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KritiCké

ve ško|ách
a kritickémyšlení
gramotnost
pro čtenářskou
čtvrt|etník

ja ro 2013
Učitelpotřebuje
spoustupodpory
ne kontroly
R}VCTved|edalších
pedagogickych
sqěrů
o čertovi

roo

Charakteristika
postavy očima
druháků
Iednotkydélky
Mongo|ové

ts

s
:

Robin Hood
- pohled na morá|ku
Literárníhrátky
ve školníknihovně
Rozvo| Paříže
ve středověku

sdruženíKritickémyš|ení
Vydává občanské
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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 reaIitya na|ézámzde spoustu inspirativnÍchVěcíz praxe i ze Živola, kvů|i
důVěřea profesnímuobdivuk |idem,

kteříčasopis,,dě|ají,..

Jak mě KL inspiru|ív mépÉci?
KL čtus ÍixamiV ruce a ihnedsi podtrhávámmísta, kterámnezaujmou.UŽ mámsvůjsystémrůzných
symbo|Ůa barev.Někdy jen Žasnunad kreativitou
mnohýchučite|Ů,
někdydostanuokamŽitou
chuťsi to
zpravidiajednot|iVé
nápadyostatních
takéVyzkoušet.
nejrůznějučite|ů
da|ší
a mnepak napadají
,,nabalují..
při prácis knihou,
šÍVarianty,
které
bychmoh|aVyuŽít
kteroudobřeznám.
Ráda si čturecenzena knihypro děti a m|ádeŽ
Že si knihui zakoupím'
a častojsemtak navnaděna,

K ÚVAZE

Čím|sou KL |edinečné?
Praktickým
zaměřením'
lekcemia komentáři,
Včetně
na moŽnáúska|Í.
těch'kteréupozorňují
Častose mi díky fotograÍiím
uvedenýchautorů
konkrétnÍ
|idé,
o kterýchjsem už|eckde
,,zhmotňují.,
(alenikdyjsemje nevidě|a)'
takŽedíkytomu
s|yše|a
Vím,žeto je ta Jana,ta EVa,tenJakub...
co bych KL popřá|a?
Hodněda|ších
dobrýchinspirací
a nápadůa hodně
odvahuproda|ší
sí|yty dobrénápadyuskutečňovat.
kteříse majío co podě|it
a jejichŽzkušenos,,psavce..,
proda|ší'
ti by moh|ybýtinspirací
abyKLvydrže|y.,.
podoA sobecky,kvů|isobě, aby zůsta|yV tištěné
bě, protoŽeto Šustění
stránekpořád nělak potřebu]i
k svémuŽivotu.
Mirka skardová je programovákoordinátorka
programuZačítspo|u v ČR'

potřebuje
spoustupodpory'
ne kontro|y
Učite|
Hana Košťálová
práce je pro spo|ečnost
Kva|itauČitelovy
usi|ující
o harmonickou
budoucnostkIíčoVá.Jest|iŽechcemedopřátkaŽdému
dítěti
Vzdě|áVašanci,aby dosáhIoco ne.iIepších
cÍchVýs|edků,
musímezajistit'aby kaŽdý
jednot|i\^ý
podpodostáValmaximá|nÍ
učiteI
z|epšovánÍ.
ru pro svouprácia pro neustá|é
ItennejIepŠí
učiteI
se můŽe
stá|ezIepŠovat'
jejichŽpráce naopaknevyhovuje
Učite|e'
z mnoha dobooŽadavkům.
nemůŽeme
rýchdůvodů
hromadněobměnit_ musíme
je podpořitV tom'abyse z|epŠili'
Íaktorů
nejvýznamUčite|má ze Všechško|ních
nenějŠí
V|iVna Žákůvrozvoj'Austra|ští
Výzkumníci
Že dobrýučile|
naučí
dětiza půlaŽ tři
dáVnodo|oŽili,
průměrnému
trvá ce|ýrok1'
čtvrtěrokuto, co učite|i
V TennesseeuŽ v roce 1996přiš|as ooUniverzita
tzv'přidanéhodnotyŠkoznatkemopřenýmo V\i'zkum
zaostáVá
|y:žák,kterého
Vyučuje
neefektivní
učite|,
za šťastnějŠÍmi
spo|užákya ztáty |ze počítat
V řádu
je
Žáka VyuČuje,
tímVětší
|et.cím dé|etako\^ý
učite|
- pokudpo dvoutřech |ežákovaztáta. Co horšího
na učite|e
techmá Žák štěstí
ýborného,budeztrátu
pouze
sice sniŽovat,
a|eVe srovnání
s ŽákyVedenými
zůstanei tak pozadu,.
dobrýmiučiteIi
hovořío tom, Že by moh|iVyučovat
|épe,
Učite|é
kdybymě|iVe tříděmenšípočetŽáků.Soukromé
ško.
|y prezentujÍ
rodičŮm
ma|étřídnískupinyjakojednu
z předností,za něŽ stojíza to si přip|atit.
ExistujÍ
a|e
třídymá na
ýzkumné dok|adyo tom, že početnost
t,n/s|edky
Vzdě|áVací
menšíV|iVneŽ kva|itaučite|ovy
práce.Jinak řečeno,dobrýVyučující
si poradÍi s po-

