ uvědomění si v'ýznamu inÍor-
mací _ Žáci pracova|i s textem a pracovnÍmi |isty'
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Já jsem ce|ou dobu obcháze|a třídu a s|edova|a
jsem práci ŽákŮ' Žáci jiŽ védÍ, Že pokud mají s něčím
přob|ém, potichu se přih|ásí a já za nimi přijdu a pora-
dím jim, kde inÍormaci najdoU, nebo jak jinak si s Úkolem
poradí. Rych|ejŠí Žáci pokračovali V p|nění da|Ších Úko-
|ů, pracova|i s učebnicí a někteří si nakonec zapisova|i
inÍormace do sešitu. Po up|ynutí předem určené doby
žáci zača|i sdí|et inÍormace v pracovnÍch |istech Ve dvo-
jicích. Pracova|i se sousedem v |avici' Já jsem obchá-
ze|a |avice a sledovala jsem, o čem se žáci baví a zda
někdo nepotřebuje radu či pomoc. Pak mě|i Žáci prostor
na otázky, pokud se v něčem nedokáza|i shodnout či
Vznikla nějaká nejasnost, s níŽ si nedovedIi poradit.

MongoloVé
Nové ohrožení Evropy
Evropa od dob Vpádu Maďarů na počátku 10. sto|etí
nepozna|a hrůzu divokých nŤezdŮ z \^ýchodu. Na po.
čátku 'l3. sto|etí se Však ze samého ,,kraje.. tehdejšího
světa' z Vnitroasijských stepí, zača|a na jjh i západ va|it
mocná Vojska.

siednocení mongo|ských kmenů
Mongo|ští kočovníci se Živi|i chovem ovcí a koní' Ži|i
V kmenech, které mezi sebou často bojova|y o pasfuiny.
V če|e jednot|i\4ich kmenů stáli chánové' Později tento
tituI označova| panovníka Mongo|ů, by| synonymem pro
evropského krá|e. V roce '1206 mongo|ské kmeny, mezi
nimi iTatary, sjednoti| TemúdŽin. Ten poté získa| jméno
Čingischán, coŽ znamená Ve|ký chán |Vlongo|ů nebo
také V|ádce světa. Během něko|ika |et Vycvičil oddí|y
pastevců V obáVanou a discip|inovanou armádU'

světová říše
Čingischán sni| o Vytvoření světové říše' se svou armá-
dou doby| Čínu a ješté za jeho Života pronik|o mongo|-
ské Vojsko až na Bus a porazi|o na řece Kalce spo|eč-
nou armádu rusých knížat. Da|ší tažení do Evropy ved|
ČingischánůV vnuk BátÚ' Část 1eho Vojska prošIa aŽ
k branám slezského města Lehnice, kde došlo k bitvě.
Křestanští rytíři utrpě|i drtivou poráŽku. z Po|ska prošli
Tataři Moravou do Uher, kde se připoji|i k Vojsku, které
mezitím porazi|o uherského krá|e. Jejich da|ší postup
náh|e zastavi|a zpráVa o Úmrtí Ve|kého chána. Bátú se
s Vojáky rych|e Vráti| zpět na \^ýchod. Dě|al si naděje, že
se stane Vládcem ce|é říše.

z|atá horda
RUská kníŽectví se dosta|a pod nadv|ádu mongo|ské-
ho státu nazývaného Z|atá horda. Ruská knížata jim
muse|a p|atit Ve|ké daně, ty vybíra| moskevský kníŽe.
Část těchto oeněz si oonecháva|. Proto se moskevská
knížata sta|a nejmocnějšími a nejbohatšími ruskými
knÍŽaty. Do Moskvy přesíd|i| rovněŽ palriarcha ruské
pravos|avné církve.

Kontakt EvřopanŮ s Mongo|y
Evropané cestovali až na dvůr Ve|kého chána přede.
Vším kvú|i obchodu, ale také jako vys|anci papeŽe.
snažiIi se navázat s |Vlongo|y spojenectví proti mus|im-
ským Arabům' Nejznámějším cestovate|em, který na.
VštíVi| Óínu, je Benátčan Marco Po|o. Ten Ve sVé knize
Mi|ion poda| svědectví o ce|é cestě a o vyspě|é ku|tuře
Óíny v době mongo|ské nadv|ády.
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Návrh kresw na obal knihy Milion.

Pro pos|ední část hodiny _ reÍ|exi _ jsem zvo|iIa metodu
pětilístek.réma|em by|o s|ovo Mongolové.Žáci mě|i na-
psat dVě s|ova o tom' jací Mongo|ové by|i. Na da|Ší řádek
mě|i Vymys|et tři sIova, co dě|a|i. Dá|e Větu o |VlongoIech,
která mě|a čtyři nebo pět slov, a nakonec metaÍoru či
jiné obrazné pojmenoVání pro MongoIy. Žáci dosta|i čas,
aby si kaŽdý Vyfuoři| V|astní pětilístek, jeho mode| jsem
jim postupně Vytvoři|a na tabu|i' Je|ikoŽ Však nezbýVa|o
mnoho času do konce hodiny' neda|a jsem prostor pro
sdí|ení Ve dvojicích nebo menšÍch skupinkách, a|e Vy.
zvala jsem Žáky, aby si promys|e|i, zda se najde dobro-
Vo|ník, který by svůj pěti|ístek přečet| před třídou. NaŠ|i
se dva odváž|ivci, |4eří s\Iými pětilístky hodinu o Mongo-
|ech uzavře|i. Po dvou týdnech jsem si sešity a portfo|ia
sbíra|a ke kontro|e, a tak jsem se k něktenim pěti|ístkům
moh|a Vrátit a napsat dětem do seŠitu zpětnou Vazbu'

Pěti|ístky k tématu Mongo|ové

MongoloVé
si|ní chytří

bojova|i obchodova|i pěstova|i
Mongo|ové by|i ve|cí bojovníci.

Kočovníci

MongoloVé
bojovní nebojácní

zabíje|i chova|i jezdi|i

Dobyli ČÍnu a Rusko.
ProÍesioná|oVé

celá tato hodina trva|a 45 minut a mys|ím, Že děti za tuto
dobu odved|y obrovský kus práce' od začátku do konce
hodiny pracova|y a já na celý proces jen doh|íŽela a sna.
Ži|a jsem se jim být pouze poradcem. I přes mnoŽství



K  R rT rC  K  E  L I STY  -  50 /2013

činností neby|a hodina uspěchaná a tím' že by|a jen část
úko|ů ,,povinná.., moh|i Všichni žáci úko|y zdárně dokončit.

Kdyby mi příště zby|o Více prostoru, ráda bych Vě.
nova|a o trochu Více času reÍ|exi _ žáci by si pětilístky
sdí|e|i Ve dvojici' Abychom zážitek ze shrnutí kolegy ne.
ruši|i nedů|eŽitými informacemi' přesně bychom se do-
hod|i na pravid|ech č|ení pětilístku, a to tak, Že by ji čet|i
jako báseň po řádcích. S|ov není mnoho, a proto by to
nezabra|o moc časU. Je|ikoŽ jsem při hodině s|edova|a,
Že se Žáci tentoká osbicha|i číst pěÍi,stek nah|as, mohIi
by si dvojice Vytvořit dobrovo|ně, třeba s tím, komu mají
opravdu chuť pěÍl/sÍek přečíst. Pokud bych mě|a na ce|é
téma více času, pracova|a bych s ukázkami z knihy Mi-
/lon od |\4arca Po|a, která popisuje cestu tohoto odváŽ.
ného benátského obchodníka a cestovaté|e do da|eké
Číny na dvůr mongo|ského chána Kub|ajchána.