četnoutřídou,naopakneeÍeKivnímu
učiteli
\4's|edkům
ponepomůŽe
k |epším
ani niŽší
četdětíve třídě3.SVouro|ihrajei vzájemné
působení
Žákůa příleŽitost
učitse jedenod
ovšemumí-li
to uóite|účinně
řídit.
druhého,
Pub|ikaceVisibleLearning4přjnáší
ce|ou
překvapi\^ých
řaduVíceméně
tvrzenío tom,
jakV|astněúčinné
vyučování
funguje.Jeden
z nejpodstatnějších
závěrů,k nimždospě|
John Hattie,autor tétosyntézy\^ýs|edkŮ
potvrzuje'Že pro to, aby Vy.
řady \^/zkumů,
mě|oúčinný
učování
dopadna Žáky,má nezastupite|pracovní
nouroIiučite|ovo
nasazení.
StudieMcKinsey5
jen to'
předčasemna to,Že nenídů|eŽité
upozorni|a
jak
pohledu
co dě|áme,a|e to dě|áme.Při podrobném
prácese ukazujetotéŽ
na metodya nástrojeučite|ovy
- s trochounadsázky |zeříct:Ve \ryuceÍungujeVše,ale
jak komu,jak kdy a jak s kým.Učinnostmetoda po.
oddě|itod zápa|ua nadšenítoho,
stupůnemůžeme
Dobrýučite|
kdo je pouŽíVá.
se současněneúnavně
p!.áVě
pídípo tom,nako|ikjsou jeho postupyuŽitečné
proq^okonkrétní
žáý, za néžaKuá|něnese pedago.
gickouodpovědnost.Protoje tak k|Íčovou
VěcÍpéie
proÍesiona|itu,
o uČite|ovu
ale nesmíse omezovatjen
v]iukya VyučovánÍ.
na techno|ogii
Je třebaV prvnířadě
pečovat
o to,abysi učlte|
udrŽe|zaujetíprosvoupráci.
Na konferenciouest V kanadském
ontariuV listopa.
jako
takto:,,Jste-|i
du 20'12to Vyjádřiljedenz řečnÍků
je to špatně...
učiteI
neutrá|ní'
propodmínkách
VÍme,Že Ve s|oŽih7ch
ško|ního
Vozuje práVětoh|eto nejnáročnějŠÍ.
Jak se nenechat
ubítkaŽdodenními
turbuIencemi.
kterénaši oráci
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ohrožUjí?
Jak nek|esatna duchu pod záVaŽností,
poŽadavků
mnoŽstvÍm
a proměnIivostí
různorodých
a neunikatdo bezpečÍ
rutinya rezignacena V|astní
z čehoŽivitpedagogický
učenÍ?
entuziasmus?
Nej|epšími
učite|i
se stáVajíti, kteříse naučí
s ne.
umd|éVajícím
nasazenímneustá|eVyhodnocovat
svou
prácipod|edopaduna Žákovoučení.
Za úspěchpovaŽují,kdyŽV kaŽdéhodiněpřinesoukaŽdémusvému
ŽákoviVidite|ný
uŽitek_ da|šÍ
krok na cestě k cílům
kterýudě|ásám Žák.Hattiepíše:
učenÍ'
největší
do,,...
padyna Žákovoučení
nacházímetam' kde učite|
trva|e studujeto' jak sám Vyučuje'
...kdeučite|
Vidísám
sebe V prvnířadě jako hodnotitelesvéhopůsobení
práce
na žáky,,.,,(s.
14) Díkyvyhodnocování
V|astní
učite|
|épeporozumí
tomu,jak rozmanitě
můŽeučení
u různýchŽákůprobíhat,
na čemVšemzá|eží
a jak|o
má zoh|ednitpři p|ánování
a uskutečňování
!}'uky,při
stanovování
cÍ|ů
učenÍ
a při odpovídající
Vo|běi propojováníjednot|i\^ich
metodickýchpostupů.
HodnocenÍ,
syntézaa ana|Ýzapatřímezi myš|ení
VyšŠího
řádu'
tedy mezi náročné
myš|enkové
operace6.A práVěto
jednoduchým
od učite|e
očekáVáme.
Nevystačís
náVodem,univerzá|ním
muslrem,kuchařkou.
Při Vyhodnocovánísvéu/uky musÍučitelVzítV úvahumnohoproměnných.KaŽdýučite|
opakovanězískáVázkušenost
s tímiŽe to,co Íungu.ie
u jednéskupinyŽáků'se u jiné
jsounejenmeziskupinami,
mineÚčinkem.
Bozdí|y
a|e
i mezijednot|i\4imi
žákyve zdán|iVěhomogenní
třídě.
předem,z čehorozpoznáúčinDobrýučiteI
rozvažuje
projevechŽáků.Rozpoky sVépráce v různorodých
znáváindikátory
úspěchu,
a|etakéneúspěchu.
H|edá
skryté
souvis|osti,
činí
záVěryproda|Ší
krokv d|ouhodobémorocesusvéhooůsobení
na děti.
V tomtosmys|uje učite|stvÍ
\^7razně
tvořivépovo|ání_ právěpro neustá|ouproměnIivost
situací,do nichŽ
přirozenědostáVá,a V nichŽpřestopotřebuje
se učite|
uspět'aby uspě|yjeho děti.KaŽdéjednot|iVé
dítě.co
podmínkách
můŽemotivovatučite|e,
aby V ne|ehkých
sVéproÍesechtělče|itpravděo sVépráci a díkytomu
se stále z|epšoval?
Krátce:aby se učil?Mohouto b}it
peníze?systémodměn za dobroupráci a trestúza
orácišpatnou?
Danie|PinkVysvět|uje
a obhajujeVe svýchpub|ipřednášcena TED tezi,Že
kacíchneboV populární
tvořivépracovníúko|yvyŽadujíautentické
Vnitřnízaprostředí.
ujetía současněbezpečné
TVořícÍ
č|ověk
se ocitáV rizikové
situaci,neboťneznácestuk \^is|ed.
ku' h|edáji, a|ebez zárukyúspěchu'
Přís|ibodměny
za dobréřešenísestáVásoučasně
hrozbou:
kdyŽneuspěji,přijdetrest- odměnunedostanu.
jen
Někteříučite|é
v nadsázceopakují,Že ,,pracují
do \^ýše
svéhop|atu...
Zdá se, Že nejenoniVěřína to,Že
při |epším
p|atuby odvádě|ilepšípráci.Výzkumyusku'
tečněné
běhemup|ynu|ých
čtyřiceti
|eta|e ukazujÍ'
že
_ odměnya tresty- majíjen