TeXt a obrázkyjsem VyhIedáVa|a především V učeb.
nici Fraus, kterou V naŠí ško|e pouŽíváme. Dá|e v učeb-
nici pro ZŠ Dějiny středověku a raného novověku od
P Augusty a E Honzáka a středoŠko|ské učebnici za-
měřené na středověk a raný novověk od P Čorneje'

Autorka je učitelka dějepisu a výtvarné výchovy
v ZŠ v Praze.KunraticÍch'

LEKCE  A  KoMENTÁŘE

Další z návrhŮ kresbv na obal knihv Milion.

naděje' Že by se naše| někdo' kdo by knihu o Roblnu
Hoodovi čet|. Vytvoři|a jsem tedy kartičky s obrázky
čtyř postav: |\4arion, šerif z Nottinghamu, Robin Hood
a sed|ák. Postavu sed|áka jsem si Vymys|e|a, protoŽe
jsem potřebova|a někoho, kdo by V ce|ém kontextu
stá| spíše na straně šerifa. Nechtě|a.isem, aby z textů
či postojů postav jasně vyp|ýva|o' Že má být šeriÍ ten
špatný a Robin jen k|adný Ke kaŽdé postavě jsem
sepsa|a V|astní zpověd,. ByI to příběh, Ve kterém kaŽ-
dá postava vypráví udá|osti příběhu ze svého úh|u
pohledu.

Marion VypráVě|a, jak se stá|e rozhoduje mezi
dvěma muŽi _ Bobinem a ŠeriÍem a neví, koho z nich
Vo|it. Se šerifem by získala postavenía moc, a|e u Bo-
bina by naš|a zřejmě |ásku, a|e moŽná i chudobu či
Vyhnanství' '.

Bobin VypráVě| o tom, Že se rozhod| najít si man-
Že|ku a Že by ho Marion zajíma|a, protoŽe je krásná
a zná ji odma|a. Popisuje' jak nesnáší šerifa z Not-
tinghamu a Že se mu hod|á se svou druŽinou po-
mstít.

ŠeriÍ z Nottinghamu popisova| svou nenáVist k Hoo-
dovi' který mu chce ukrást budoucí ženu |\íarion, kte-
rou mu ořis|íbi| krá| LVÍ srdce a rodiče Marion.

Sedlák John B|ack pak zase |íči|, jaký Vede Život Ve
Vesnici, kterou řídíšerif. Popisuje svůj majetek, způsob
obŽivy a strach ze shaMoodského |esa, kde ho pře.
pad|i duchové a ukrad|i mu Vše' co vez| na trh. Líčí na-
dějné vyh|ídky na budoucí Život, který mU nabízí šerif.

'**

éom
Ďn

>- C/ o{o

p

&

Robin Hood . pohled na morá|ku
Markéta Nováková

KdyŽ jsem se na začátku sVé učite|ské dráhy dozvě-
dě|a, Že jedním z témat, které se v zák|adní škole
V hodinách občanské Výchovy Vyučuje, je téma mo.
řá|ky' Vyděsi|a jsem se. Nedokáza|a jsem si předsta.
Vit, jak bych dnešním ,,puberéákům.. vysvět|ova|a, co
je morá|ní a co není. Samotná definice tohoto s|ova
je i pro dospě|é dosti náročná. TěŽko se mi h|edají
hrdinové této doby' a proto jsem pátrala po postavách
či udá|ostech, které by se da|y k tomuto tématu VyuŽít
a zároveň by by|y pro žáky svůdné.

V roce 2010 přiše| do kin nový film o Robinu Hoo-
dovi, který mě svým dějem a zpracováním pobouři|
natoIik, Že jsem o této postavě zača|a přemýš|et hIou.
běji a začína|a jsem se přik|ánět k názoru, Že V|astně
Robin Hood neby| tako4' dobrák, jak ho předchozí
Íi|my |Íči|y' a také jsem se zača|a sama sebe ptát: Bylo
jeho chování morální?

V |etoŠním roce se více snaŽím ve sl,n/ch hodinách
VyuŽíVat metod kritického myš|ení' by|o tomu tak
i v této |ekci. V první hodině jsem zvolila předvÍdánÍ
z obrázkŮ a tabu|ku postav' v druhé hodině si Žáci
Vyzkouše|i di skusn í pavučinu'

Tuto |ekci jsem oduči|a ve dvou hodinách v před-
mětu Výchova k občanství a ke zdraví V 7. třídách,
které mám i na český jazyk a které jsou na metody
kritického myš|ení jiŽ částečně přivyknutí.

PrVní hodinu jsem potřebova|a zmapovat, jak
dobře děti znají postavy z příběhu o Robinu Hoodovi
a koIik Verzí Íi|mů viděly' Rozhodně jsem si nedě|a|a

l-
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Na začátku hodjny jsem nechala Žáky, aby si Vy|o-
sovali kartičku' Nikomu ji nesmě|i ukázat a mě|i pře-
mýŠ|et nad tím, kdo je na obrázku, a pokud by hodina
mě|a být o jejich postavě, o čem by ta hodina nejspíŠ
by|a. Během jejich přemýš|ení jsem jim rozda|a pra-
covní |isty, Ve kterých by|y tři tabu|ky. V první tabulce
mě|i Žáci předvídat téma hodiny, a jak s |ím souvisíje-
jich postava. Po zapsání úko|u do tabu|ky si mohli své

Mo|e zpověď
Nazdar děcka. Jmenuji se Robert a narodi| jsem se
v ma|ém městečku Locks|ey docela bohat}im rodi-
čům. V této době se dě|í naše spo|ečnost na chudé
a bohaté. co ta Vaše spo|ečnost, taky si u vás kaŽdý
není roven? S rodiči to bylo an' ale oba umře|i a na
mě časem přeše| všechen majetek. N4ě| jsem tedy
na starost něko|ik pozemků a statků. Ty jsem pronaji
maI' KdyŽ mi by|o dvacet |et, zača|jsem se pooh|ÍŽet
po svó budoucí ženě. KdyŽ jsem přemýš|eI o Ženách
ve svém oko|í' zjisti| jsem' Že je mi nejb|íŽ má dobrá
kamarádka z dětství Marion. Mimochodem V pos|ed-
ní době dost Vyspé|a a ]e z ní opravdu kočka. Proto
jsme se zača|i trochu scháZet. Prob|ém Je' Že ona je
sestřenka krá|e Richarda LVího srdce a je přis|íbena
jako manŽe|ka šeriÍovi. To je ovšem hrozný vů|. Mys|í
jen na peníze a moc. KdyŽ jsme se s Marion tajně za-
snoubi|i a chtě|ijsme se Vzít, on nás v kap|ičce vys|í.
di|, připravi| mě o můj majetek a Vyhna| mě do Sher-
woodského Iesa (tady jsem si začal řÍkat Bobin)' kde
teď Žiji se svou skupinoU a jako pomstu šerifovi, 'kteý
teď V tomto krai V|ádne, okrádáme Všechny bohaté
|idi, kteří projedou |esem. To' co ukradneme, občas
rozdáme, občas si to necháme' Taky snad musíme
z něčeho Žít' ne? Nechápejte mě špatně' ale kdyŽ
mě připravi| šerif o mŮj majetek' tak já si snad zas
můŽu Vzít něco z jeho, ne? občas mě a|e trápí svě-
domí' a proto často přemýš|ím nad tím, Že bych se
zaŠe| Vyzpovídat do koste|a. No, uvidíme...

KR tT tCKE  LTSTY  -  50 /2013

domněnky sdě|it se s\^im spo|užákem V |avici. Pak se
děti podIe kartiček se stejnými postavami rozdě|i|y do
skupin a Všichni Žáci Ve skupině spo|ečně sdí|e|i, co
si mysle|i a zapsa|i. Dá|e si kaŽdá skupina přečet|a
text, jejŽ psa|a jejich postava, a předvída|a, jak by
text mohI dopadnout. Příběhy Všech postav totiŽ mě|y
otevřený konec. Své názory si Žáci opět zapsa|i do
oracovnÍch Iistů.

Mé rozhodování
Milé děti' jmenuji se Marion a Žjji V městečku zva-
ném Locks|ey. Má rodina je úzce spjata s krá|ov.
skou rodinou. Můj bratranec je samotný ang|ický
krá| Hichard LVí srdce. Narodit se do takové rodi-
ny má spoustu \^ýhod. Máte mnoho peněz, takŽe
Vás netrápí hlad ani strach z neÚrody. Nemusíte
p|atit daně š|echticŮm' a pokud jste dÍVka' zajÍmá
se o Vás Ve|ké mnoŽsfuí muŽů. Také sVé pozemky
pronajímáte chudým lidem a oni Vám p|atÍ za to, že
na nich mohou byd|et a pěstovat sVé p|odiny. Ne\^/-
hodou je, že o tom' koho si Vezmete, V dnešnídobě
nerozhodujete sami, a|e manŽe|sfuí Vám domlou-
vají rodiče' o mě se nyní zajímají dva muŽi. ŠeriÍ
z Nottinghamu, kteni je bohaý vysoký s černými
d|ouhými V|nitými V|asy a s charismatickým pohIe-
dem. BohuŽe| je a|e o dvanáct let starší. Mám pocit'
Že se na mne dívá spíše jako na ho|čičku než na
krásnou Ženu a Že spíše touŽí po mých penězích,
které získá sňatkem se mnou, neŽ po mých V|ast-
nostech. No, a pak je tu Robert. Je ze Š|echtické
rodiny. Nemá pří|iš peněz' tedy pokud bych si ho
Vza|a, asi bych se s ním nemě|a tak dobře .iako se
šeriÍem. Na druhou stranu Robert je m|adšÍ, zná-
me se už od dětství, ýborně si spo|u rozumíme
a h|avně mě chápe. BohuŽel nevím, co by na můj
sňatek s Robertem řekli rodiče a kráI, ten ho také
musí schvá|it. Tak nevím, rozum mj napovídá jedno
a srdce zase druhé. Jak toh|e vŠechno dooadne?

Předvídei' o čem text bude, pod|é obÍázku, literý isi dosta|...

Představuji si, že..

Řekl bych, že...

co se doopŤavdy sta|o?

Jak si mys|íš' že příběh skončí? PÍoč?

vsadil bych se, že. ' '
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Má nénávist
Dobrý den všem. Jmenuji se šeriÍ z Nottinghamu
a jsem urozený a váženÝ muŽ V našem \^/znam-
ném městě Nottinghamu V Ang|ii. Jsem pravou ru-
kou krá|e Bicharda LVího srdce a V jeho nepřítom.
nosti Vedu toto městečko a ob|ast zvanou Locksley'
starám se o to' aby v našem městečku neby|a z|o.
činnost a aby Všichni z|očinci konči|i V Ža|áři nebo
na popravišti. Jsem Ve středních letech a uŽ bych
se rád oŽeni|. V naší době je zvykem, že sňatky do-
m|ouvají s rodiči nevěsty. Proto jsem se dom|uvil
s rodiči nejkrásnější dívky ve městě' s rodiči Ma.
rion, že si ji vezmu za Ženu. ona tím získá vyššÍ
postavení a já díky jejímu panství získám moŽnost
|ovit zločince i V ob|asti Locksley. BohuŽe| se v po.
s|ední době ukáza|o' že MaÍion pop|et| hlavu něja-
ký zchud|ý Š|echtic. Dokonce si ji chtě| bez svo|ení
krá|e vzít, tento čin jsem a|e Včas odha|i| a zabráni|
jsem jim V tom. Mě| jsem na toho cucáka obrov-
ský Vztek' a tak jsem ho Vyhna| pryč, a na znamení
toho, Že se nemá Vracet, jsem obsadil i jeho síd|o.
od té doby jsem o něm nes|yše|.

V pos|ednÍ době mě totiŽ nejvÍce zaměstnává
Vypátrání duchů V sheMoodském |ese. Zbohatlí
sed|áci, kteří projíŽdí lesem, jsou VŽdy záhadně
přepadeni a okradeni o sVé majetky - i já jsem
přiŠel o něko|ik svých povozů. Lidé mají strach do
|esa chodit. TVrdí, Že tam straší. Však já tomu při-
jdu na kloub.. .

Můi ma|etek
Jmenuju se John B|ack a Žiju prostej Život se svojí
manželkou Lucy a s\^i'mi dětmi na okrEi Vesnice.
NeŽijeme sice V bídě, a|e rozhodně si vyskakovat
nemůŽeme' Letos se nám urodi|o, tak,|sem na trhu
prodal mnoho plodin a moh| jsem Ženě koupit |át.
ku na novej Vohoz a sobě novej povoz, abych se
na ten trh nemuse| Íurt tak táhnout. Víte, se Ženou
jsme už deset |et a máme tři děti. Ty nám pomáhaj',
jak se dá. Vobčas si VypomŮŽem' i mezi sousedy,
ale ted, se b|ýská na lepší časy. Nedávno jsem se
seznámi| i se šeriÍem, který získá svatbou nějaký
nov}' po|e, na kterým bych moh'Vypěstovat Víc p|o-
din a moh|i bysme se mít |íp.Víte Vono se vo šerifo.
vi říká, že je z|q a Že mu jde jen Vo prachy, a|e v t\ý
hospodě mě tak nepřiše|' a kdyŽ naší rodině po.
můŽe tím, Že nám pronajme novou půdu, tak budu
rád a vobčas mu taky VypomůŽu. Prob|ém je a|e
V tom, Že z Locks|ey do Nottinghamu se jezdí přes
shaMoodskej |es a tam mě zrovinka nedáVno pře-
pad|i duchové. Je| jsem si V k|idu po |esní cestičce
a najednou mě něco baci|o přes h|avu. zavrávo|a|
jsem, a neŽ jsem se vzpamatova|, Všechen nák|ad
z povozu byl pryč. Pamatuju si jen, že někdo křičel
''ŠeriÍskej sluho... Nechápu. co to mě|o znamenat.
Tén den jsem a|e nedoje| na trh a nemoh| jsem
nic prodat, a tak už nechci přes ten zatracenej |es
jezdit. NeVím' jak toh|e Vyřeším...