Vnější
motivátory
kákodobý pozitivní
V|iVna \^ýkony
|idí'Existují
důkazyproto,že
pobídkyzhoršují
Vnější
výkonV úko|ech,
kterénemajÍ
předemznáméřešení
a k nimŽje třebapřistoupit
se
zce|aotevřenou,ničím
nesvazovanou
mys|í.
NetVořiVé,
jakýmmůže
(a|goritmické)
rutinnÍ
úko|y'
býtpro někoho
přijÍmáme
třebapéče
o kabinet,skutečně
spíšproto,Že
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za ně dostanemepřÍp|atek'
nežžeby nap|ňova|y
naše
potřeby.Napříta|e sí|yna roz|ousknutí
VnitřnÍ
hlavolamu,jak naučiti Janičkutomu,co Většina
třídyzv|ád|a,
- typÚko|u.
toje]iný_ heuristický
Učite|
si můŽe
říct,Že
Janička',nato nemá..,nebo můŽepoukazovatna de.
struktivní
V|iVIaxního
rodinného
zázemí.
|\4ŮŽe
a|enasaditVeŠkeré
zkuŠenosti,
um,profesní
tvořivost,
Vytrva|ost
a optimismusa přijítna to,jak na Janičku.Potenciá|je a|eVetříděobyčejně
níchJaniček
ko|emdvaceti-i ty
děti'kteréučivoZv|ádají'
by tohomoŽnádokáza|yvíce,
postupova|ještě
jinak.Dobrýučite|
kdybyučiteI
tedyzůstáVáVe střehu:stá|eověřuje,zda dosahujemoŽného
maximakaŽdého
svéhoŽáka'a hledácesty,kteréučení
zeÍektivnÍ.
Čímpodpořit,čímsytitnutnouVnitřnímotivaci učite|e
k neustáVajícímu
h|edačsfuí?
K|íč
k dobréq'konnostiV Úko|echVyŽadujících
kreativitua přijímánÍ
rizikaspočívá
v podpořeautentickéje udrŽovat
ho učení
a tvořivosti.
Předpok|adem
takové
podmínky
Ve ško|ea ve vzdě|ávacím
systému,
V nichž
mohouučite|é
vzítsvůjproÍesnÍ
Životdo sqich rukou
přirozenou
(autonomie),
mohounap|ňovat
touhudě|at
Věci dobře (mistrovství)
a dě|atto, čemuvěří,v čem
jde
vidívyšší
smys|svépráce7.Řečenos Mas|owem8,
potřebyseberea|izace(rozvÚetsVéschop.
o nap|nění
nostia záměry).potřebysebeúctya uznání.
potřebu|í
Učite|é
vícepodpory,méněkontro|y
jejichVnitřně
Podporaučite|ů
by mě|amířitna posí|ení
motivovaného
a trvajícího
učení.
Učení'
kterési samiřídÍ
V tomsmys|u,Že se rozhodují
o tom,V čemse potřebují
zIepŠovat,
VyužíVat
a jakéda|.
]akénástrojek tomuchtějí
šípodmínky
k tomupotřebují.
Nikdonemá rozhodovat
za ně,a|emajídostatpomocpro rozhodování.
Podpůrnározvojovásituace Ve ško|evypadá asi
taKo,:každýučite|
ve školevěřÍ,žekaždýjehoŽák se
jednákaŽdýden a kaŽdouhodimůŽeučit,a proÍesně
nu v sou|adus tÍmtopostojem]o.
VíraV to,žeško|amá
je zák|ademku|.
tUmoc'abyprospě|a
kaŽdému
dítěti,
turyzdravéško|y.
Ško|a
si s oh|edemna dosahované
\^isledky
V učení
kaŽdého
ze sv}'chŽákůvyhodnocuje,
v čemse potřebujez|epšit(autoevaluace)'
totéŽčiní
jednot|i\^7
práce Ško|y
učite|.
Vzniká p|ánna z|epŠení
jakoceIkua Vznikají
plányosobníhoproÍesního
rozvoje
jednot|i\^i'ch
učite|ů.
osobníp|ányobsahují
ma|ýpočet
jak potřebyce|éŠko|y,
(dvaažtři)odrážejících
cí|ů
tak
jedinečné
potřebyautorap|ánu'Učite|é
nejsouna fuorpedagogickým
bu svéhoplánusami:radÍse se s\^i'm
_ inter.
|Ídrem,
mentorem
Kdotoje? Ko|ega
čikoučem.
_'
jenŽdobře
ní neboexterní jemuŽučite|
důVěřuje,
rozumíVýucei učení
a kterýsoučasněmá dovednosti
poskytovat
učite|i
takovouzpětnouVazbui tako4iscaÍ
Íolding(postupné
krokypodpory),Že sl učite|
ujasní,
pro rozvoj.
kdejsoujehosi|néstránkya kde přÍ|eŽitosti
kdose rozhoduje
Je to učite|.
o tom,co učiní
svourozVojovouprioritou,
a kdotakpřijímáodpovědnost
za sVé
jak
učení'
Současně
učiteI
rozmýŠlÍ
a zanesedo p|ánu,
chcesVéhocí|edosáhnouta jakoupotřebujepodporu,
abyto dokáza|.
Podporou
mŮžebý napřík|ad:
_ pravide|násetkáVánís metodikem,dnes spíše
případněs koučem11
řÍkámes mentorem,
k spo|ečnému
zkoumánÍ
výzevvyp|ývajících
s dosaho.
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podpůrný
vánÍmrozvojových
cí|ů;jako
nástrojzde
portÍolio
můŽes|ouŽit
učitelovo
podporou
poÚčastV kurzus nás|ednou
zavádění
znatkůčidovedností
z kurzudo praxe
pravide|ná
setkáVání
s ko|egys|edujícími
obdobné
a to jak s ko|egyVe ŠkocíIe,VýměnazkuŠenostÍ,
nějakéformy
|e,tak mimoško|u'opěts VyuŽitím
DroÍesnÍho
oortfolia
pozorovánÍ
V hodináchmentoranebojinéhozkušenéhoko|egys nás|ednoureÍ|exí
a ana|ýzou
jak adaptovat
a s pIánem,
Viděné
do v|astní
ýuky
párováVýukas mentorem
přÍpraVčetně
spo|ečné
Výuky
Vy a Vyhodnocení
pozvánÍko|egynebo mentorado V|astní
hodiny
proto,aby Vyučující
zÍska|
externízpětnouVazbu
čiVideotrénink
spo|ečný
rozborcvičných
VideonahráVek
s ko|egy
nebos mentorem