Na záVěr jsem na tabu|i Vytvoři|a tabulku postav akaŽ-
dá skupina stručně převypráVě|a děj a popsa|a svou
h|avní postavu. Žáci mě|i h|edat V textu, co postava
dě|á' jaké má Vlastnosti a podIe čeho tak soudí. Takto
se VystřÍda|y Všechny skupiny. Do svých tabu|ek po-
stav si Žáci měli zapsat tři postavy, které si sami dle
svých přeÍerencí zvo|ili' Na záVěr si mě|i Vybrat jednu
postavu a najít k ní jednu pozitivní a jednu negativní
V|astnost, a to sdí|et Ve svých skupinách.

Na příští hodinu dostali žáci domácÍ Úko|. Mě|i si
buď přečíst knihu o Robinu Hoodovi, pročíst čtyři inter-
netové zdroje o R' Hoodovi nebo se podívat na Íilm se
stejnou tematikou.

Na začátku druhé hodiny jsme si zrekapitulovali
texty, které jsme čet|l a s|yše|i během minu|é hodiny,
a zároveň jsme si přeříka|l moŽné i nemoŽné Íi|mové
Verze a jejich konce. Pak jsem na tabu|i napsa|a otáz.
kU.' Je Robin Hood zločinec? A děti se mě|y rozhod-
nout, zda si mys|í, Že ano, či ne. Během té doby jsem
rozdala pracovní |isty a do nich kaŽdý sám zdůVodni|
sVé stanovisko. Pak se Ve třídě Vytvoři|y dVě skuplny.
Jedna skupina zastá\la|a názor, že R. Hood je zloči-
nec, a ta seděla u okna, a druhá skupina se domní.
Vala, Že R. Hood není z|očinec, a spíše se přik|áně|a
k tomu, Že to by| hrdina. Ta sedě|a b|íŽe ke dveřím.

Nás|edova|a diskuse' kterou jsem moderova|a
a během nÍŽ jsem protiargumenty obou stran zapi-
sova|a na tabu|i. Pokud néjakÝ žák V prŮběhu deba-
ty změni| názor, moh| přejít k druhé straně, mohl dát
tímto činem také najevo podporu druhé skupiny nebo
ocenit nějaký protiargument. Po skončení diskuse se
Žáci opět Vrátili ke svým pracovním listům a doplnili
do druhé ko|onky argument protistrany, kteřý Je bud.
nejvíc zaujal, nebo pobouři|. Do třetÍ tabu|ky Žáci do-
psa|i' jaký názor propagova|i na začátku, jaký proti-
argument respektují a jaký názor zastáVají na konci
diskuse.

V úplném záVěru hodiny jsem poŽáda|a děti' aby
si naš|y své místo na názorové škále, přičemž o|ázka
zně|a stá|e stejně: Je Bobin Hood zločinec? A kdyŽ
Všichni Žáci zauja|i pozice, mě|i si v duchu ujasnit,
proč stojí na daném místě názorové šká|y, a pak se
o svůj důVod podělit s někým, kdo stá| poblíŽ.

ReÍ|éxe obou hodin
Pro mě by|o nadmíru zajímavé sledovat proměnu
V chování a angaŽovanosti V obou třídách, tedy V 7.A
a 7.B. Zatímco 7.A by|a V první hodině Ve|mi aktivnÍ
a Ve|mi se zajíma|a o postavy přÍběhu' 7.B Vypada|a'
že je neza1ímá ani jedna postava a Že hodina v|astně
pro ně nenÍ nijak atraktivní. V 7.A chtě|i Žáci rozhodně
Vědět' jak to tedy je s tÍm Robinem a |V|arion, a také,
kde se V|astně Vza| ten sed|ák? Druhá třída se k cha.
rakteristikám postav stavě|a Iaxně a otráVeně. K zVratu
v zájmu doš|o v druhé hodině, kdy se 7'B do diskuse
vášnivě obu|a a Všichni Ve třídě perfektně obhajovali
sVé názory. Dokonce by|i schopni čekat na můj pokyn
předání s|ova a Věcně reagova|i na oÍázky či námitky
protistrany. Na konci hodiny Žáci odcházeli nadšeni,
a dokonce jsem je zas|ech|a říkat' jak to by|o bezva
a Že doufají' Že si takovou diskusi brzy zopakují. V 7.A

I
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se zájem o diskusi nijak nesnÍŽi|, ba naopak. Záci se
do svých ro|í diskutérů VŽi|i nato|ik, Že se V něko|ika
situacÍch debata zvrháVa|a V osočovánÍ a s|ovnÍ na.
padánÍ. chví|emi mi dě|a|o Ve|ké potíŽe udrŽet jejich
emoce. Žáci z této hodiny odcháze|i naštvaní, že se
ostatnÍ nepřida|i na jejich stranU, a zv|áŠtě jeden ch|a-
pec měl potřebu ostatním Vysvět|it, jak to s tím Bobi.
nem je a Že stojí na názorové šká|e špatně' V jedné
třídě mi zbylo V záVěru pěl minut, a tak jsme mě|i čas
se k diskusi Vrátit. snaŽi|a jsem se Žákům prob|ema.
tiku diskuse a role moderátora přib|íŽit na nedáVných
prezidentských Vo|bách. Zde jsem poUkazova|a na to,
Že vŽdy zá|eží na úh|u poh|edu a že poraŽení vždy
mají umět najít něco pozitivního či něco, co by moh|i
respektoval na druhé straně, i kdyŽ s ní nesouh|así.

Ro|e moderátora pro mne by|a nová a musím říct,
Že by|a Ve|mi náročná. Mám Ve zvyku Vyjadřovat před

Literární žánry
Markéta Nováková

Dlouho jsem přemýšle|a, jak začít Výuku
VýVoje české |iteratury V zák|adní Ško|e,
a rozhod|a jsem se děti seznámit s epic-
kými Iiterárními Žánry. Vědě|a jsem, Že by
by|o nemoŽné odučit epické |iterární Žán-
ry během jedné Vyučovací hodiny, a proto
jsem vybra|a pět Žánrů a ty jsem odUči|a
během dvou hodin Iiteratury.

Vzh|edem k tomu' Že navštěVuji kurz
čtenářské gramotnosti, který Vede Kateřina
Šafránková', rozhod|a jsem se Vystavit hodi.
ny na mode|u E - U - R' kterému plně důVěřuji, a také
jsem se rozhod|a pouŽít metody programu RWCT.

Pohádka (první hodina)
PrVní hodina by|a zaměřena na pohádky. Na začát-
ku hodiny jsme si s Žáky připomně|i' co jsou to |ite-
rámí žán(Y, a nás|edně jsem kaŽdému rozda|a papÍr
s myŠlenkovou mapou, Ve které by|o Vepsáno po-
hádka' a děti si mě|y samy zapsat, co uŽ Vše Vědí
o pohádce. Aby činnost by|a dostatečně srozumiteIná
pro VŠechny Žáky, mode|ova|a jsem sVé přemýŠ|enÍ
nad jiným tématem. ProtoŽe se hodina odehráva|a
V adventnÍm Čase, rozhod|a jsem, Že mým tématem
budou Vánoce. Při mode|ování jsem se snaŽi|a uká-
zaÍ, že žáci nemusejí přemýš|et jen nad tím, co přímo
souvisí s tématem vánočních svátků, a|e Že mohou
rozvÍjet i asociace.

Pak se děti pustiIy do svých myš|enkových map, na
tuto aktivitu mě|y pouze pět minut. NásIedně jsem Žáky
Vyzva|a, aby si Š|i na koberec Vybrat jednu s|oŽku papí-
rů, a opět si sed|i na sVá místa. KaŽdé dítě pak V ruce
drŽe|o s|oŽku s obecným pojednáním o pohádce, text
s pohádkou a tabu|ku s k|íčovými s|ovy' KaŽdá s|oŽ-
ka obsahova|a ičís|ici, kterou Žáci při Výběru neviděli
a podIe nich pak Vytvořili skupiny (kaŽdá skupina mě|a
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dětmi sVé názory a tady jsem se muse|a upozadit
a nijak neargumsntovat, coŽ by|o V mnohých situa-
cích nároóné. V 7.A' kde jsem třídní, jsem udě|a|a
chybu. Žáci se mě před zazvoněním zepta|i, kde bych
na názorové Šká|e stála já, a já se přik|onila na jednu
stranu. V tu chví|i ona skupina, které jsem tím Vyjád-
ři|a podporu, zača|a h|asitě jásat, na znamení VÍtěz-
ství' snaži|a jsem se situaci zachránit tím, Že jsem
vyzdvih|a něko|ik argumentů, které chápu a respektuji
na straně druhé, a|e mys|ím, Že uŽ jsem situaci neza-
chráni|a. Na to si přÍště musím dát pozor'

Autorka je učitelka českého jazyka
a občanské ýchovy v ZŠ v Praze-Kunraticích.

jinou pohádku3). Pro tuto hodinu jsem Vo|i|a
tvorbu skupin podIe stejných čís|ic.

Ve skupinách si Žáci přečet|i charak-
teristiku pohádky s podtrŽenými k|íčovými
slovy. Tato s|ova _ nadpřirozené bytosti,
kouze|né předměty, společenská skupina,
ustálené obraty, magická čÍsla, dobroXzlo-
by|a Vypsána V tabu|ce a Žáci mě|i V kaŽdé
pohádce dané motivy VyhIedat.

Na záVěr hodiny si kaŽdá skupina zvo|i-
Ia svého mIuvčího, který stručně představiI

děj pohádky a uved| jeden z motivů, který se V tex-
tu objevi|. Na tabuIi jsem zapsa|a Vodítka, kterých se
mě|i Žáci drŽet. Napřík|ad: Stručně převyprávějte pří-
běh maximá|ně pěti Větami, Vyberte jeden bod, který
se Vyskyt| V textu nejčastěji.

Legenda, pověst' báié' baika (druhá hodina)
DrUhá Vyučovací hodina by|a zaměřena na propoje-
ní zna|ostí čtyř epických Žánrů. ProtoŽe si svou třídu
Vedu uŽ od 5. třídy, Vědě|a jsem, Že o těchto Žánrech
jiŽ slyŠe|i' a proto jsem se nebá|a pracovat se Všemi
najednou' V této hodině jsem se rozhod|a pouŽít me-
todY v - CH - Da skládankové učení'

Hodinu jsem zaháji|a losováním. KaŽdý žák si vy-
losova| jeden pracovní |ist s písmenem (A' B' c' D)' na
kterém byl graÍ se třemi okénky. V pÍVním okénku by|o
napsáno y/m, v druhém chci se dozvědět a Ve třetím
dozvěděl/a jsem se. Zača|i jsme pracovat s vím, kam
mě|y děti dopsat, co vŠechno si uŽ pamatují o epic-
kých |iterárních Žánrech. Pak se Žáci rozdě|i|i do do.
movských skupin tak, aby V kaŽdé by|o zastoupeno
jedno písmeno. V jednotIiVých skupinách si pomáhaIi
Vymýš|et, co by se ještě moh|i _ nebo chtěli _ dozvě-
dět o IiterárnÍch Žánrech, a to zapsa|i do okénka chci
se dozvědět'



KR lT I cKÉ L I sTY  -  50 /2013

Po této činnosti se děti rozdě|i|y do expertních skupin,
Vznik|y tedy skupiny, kde by|a jen písmena A nebo B
nebo c nebo D. KaŽdé skupině jsem přidě|i|a jeden
pracovní |ist zaměřený na báji' legendu, pověst nebo
bajku a k němu kaŽdá skupina dosta|a IiterárnÍ text
s daným Žánrem.a Nejprve si Ve skupině Žáci přečetli
text napřÍk|ad s bajkou a nás|edně mě|i Ve skupině
začít VypracováVat odpovědi v pracovnÍm listu. V něm
se také V záhlaví objevila deÍinice ,jejich.. Žánru. V této
skupině se rovněž mě|i dom|uvit na tom, jak získané
informace předají spo|uŽákŮm v domovské skupině.

Patnáct minut před koncem hodiny se děti vráti|y opět
do půVodních skupin a v nich si t|umoči|y a Vysvět|o.
va|y nabyté inÍormace o daném Žánru. z druhé stra-
ny pracovnÍho Iistu mě|y připraveny tabuIky pro zápis
těchto informací.

V Úp|ném záVěru hodiny jsme se VŠichni Vráti|i
k tabu|ce V - CH - D a každé z dětí si mě|o Vybrat
jednu nejdů|eŽitější informaci za každý žáN a zapsat
si ji do okénka dozvěděl/a jsem se. Kdo chtě|, mohl se
o tyto inÍormace podě|it s ostatnÍmi spo|uŽáky.

Reflexe obou hodin
V první vyučovací hodině jsem Vo|ila pouze jeden
Žánr, abych zjisti|a, jak Žáci budou pracovat, a pohád-
ku jsem Voli|a z toho důVodu, Že je prc děti atraktivní
a mnoho o ní Vědí z prvního stupně. chtě|a jsem je
tak motivovat na budoucí práci s ostatními žánry, kte-
ré pro ně nemusí bý uŽ to|ik svůdné.

Ne vŽdy se však vydaříVše tak, jak by si č|ověk přá|,
a i V této hodině se Vyskyt|y tři zádrhe|e' Hned V úVodu'
kdyŽ jsem Žákům modeIova|a na přík|adu Vánoc, jak by
se mě|o pracovat s myš|enkovou mapou, mě zaČa|i Vy-
křikováním dop|ňovat, nechtě|a jsem jim bá počáteční
nadšení z práce, a proto jsem je nijak neusměrňovala.
KdyŽ přiš|a na řadu práce s pohádkou' situace se opa.
kova|a. Děti spontánně Vykřikova|y asociace, které je
k pohádce napadaly. coŽ mnohým žákům sebra|o V|asř
ní inspiraci a jen si zapisova|i, co s|yŠeIi od ostatních. Vy.
svět|i|a jsem extravertům, Že kaŽdý má jiné tempo a Že
ne Všichni VŽdy touŽípřemýš|et nah|as. ostatníŽáci pak
dosta|i minutku k dobru, aby se ještě moh|i nad s\^i'mi
myš|enkoqimi mapami zamys|et a eventuá|ně je dop|nit.