je _ a prototo stojíza to zopakovat_, Že
Podstatné
sVéz|epšování
si řÍdíučite|sám. Jeho povinnostÍ
V taktopojatém
systémuje pracovatna sobě tak' aby
dosahova|
|epších
Výs|edků
učení
u Žáků.ostatníje
je' Že učitel
dostanema.
na něm'A stejněnezbytné
podporu,jaká je Ško|e
Ximá|ní
dostupná.P|atitexterníhomentoračeskéško|yv současné
době běŽně
je a|eIaciná:
nemohou.
Řada podpůrných
opatření
- učitelé
se mohouscházetV ma|ýchskupinkách
např pokudse Veško|e
shodlina kria konzu|tovat;
- třebaV tom,jak
\^i'konu
tériích
úspěchuV nějakém
si Žáci majípořizovatuýpiskyz odbornýchtextů_,
mohousi přinéstŽákovskéVýstupya spo|ečně
se
poznání,kterékonkrétní
dobíratzdůVodněného
projevy(\^7kony)
Žáků|ze povaŽovatza úspěšné
kritérií
a proč
napInění
stanovených
_.učite|é
p|ánovatzavedenínějamohouspo|ečně
kéhonovéhoprvkudo Výuky'pak naplánované
Ve svýchtřÍdách
uskutečnit
a potomse sejíta diskutovatnadvýstupyŽákůa jejichVyhodnocením
- učite|é
mohouVytvořitpodpůrné
skupinky_ tře_
ve výuce
ba trojice a navŠtěVovat
se recipročně
a poskytovatsi zpětnéVazby
- učite|é
inÍormovat
se mohouprostějen pravide|ně
nového
ve sVéVýucea přeo tom,co vyzkouše|i
jakoVzájemnou
dáVatsi drobničky
insplraci
. ško|asi Vypěstuje
interní
mentoryz řad zkušenějjimpodmínky
propráci(touŽ
šíchko|egů
a Vytvoří
snížení
úvazku)
stojínějakoukorununapi na mírné
_ učite|é
nástěnkyna chodbách
mohouVyuŽíVat
k Vystavení
materiá|ů,
kteréosvět|íko|egům'
co
ve výuce (např.mohounapsat,
a jak probíha|o
jakýcí|sledovali'prostřednictvÍm
jakéhoúko|u
ho
jaká kritérja
mě|iŽácidosahovat,
úspěchuučite|é
VýstupŮ
s tím,
stanovi|i,
a mohouzveřejnitněko|ik
poznámky)
Že k nimpřipojí
zpětnovazební
.Napodporutoho,žepodobné
postupymohoupomá.
projektu
zkuŠenosti
Pomáhámeško|ám
hat'uVádíme
* aŽ na pos|ední
k úspěchu12,
v némŽ
se VŠe
bod- Ve
jiŽ
ško|ách
dějea osvědčuje.
Koneckonců
řadatextů
uveřejněnýchv Kritických/lsÍechpotvrzujeneuslá|ý
PŠÚ.
růstUČite|ů
zapojených
do projektu