Druhá kompIikace se objeviIa po rozdě|ení dětí do
skupin. Ve třídě se vytvoři|a skupina, V níŽ se setkaly
dvě kamarádky, které Vždy VyuŽijí pří|eŽitosti' aby si
vyprávě|y o Všem moŽném jen ne o Úko|u, který majÍ
řeŠit. Proto jsem skupině řekla' Že jejich práce bude
prezentována před ostatními a Že si všímám, jak se
Všichni do práce zapojují.

Pos|ední komplikace se objevi|a ráno při tisku ma-
teriá|ů pro Žáky. PůVodně jsem zamýš|e|a q/fuořit pět
skupin, přičemŽ jedna skupina měIa Vzniknout dobro-
Vo|ně. Ti, kteří by neby|i spokojeni s Vo|bou pohádky,
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mě|i mít moŽnost zvo|it mezi tím, co si Vybra|i (B. Něm-
co\!á strejček PřÍhoda, b.atři Grimmové sedlák a čert,
H. ch. Andersen Princezna na hrášku, J. Henych Prln-
cezna Růže\ a mezi oohádkou od Petra Nik|a Zamola-
ná pohádka' Bohužel mě zk|ama|a technika a text od
Jiřího Henycha mi nešeI Vytisknout, proto jsem museIa
improvizovat a text od PeÍa Nik|a zařadit jako povinný
i kdyŽ jsem si by|a Vědoma toho, Že text je Velmi ná-
ročný | přesto si s tÍm žáci poradili 4'borně, a pokud si
nevědě|i rady, ráda jsem Vypomoh|a.

V druhé vyučovací hodině jsem si' poučena z minu-
|a, Vše připravi|a s dvoudennÍm předstihem a texty jsem
mě|a komp|etní' S tabulkou V - CH - D jsem pracova|a
poprvé a musím ji ocenit' l kdyŽ si Žáci moc nedokáza|i
představit, co by se moh|i Ještě dozvědět o |iterárních
Žánrech, závěrečný náVrat k tomu, co se dozvědě|i, se
mi Vyp|ati|. Bylo to v té hodině druhé opakování nov}ich
inÍormací a děti si je pak |épe zapamatova|y. chápu, že
pro děti moh|a být představa' co se chci ještě dozvě-
dět, Ve|mi abstraktní, a|e by|o Vidět, Že si s tím poradi|y'
Určitě by se tato metoda da|a Ve|mi dobře VyuŽít V ho.
dinách občanské \^/chovy'' kde jsou pro ně inÍormace
více uchopile|né, třeba V meziIidských VztazÍch.

Co se sk|ádankového učení |ýče, by|o vidět' Že
Žáci by|i ve|mi spokojeni s prací ve dvou skupinách'
E|iminova|o se tak riziko, Že by ce|ou hodinu pracova|i
s týmem, který jim nevyhovuje. Pokud se nyní v jedné
ze skupin objeviI někdo jim nesympatický byIo dobré'
Že v druhé se objevil někdo, koho mají rádi, a mohli
tak bezpečně pracovat'

Velmi se také osvědči|a shrnovací tabuIka pro zápis
dů|ežiých inÍormací z kaŽdého Žánru' Žáci nemuse|i
čekat na rozdání dalšího papíru nebo |ovit seŠit z |a.
vice. Mě|i to pěkně připravené a rovnou si moh|i zapi.
sovat, domníVám se, Že nám to ušetři|o potřebný čas.

Autorka je učitelka českého jazyka
a občanské ýchovy v ZŠ V Praze.Kunraticích.

Poznámky:
] Jde konkrétně o ku|z Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve

škole.
, s|ožky jsem před hodinou rozmísti|a na koberci V zadní části

třídy obrázky a textem do|Ů, aby žáci netuši|i' jakou pohádku
si t"rybírají'

3 Nik|,PI Lingyis'cké pohádky. Meande|' Praha2006'_Něm-
cová' B': Pohádky.Knižní klub' o|omouc 1995. _ Bratři Grim.
move Nejkrásnější pohádky. Rebo' Praha 2003'

a V této hodině jsem se rozhod|a pracovat s těmito ukázkami:
Kůň' |išák a V|k. |n| J. de La Fontaine, Bajky. JunioÍ' P.a.
ha 2008. _ sisyíos. |n| E' Petiška' staré řecké báie a pověsti'
státní nak|adate|ství dětské knihy, Praha 2001. _ Legenda
o sv' Ludmi|e, o Bivojovj. |n: F' Krum|owský Legendy a po.
věsti z cech a Moravy' Beta. Praha 2005.

,,Dírlka, Ř.teró rndlokdy dočte knihu, může rnít při čtení trilogie ?ocit, že našla
no,ué kamarridy.,,
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Ve|mi dů|eŽitá je rek|ama. KdyŽ nikdo o akci
nebude Vědět, nikdo nepřijde. InÍormace
o akcÍch jsem prezentova|a formou plakátu,
který Vise| na nástěnce knihovny, ŠkolnÍho
k|ubíku, u Vchodu ško|y a samozřejmě na
webu ško|y. Dobré je také zvát děti přímo _ Ve
sVé třídě jsem někoIikrát zdůrazňova|a, Že se
bude V knihovně něco dít, ostatně psala jsem
o tom V KL č. 49' a někteří učite|é zahrnu|i
akci do sv}'ch týdenních p|ánŮ pro Žáky.

Rituá|y
Mys|ím, že i kdyŽ jednot|ivé akce během roku budou
o různých tématech a třeba V jiném pojetí, je dobré
mít nějaké rituá|y - činnosti, které se budou opakovat
na VŠech akcÍch'

Pro odpo|ední akce knihovny jsem zavedla tři ri-
tuá|y:
_ Na dveře knihovny jsem pověsi|a p|akát' kam děti

moh|y dopisovat při přÍchodu nebo odchodu, jaké
da|Ší knihy o daném tématu znají. Tento p|akát
V knihovně pak nějaký čas po akci Vise|, múŽe být
tedy inspirací i pro ty, kteří na akci neby|..

_ Děti vŽdy odcházejí s nějakým dalším textem k té-
matu' Nakopíruji a s|ožím jako kníŽku nějaký text'
popř jej jeŠtě opatřím úko|em, hádankou či oma|o-
vankou.

_ Abych zÍska|a od Účastníků zpětnou vazbu, umístím
ke dveřím knihovny na |avici dvě misky a pyt|ík s du.
ho\^i'mi ku|ičkami. U jedné misky je obrázek nějaké-
ho usměváčka, u druhé obrázek mračouna' Pokud
se dětem akce |Íbi|a, dají duhovou ku|ičku do misky
s usměVáčkem, pokud ne|Íbi|a, UmístÍ ku|iČku k mra.
čounovi' KdyŽ dají do misky ku|ičku vŠichni zÚčast-
nění. získám i inÍormaci o počtu náVštěVníků.