K UVAZE

Aby a|etako\^/
Vnitřnípodpůrný
systémdobře Íungopedagogický|ídr13
Va|,musÍbýtVe Ško|e
a k tomusystémzvanýV zahraničí,,shared
|eadership.,
či,,distribu.
ted |eadership,..
Lišíse od známého
de|egování
Úko|'ů
pouzecentrálně
a kompetencí
tÍm,Že Úkolynevznika]í
na ÚrovniVedení
a nejsoupakzadáVányspo|us odpoVědností
hierarchicky
směremdo|ů.
Úko|yV systému
Ieadership
vznikají
djstributed
a Vedenípodpo',do|e..
rujekaŽdého
ko|egu
V tom,abyse zabývaltím,
k čemu
proskupinkuzátíhne,
a abyse V tomsta|tahounem
jemců.
KaŽdýtakmůŽe
bý někomu|ídrem
a současně
přijde
můŽebýtna stejnéúrovni
vedeným.KdyŽučite|
za Vedenímško|ys tím,Že by se chtě|pustitdo Úko|u,na kterýse cítíjako|ídr,
Vedeníneh|edácestypro
pseudodůvodů,
proč
to,abyiniciativu
udusiIo
zápIavou
nejde.NaopakdobřÍ|ídřiVe VedenÍ
ško|ysledují
,,to..
je V tom,abyz individuá|ni
svojeko|egya povzbuzují
ho zájmu,kterýprojevují,
učini|i
Věcspojující
skupinku
stejněna|aděných
a nadšených
učite|ů,
Kerá budeVe
ško|erozvÚetto, co č|ény
skupinkyspojuje.A co se
třebačasemVe škoIerozŠíří.
Pedagogické
Vedeníškó|yje pod|e\4'sIedků
\^/zkuÍaKorempro
můpo učite|i
druhýmnejpodstatnějším
dosahování
dobrýchVzdě|áVacÍch
Výs|edků
Žáků'4.
DobréVedení
má pedagogickou
Vizi,kterouje schopjasnýchočekávání
je
no přetavitdo Íormu|ací
a cí|ů,
za níVéstce|ýsbor a pravide|ně
Vyhodnoschopné
Vyfuářípodmínky,
covatdosahováníVytyčených
cí|ů.
inspiruje
kterépomáhají
kaŽdému
učite|i
V jehoúsi|í,
učite|e
a dodáVájim síluVe chví|ích,
kdy se nedaří
nejistoty.
Dbá na bezpečné
k|imaproh|edá.
a nastupují
nínoq7chcest'Stanovujesměr,a|edopřáváko|egům,
jeŽse
Vy]ádřit
k záměrům'
abyse mohliVčasa účinně
jich\'kají'a k Vedení
se připojit'niko|is nímbojovat.
NovinkyuvádídobréVedeníVŽdytak,aby se s nimi
je Vzítza sVé,osvojit
moh|iučite|é
si je'
sŽíta postupně
Například_ kdyŽchtě|iV jednéško|ezavádětpedago.
přiŠ|o,
gickáportfoIia,
Vedeníško|y
napředs myš|enkou
ji představiIo
podrobně
a necha|o
na učite|Ích,
kdose jí
nachopí.Pro tři ko|egyněVesboruby|atatomyš|enka
to|ikpřitaŽ|ivá,
Že se rozhod|yji prověřit.Pusti|yse do
Po ce|ýrok dostáVa|ypodexperimentu
s portÍo|iem.
poruV tom,jak s portfo|iem
smys|uplněpracovat.Na
konciŠko|nÍho
roku ko|egyněpředved|ysVá portÍo|ia
zbytkusboru,objasni|y'
V čemjimtentozpŮsobs|edoVáníjejichpokrokupomáhá,shrnu|y,
načoh|edněpoportfolia
přiš|y
a jak se pouči|y.
V nás|edujícím
uŽíVánÍ
rocese přidaIo
da|Ších
desetučite|ů.
Vedenísoučasně
Vyh|ási|o,
Že od třetíhoroku bude VyŽadovatportfo|ia
jako povinnouÍormudokumentace
proÍesního
rŮstu
Tentozdán|ivězd|ouha\4'proces
kaŽdéhoz učitelů.
mě|jasnou\^ihodu:
nikohoneohroŽova|
nad únosnou
míru,dopřá|VŠem
různěd|ouhýčas'kter}ipotřebova|i
na Vstřebání
novinky,
zajisti|,
Že přímoVe ško|eVznik.
|ymode|ytoho,jak různěmohouportfo|ia
Vypadat.Ve
třetímroce s oortfoliemoracova|ace|á ško|aa nikdo
nemě|potřebuse negatiVně
Vymezovat'
spo|eh|ivé
a transparentnÍ
Jasnéa d|ouhodobě
pedagogické
Vedeníje potřebanejenna úrovniško|y,
a|ei na úrovni
ce|ého
systému'
V řadě zemíse jako
pomůckapoužívalí
popisy,kterévyjadřujíočekávání

12

K ÚVAZE

dě|at.Popisujíkýžený(cí|otoho,co budedobrýučite|
práce'tak jak
Vý)stavV něko|ikaaspektechučite|ovy
ho ta kterápedagogickákomunitachápe.Nazývajíse
kompetence,
rámce
různě:standardykvaIity,
učiteIské
kvalityčiprofesní
rámceapod.Také
u nás se o Íormu|aproÍesního
rámcea ce|ého
systému
růstu
ci proÍesnÍho
pokoušíme.
Ško|stvÍ
se střídají
obsazeníministerstva
a systémstá|enenína světě.DosudjsmeneměliŠtěstí
na |ídra,
Kerý by dokáza|jakodborněpedagogjcky'
tak
po|iticky
i ekonomickytentoúko|
Vyřešit.
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_ torámcenesmímítpovahu,,high
stakes..
9' P|nění
poŽadavků
rámce
tiŽ,Žena spInění
nebonesp|nění
naořík|ad
závisí,zda uČite|
bude_ nebo nebude_
smět Vyučovat,
dostane- nebo nedostane_ Významněpřidánoapod.

ve světě'V němŽje dostupnépraKickyneko,,Ži|eme
nečné
mnoŽsfuí
inÍormací'
získatinformaceje |evné.
je nák|adné.
Dobrď se smysluinÍormací
Kde se tento
Továm můŽeříctjen a jen |idskábytost.
smys|na|ézá?
DobýVáme
smys|inÍormací
Ve sVémys|ia Ve s\4ichŽi.
(GeorgeDyson)Takovou
Votech...
IidskoubytostÍ,
která
Z toho,co jsmesi dosudv tomtotextushrnulio povaprácea o podmínkách
proni,můnaŠim
můŽepomoctodha|ovat
dětemsmys|a význam
ze kvalitní
učite|ovy
podobu
při Íormu|aci
Potřebuje
k tomua|espousŽemeVyjít
zásad proÍungování,
světakoIemnich,je učitel.
tu pomocia podpory.VaŽmesi učitelŮa pomáhejme
a Vznikrámce(standardu).
.l. Jedinýmobhajite|ným
jim.Pomáhámetíms\4'mdětem'a|eprokazujeme
tÍm
cí|ema smys|emexistence
jednot|ivému úctui našimoředkŮm'
rámce je trvalá podporakaŽdému
V tom,abyse moh|zlepšovat
tak,abykaŽdý
učite|i
jeho Žák dosahovaluspokojivýchVýsledkŮ.ProAutorkaie |ektorkaa koordinátorkaKM,
vedoucíexpertnískupinyprojektu
Íesní
rámeckva|itní
Drácek tomunabízí
učite|ům
' Pomáhámeškolámk úspěchu'
kteráříkají'co se od učite|e
očerámcováVodítka,
káVá.UdáVajísměr.
Rámec má býtco nejstručnější
a jazykověco nejjednodušŠÍ.
podrobností
Ani VeIkou
VeformuIacích Poznámky:
] Leigh, A.: Estimatinoteacher eÍfectivenessfrom two.year
proÍesní
při práci
nenahradíme
diskuse učite|Ů
_
changes in students'test sco|es' Economics oÍ Education
s rámcem teorveV debatáchdocházík učení
Review.2o1o'
Íoč.
29.s. 480_488'
porozumění.
a k hlubŠÍmu
,
_
W
Rive|s.
and residualeÍÍects
of
sanders.
J'..Cumu|atÍve
přináší
Pří|eŽitost
k učení
uŽ tvorbarámce.Nevznikachievement
summary
teachers
on
future
student
academic
zúčastne-liza zavřenýmidveřmi,mohouse Všichni
oÍÍindings'Universityof TennesseeVa|ue-AddedResearch
připomínkovánínávrhů
něnÍ
rám.
učituŽpřiVeřejném
Tennessee1996.
and AssessmentCenter.Knoxville,
kvalifikované 3
ce. chce to čas.oenízea dostatečně
- Hanushek.E. - Kain,J.:Teachers,schools,and
Rivkin,
S.
_ skutečné
pracovníky
odborné
|ídÍy'
kteřízodpovědacademicachievemenI'Econometrica73' č.2, 2oo5'
příspěVky
pedagogické
komunity.
ně VypořádáVají
a Hattie' J.: Visible learnÍngÍorteachers' MaXÍmizingimpact on
^ Pokudce|ýrámecVzniknemimodosahproÍesní
/earnng.Routledge,NewYork2012.
pedagogické
komunity(kupř.pouzejako Výstup
5 L4ourshed,l\4ona- Chijioke,Chinezi- Barber,lvlichael:How
práce skupinkydvacetináhodněVybÍaných
lidí),
the wor|d,smost improved school systems keep gettíngbet.
nebudemurozumětnikdojinýneŽpráVějehoautoler. McKinsey& Company,NewYork2010.
6 VíceD' Bloom a jeho taxonomiemyš|enkov\ich
ři.To zVýšÍ
odportěch'jimŽby mě|rámecs|ouŽit.
operací'
? Pink, D' H.: Pohon _ Překvapivápravda o tom,co nás moti.
růstu(nebokariérního
růstu,
5 . SystémproÍesního
resp.kariérní
řád) nemábýtspojováns Víceúrovvuje.Anag,Olomouc2012.
3 A' H' |\-4as|ow
ňovýmrámcem,V němŽse učite|
nějakoudobu
je americkýhumanistickýpsycho|og20' sto|etÍ'
g Vycházím ze zkušenostiz projektu Pomáháme školám
mety,po jejímŽ
dosanamáhá,aby dosáh|určité
žení,,mápokoj.,'Profesnírozvojmá být postaven
k úspěchu.Podobněale jjstě postupujímnohéško|y.
10stá|o by za to zmínitse V tomtokontextuVíceo tzv' pygma.