Ha||owéenské čtení
31 . října' 1 6.00_'l7.00 hodin
Ha||oweenská akce začína|a aŽve čtyři hodiny odpo-
|edne, aby atmosféru čtení dokres|ova|a i tma, kteÍá
se poma|u Venku rozprostíra|a. KdyŽ děti přicházely
do knihovny, hrála v knihovně strašide|ná hudba a na

Literární hrátky ve školní knihovně
Lucie samlerová

Všeobecným trendem je měnit knihovnu
z místa, kde se půjčují knihy' V místo, kde se
setkáVaji děti napřič ŠkoIními třídami a ročni-
ky' diskutují' hrají si a čtou. Vzniká tak komu.
nila čtenářů. Aby tato změna mohla proběh.
nout, musí knihovna dětem nabídnout něco,
co je do knihovny při|áká' co je bude,,nutit..
V knihovně tráVit svŮj vo|ný čas'

Pokud chcete do knihovny (a zároveň ke
čtení) přivést i děti' keré do ško|ní knihov-
ny ještě nezavíta|y, mys|ím, Že je dobrým
tahem uspořádat nějakou odpo|ední akci knihovny na
poutavé téma'

ZatÍm máme za sebou dVě akce, které se Vztahova|y
k práVě s|aveným svátkům. PrVní, řÚnovo U, akcí by|o Hal-
loweenské čteni, druhou akcí pak eerbviny v kníhovně'

Příprava akce
Na přípravu akcí jsem nebyla sama. By|o pro mě
obtÍŽné sestavit program tak, aby V něm by|a obsaŽe-
na zábava i rozvoj čtenářských dovedností, případně
podnícení k četbě knih o daném tématu. o konzu|taci
jsem poprosi|a KVětu Krúger, |ektorku KM která u nás
Ve ško|e zastáVá roIi pedagogické konzu|tantky V rámci
projeKu Pomáháme školán k úspěchu. Její rady a ná-
pady byly pro mne Ve|mi přínosné a zpětná Vazba po
prvníakci podnítiIa chUť do pořádánÍ akce drUhé'

Podstatné je rozmys|et si, pro jakou věkovou ka-
tegorii je akce připravena. V případě Halloweenského
čtení, premié(y pro knihovnu i pro mě jako pořadatel-
ku, jsem na p|akáty Vymezi|a cí|ovou skupinu jen s|o-
Vy ,,pro Čtenáře i nečtenáře, kteří se rádi bojí... Neda|o
se tedy odhadovat' ko|ik dětí a jak starých se akce
zúčastní' oddech|a jsem si aŽ při zaóátku akce, kdy
se V knihovně objevi|o 16 dětí od 1. do 4. třídy a tři
maminky. V případě druhé akce uŽ jsem mě|a V za-
měření jasněji' čertovskou tematiku jsem adresova|a
práVě dětem od 1' do 4' třídy. Akci Certoviny v knihov-
ně vyuŽi|a ško|ní druŽina, takŽe se V knihovně seŠ|o
přes 40 dětí a několik zvědavých pedagogů.

KdyŽ Vymys|íte téma akce, přijde velmi náročná
Íáze h|edání Vhodného textu ke čtení. K oběma akcÍm
jsem muse|a přečíst něko|ik titu|ů o daném tématu,
neŽ jsem Vybra|a ty vhodné k činnostem, které jsem
chtě|a dě|at. KnihovnÍk Či pedagog' který chce tako-
Vé akce pořádat, musí mít přeh|ed o dětské |iteratuře
nebo a|espoň někoho, kdo mu poradí'

Pokud máte V knihovně moŽnost promÍtání, mys-
|ím, Že zábavným zpestřením je iÍi|mová podoba
daného textu. Jak jsem promítání VyuŽi|a, si přečte-
te dá|e V jednot|ivých přípravách. PromÍtacÍ p|átno je
dů|eŽité také pro promítání obrázkŮ z knih. Z textŮ,
které jsem na akcích čet|a, ]sem naskenova|a obráz.
ky a během čtení je promÍta|a' Děti' zv|áště ty menŠí,
potřebují obrazovou oporu ke čtení.

I

ó

Dýně.
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p|átně se promíta|y hodiny (koukněte na ně, jsou
úŽasné _ httD://lovedbdb'com/nudemenolocl</index2.
hÍml' na sto|e by|a obrovská VydIabaná dýně se sVíč.
kou' Děti se moh|y občerswit šťávou, gumow,imi hady
a čoko|ádkami.

Děti i dospě|é jsem V knihovně přivíta|a a nastíni|a,
iaký bude program. Na úVod isem také řek|a, proč se
ha||oween V|astně s|aVí, co je jeho podstatou.

Pro navození strašide|né atmosféry jsem zača|a čet-
bou úvodní kapito|y z knihy od Roa|da Dah|a obr Dobr,
Na tuto knihu jsem dosta|a tip od paní Vychovate|ky
z druŽiny, začátek knihy ie opravdu hodně strašide|ný
Děti se V něm dozvědí' jak asi Vypadá hodina duchů.

Po přečtení první kapito|y by|o třeba atmosÍéru
trochu rozmě|nit. Děti dosta|y do skupinek obrázky,
které mě|y posk|ádat do správného
pořadí' aby tvoři|y příběh. spráV.
nost seřazení si moh|y samy zkon-
tÍo|ovat Ve dvou rozích knihovny'
kam jsem umísti|a řešení. Uspěšní
žáci ode mě získa|i žetonek - kar-
tičku s ha||oweenskou dÝní. Žeton.
ky si mě| kďdý sbírat a na konci akce se Vyhodnoti|o,
kdo jich zÍska| neivíce.

Příběh' který isme sk|áda|i v obrázcích, jsme si ne.
čet|i' by| to práVě příběh' ktený si děti odnesou po akci
domů, aby si moh|y před spaním o ha||oweenské noci
přečíst ještě ieden strašide|ný text.

Přečet|i isme si Však jeden příběh z knihy Mrazivé
příběhy před spanim (nak|adate|stvíThovt) s názvem
Návštěva ze záhroÓí Četbu jsem prok|áda|a různými
otázkami, které pátra|y po porozumění textu, předví-
dání, vyvozování. V příběhu se kaste|án hradu díVá
na horor po pů|noci spo|ečně se strašid|y.

U tématu Íi|mů isme zůstali a na text naváza|i Vi.
deosoutěŽí' V té moh|y děti nasbírat da|ší Žetonky'
Pusti|a jsem |ři ukázky z fi|mů. Děti měly uhodnout,
o jaký Íi|m se iedná, a zodpovědět něko|ik otázek.

1 . ukázka: Ať žijí duchové _ část' kde děti Vniknou
do hradu, Vende|ín se podepisuje na zed a rytíř Brt.
ník je straší' vwrací dřevěnou podlahu a šťouchá je
mečem. otázky: Jak se jmenoval hrad v tomto filmu?
Jak se jmenoval rytíř a jeho dcera? zazpívej nějakou
písničku z tohoto filmu.

2. Ukázka: Sněhurk a sedm trpaslíků od spo|eč.
nosti Wa|t Disney - sněhurka v ukázce běží |esem'
ve kterém oŽíVají Všechny VětVe stromů, Všude ie Vi-
dět nějaké strašid|o. Proto jsem se dětí pta|a, zda se
také bojí V Iese a proč nám |es připadá tak strašide|ný
soutěžní otázkou by|o: Vyjnenuj Všech sedm trpaslF
kÚ. Musím říct, že se to nikomu nepodaři|o a iá sama
je musela hledat na internetu.