na trva|ém,
každodenním,
kaŽdoročním
drobném,
jak při učení
(VizHattieVýše)'
z|epšovánÍ
up|atňuje
a|eusi|ovném
ljonském
efektu.Ten se pochopite|ně
dětí,takV přístupu
k učite|ům.
horizontkva6 . Popisyfuořícírámec majíVystihovat
11Mentorje ko|ega,kterýdokážeporadit,pokudje k tomuVyzván.
|ity'na nějŽjako komunitadoh|édneme'
Horizont
kterýneradí'a|ek|adetakovéotázky,kterékouKoučje č|ověk'
Rámec má být
se posouvá,jak k němu kráčíme.
Mentorby mě|mítVe
čovaného
dovedou
kjeho V|astnímu
,,aha...
Íormu|ace
revidují
ŽiVýdokument,
V němŽse cí|oVé
postupýnaprotitomuod
Ved|erad i koučovací
svémrejstříku
a měnÍtak,1akse měnínášodbornýhorizont'
konkrétní
radýJako koučmůŽeúspěšně
koučeneočekáVáme
růstumá být univer7. Jádrem systémuproÍesnÍho
působit
nic neví.|\,4entor
naprotitomu
má
i ten,kdoo našíprofesi
zá|nípoŽadavek
na kaŽdého
učiteIe'
abydok|áda|'
k metodikovi,
obvykleje to zkušeně|ší
ko|ega.
b|íŽe
], Autorkaje Vedoucíexpertnískupiny tohoto projektu.Více
že na sobě pracuje.Méněje Více:stačí,
aby si
o něm [on-|ine]na:.WWw.pomahameskolam,cz'
učite|
zvo|i|na ško|ní
rokjedendva dílčÍ
cÍ|ea na
13Bohuže|na VýstiŽný
nich skutečněpracova|.
Nemá smys|,aby učite|
českýekviva|ent
s|ova''|ídť'
čekáme'
je |epší,
nevyhovují'
a|e Ve
V krátkém
|et,,do|oŽi|,
ženap|ňuje
,,Vedení..
obdobíněko|ika
,,Vedoucí..či
''Vůdce..
jsmezvyk|í
ško|ách
na ''vedení
ško|y..,
a to je něcojiného.
To z různýchdŮVšechnypoŽadavkystandardu...
]4Např':Robinson,V _ Hohepa,M. _ L|oyd'c.: school leader.
ne]i přímopodvádění.
VodůVedek Íorma|ismu,
'hip and student outcomes: ldentiÍyingWhatWorksand Why'
potřebuJe
prŮVodcepro svouprácis rámcem
L Učite|
BestevidencesynthesislÍera.ib''The Universityof Auck|and'
_ potřebujesvéhopedagogického
lÍdra'Takový|Ídr
Ministryof Education,Wellington2009.
nesmíb}itV postavení
kontroIora,
a|ebezpečné
opory.
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Čteme
s pořozuměním
každý
den
Jana Kopecl<á
Minu|ýško|ní
rokjsemuči|a
V 1.třÍděa zíspi|otovat
kalajsem pří|eŽitost
materiály,kteréV prosinci|oňského
rokuVyš|yV kniŽní
úpravěpod názvemÓteme s porozuměnÍm
každýden' Jedná se o souborpracovních
|istŮDaily Reading Comprehensionv přek|aduKateřinyŠaÍránkové.
Je to materiá|,
kterýje na našemtrhuzce|aojedině|ý
a svou
propracovanosti
pomocse stáVáskutečným
níkema pod|eméhoi Ú|evou
učitelŮm
VeVýucečtenÍ
a oři rozvoiičtenářstvÍ.
při hodináchčtení,
Pracovnílistyjsem vyuŽíva|a
p|ynu|e
a to uŽ V době' kdyjeŠtě
mnohédětinečet|y
- tedyasi od po|ovinyŠko|ního
roku.Textydětizauja|y
a pracova|ys nimi rády _ jsou totižkrátké,uce|ené,
jindyVtipné.
někdypoučné'
SVýmobsahemos|ovují
ho|čičky
i ch|apce.
Dokáza|ije přečíst
i s|abší
čtenáři
a přines|yjim pobavení'
Pracovní
|istyjsoudop|něny
jako
obrázky- slouŽÍ
třebak motivačnímu
rozhovoru,
Vodítko
k předvídání
a V prŮběhučteníjako
oporaporozumění.
Tytokresbytotiždobřei|ustrují,
očV textu
jde.KaŽdýtextje dop|něnsadouotázeka úko|y,
které
jsou zaměřenyna konkrétní
čtenářskou
dovednost.
jsem by|apříjemněpřekvaPři závěrečné
ÍeÍlexi
pena'jak děti dokáza|ydiskutovat
nad jednot|ivými
úko|ya obhajovatsvůjnázor' soubor textůpomáhá
ne1enžákůmk úspěšnému
rozvíjenÍ
čtenářských
protoŽe
dovedností,a|e rozvíjíi dovednostiučite|e,
v pracovních
|istechVidívydařenouap|ikacimnoha
poučeka poznatkŮ'o kterýchv odborné|iteratuře
čte.
poPracovnÍ
|istymne inspirova|y
k Vyh|edáVání
dobnýchtextůa k Vytvářeníobdobnýchotázeka Úko.
lů,aby pomáha|ydětemporozuměttextua rozvíjet
jejichčtenářské
strategie.
Na konciško|ního
rokujsem by|apotěšena,
co
prvňáci..
VŠechno
říci,
uŽ ''moji
dovedouk textu
čeho
si Všímajía
V nepos|ední
řadě'jak je čtení
baví.Potvrdi|ajsem si, Že s výukoutechnikyčtenímusíjít
rukuV ruce péčeo budoucÍho
čtenáře.Protožeroz.
VíjetV dětechradostnouchuťsi čísta véstje ke čtení
je stejněVýznamný
jakoje naučit
písúko|
dekódovat
menaa naučit
olvnu|ému
čtení.