3. ukázka: Harry Potter a kámen mudrců - začá-
tek Íi|mu, kde jde Brumbá| iako stín u|icí a ko|em běží
černá kočka a|ias proÍesorka Mcconaga|lová. otáz-
ky: Jak se jmenuje proÍesorka? Kdo je autorem Har-
ryho Pottera? Kdo jsou mudlové?

Po soutěŽi si děti spočíta|y' kolik nasbíra|y Žeton-
ků' a tři neiúspěšnější získa|y perníkovou cha|oupku,

LEKCE  A  KoM  ENTÁŘE

Misky líbivosti.

pÍo|oŽe Perníková chaloupkav podání bratří Gr|mmů
ie také pěkně strašide|ná' Přečet|a jsem úrwek' jak
oohádka končí.

Hodina utek|a jako Voda a akce by|a u konce. Dě-
tem jsem rozda|a příběhy o í\^íři zapomenutá zříce-
nina hradu (Thovt' 2008) a při odchodu z knihovny
děti dáVa|y do m.sek duhové ku|ičky. Pod|e ku|iček se
akce všem |íbi|a.

Čertoviny v knihovně
5. prosince, 15.00-16.00 hodin
H|aVní náp|ní této akce by| příběh z kníŽky o čertovi
od PaV|a Čecha. Zača|a jsem tím, Že isem na p|álno
promít|a obrázek z knihý na kterém by| strom. Pta-
|a jsem se dětí, co si myslí' že má tento strom spo.
|ečného s naším čertovským setkáním. snaŽi|a jsem
se tedy V dětech vzbudit představivost a předvídání
příběhu. Velmi rych|e si všim|y ma|ého svěbý|ka mezi
kořeny stromu a hned jim doŠ|o' Že pod tím stromem
bude jistě pek|o. znají přece pohádky.

strom, pod nÍmž je peklo.

Naváza|a jsem olázkou, iak to V takovém pek|e vy-
padá. Děti navrhovaly, jak si pek|o představuií, a pak
jsme si pus|i|i ukázku z pohádky s čerty nejsou žerty,
Ve Keré se takové pek|o představuje, se všemi čerty,
knihou a Váhou hříchů.

Pakjsem zača|a číst. Během 30 minut jsme přečet.
li ce|ou knihu, jen pár stránek ke konci příběhu isem
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převypráVě|a. Během čteníjsem promíta|a na p|á|no na-
skenované i|ustrace z knihy' aby mě|y děti obrazovou
oporu. Mimochodem i|ustrace této knihy jsou ýimeč.
né! Čtení jsem prok|áda|a různými otázkami po smys|u
textu a předvídání děje a úko|y. Napřík|ad jsem se pta|a,
čemu se V|astně říká čertovina. Nás|edně jsme si pusti|i
ukázku z pohádky Princezna ze mlejna, Ve Keré čert
provede jednu čertovinku čarodějnici. Děti pak rády Vy-
práVě|y o čertovinkách' jaké někdy samy udě|a|y.

Pro zpestření čtení jsem dětem zadáVa|a, aby něco
předved|y' zahrá|y. Třeba kdyŽ by| čert F|orimón (hIaV-
ní postava knihy) naštvaný a zadupáVa| do země
Všechny květiny, které potka|, mě|y děti předvést, jak
to asi vypada|o, kdyŽ by| tak našfuaný Když by|a F|o.
rimónovi zima a drkota| zuby, děti také drkota|y. Když
se smá|, aŽ se za břicho popada|' děti se také smály.

Da|Ším úko|em by|o najít v černobí|ém obrázku
městečka, kde se F|orimón ukrývá. A kdyŽ v pohádce
nasta| Štědrý Večer, zapá|i|a jsem na sto|e svíčku pro
navození atmosféry.

Pohádka dopad|a dobře a u nás zaÍuka| kdosi na
dveře. Vysvět|i|a jsem dětem, Že to bude asi naše
dnešní náVštěVa. A Vsloupi| čert. Vypadal hrůzostraš.
ně, a|e chova| se Ve|mi ku|tivovaně. Žádné jančení po
knihovně a strašení. zkrátka přiše|' posadi| se u nás,
představi| se a iá s ním Ved|a rozhovor' Čerta hrá| ko-
|ega, kterému bych touto cestou chtě|a ještě jednou
poděkovat:',Jakube' děkuji!..

Náš čert dětem Vysvět|i|' co čerti V pek|e a na světě
dě|ají, Že v|astně každý óert má jinou náp|ň práce. A za-
stavi|i jsme se u čertŮ, kteří na světě shánÍ |idi' kteří by
podepsa|i úpisy' A ne.i|épe to dětem vysvět|i|a ukazka
z fi|mové podoby Flmlára od Jana Werich a - pohádka Až
opadá listí z dubu, kde se čertovi upíše sed|ák Čupera.

Pak náš čert přečetl ještě jeden čertovský pří.
běh... Děti bedlivě pos|oucha|y' protoŽe pro ně by|o
zaiÍmavé Vůbec to, Že čert umí číst.

Nakonec čert dětem popřá| pěkný večer a na památ-
ku je obdarova| s\47m obrázkem' Pro případ' Že by
ještě vpodvečer potka|y nějakého čerta s M|ku|ášem
a andě|em, jim da| básničku Kudy k panu Mikulášiod
Radka Malého, se kterou by moh|y čerta a Miku|áše
obměkčit' aby jim odpustiIi iejich z|obení'

Čteme si a promítáme obrázk,1

Samozřejmě děti dosta|y i da|ší pohádku domů, a to
pohádku o chytrém ševci a hloupém čertovi. Pod|e
duhových ku|iček se čertovské odpo|edne Všem |íbi|o.

Da|ší nápady
Jak už jsem uved|a na začátku, obě akce se Vztaho.
Va|y k právě s|avenému svátku. Da|ší programy, které
chystám, se Však budou bikat i jiných témat. Prozatím
mám v h|avě témata: Na okně seděla kočka a Ven-
ku štěkal pes - to bude čtení pro prvostupňové děti
o psech a kočkách' nabízí se pohádka o pejskovi
a kocičce, Dášeňka a jiné. Pro období masopustu by
se moh| V knihovně pořádat Pohádkow rejs maskami
pohádko\^ých postav.

Ve|kou uýzvou je pro mě uspořádání akce knihovny
pro druhostupňové Žáky. Vhodným tématem by moh.
|y b}''t např. komiksy nebo drogová tematika s hostem
V ob|as|i prevence a knihou Memento nebo My děti
ze stanice zoo, popř. odpo|edne s |iteraturou o ho.
locaustu.

Věřím, že pořádání tako\^/ch akcÍ povede k bu-
dovánÍ čtenářské komunity Ve ško|e a z\^ýšení počtu
aktivních čtenářů. Dětem ie nutné stá|e ,,podsouvat
pod nos.. dobré knižní titu|y a dáVat najevo, že ětenÍ
mŮŽe být Ve|mi zábavné nebo poučné' kdyŽ si vyberu
knihu o tématu, které mě zajímá.

Autorka je učitelka českého jazyka na 1 . stupni
v zs v Praze-Kunraticích'

.-
I

ii

€

'Ž
9

É

.Ž
e

ó
ř

v tomto obrázku děti hledalv Florimóna. Děti hledají čerta na obrázku.