jsem s da|ším
Po dobrézkuŠenosti
souboremtextůzača|apracovati |etoss druháky.
Nepracujis nimi kaŽdýden, ale dvakrátdo
týdne.Dětise na tytotextytěší.Po počátečnímzklamání,
Že uŽ u nichneníobrázek,se
Většinadětíptá, zda si mohouobrázekdo.
podIe
malovat,a jsourády,kdyŽsi textdop|ní
sVéÍantazie.
Nabízřnpro ukázkuhodinučtení
s Vyjednohoz těchtotextůurčených
pro
uŽitím
děti 2. tříd.Věřím,Že pos|ouŽí
k inspiraci
pouŽití
a moŽnému
i jinýchmaieriálů.
V druhémýdnu jsme se Věnova|ivizualizaci,tedy
čtenářské
strategii,kteráumoŽňu;e
čtenářům
vytvářet
si představyna zák|adé
toho,co čtou.Dětise učíh|edatV textubarvitýjazyk.
Na začátkujsem dětem Vysvět|i|a,Že když si
přÍběh,Vlvářejí se nám
čtemenebo pos|oucháme
V mys|iobrazy.Představujemesi' jak Vypadajíposta.
Vya místa.Někdymohounašepředstavyb]íttak žiVé,
jakoby se námV h|aVěodvíjel
Íi|m.
Průběhhodiny
Děti |eŽÍna koberci,majÍzavřenéočia pos|ouchají
zvuky,hlasy(šumění
moře,h|asyde|ÍÍnů)'
Poslouchej
a zkus si představit,k čemutytozvuky patřÍ,s jakým
obrazemsíje spojuješ,co vidÍšza zavřenýma očima,
jakéobrazy se ti v hlavě odehrávají'
Po skončení
nahráVkysi povídáme,co si kdo
představova|,
co Vidě|.
_ de|fíni.
Dětise rych|edostanouk tématu
Do středukruhujsem rozloŽi|aobrázekde|Íína
_ obrys tě|ana modrémpozadí'ko|emjsou v|nky.
jaká s|ovase nám ,,Vyp|aví.,,
Přemýš|íme'
kdyžse řek.
_ zapisujeme
ne de|ÍÍn
obrysu
do
delÍína.
objevujíse s|ova- zachraňuje,šedí,modřÍ,skáčouz vody, savci, jsou hraví,chránÍpřed žralokem,
upozorňuje|oděna nebezpečí,majíploutvea|d,
Předk|ádámtext s úko|y.Každýžák si připraví
modroupaste|ku
a dostáVák četběÚkol:
PodtrháVejsi s|ova,k|eráti pomohoupředstavitsi
de|ÍÍna.
Následujespo|ečné
čtení
textu'

,'Když se dítěti nelíbíŘniha, kteroujste rnu zlybrali, nebojtese udělat dalšípokus.
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DeIfíni
Vystrčí
h|avunadVodu,Vypadáto'jako
KdyŽde|Íín
by se na nás usmíva|.
KdyŽdelÍíni
skáčounad Vodu,Vypadají
šťastně.
Hladkátě|ase jim |esknou
Jsou takéVelmikrásní.
na slunct.
jsou hraví.Hrajísi s |idmi.Hrajísi spoDe|fíni
do bub|in
|u.VyÍukují
do Vodybub|inya Štouchají
nosem.
parcích.
Naučí
Někteříde|Ííni
Žijív zábavních
se dě|atrůzné
triky.Umějískákatskrz kruh.Doká.
Žou na nose unéstve|kémíče.
Umějíposkakovat
na h|adiněpomocísi|ného
ocasu.Lidése smějí
a t|eskají.
pomohIi.
DostrkaIi
De|Ííni
nám takémnohokrát
p|avcek pobřeŽíneboje ochráni|ipřed
Vysí|ené
VarovaIi
IoděpřednebezpečÍm.
ŽraIoky.
Mě|ibychomde|Íínům
taképomáhat.Mě|iby|odí'
chomdáVatpozor,abychomdo nichnenarazi|i
Mě|ibychomse starato to,aby by|yoceányČisté.
Po kaŽdémodstavcise zastavÍma diskutujis Žáky
jim poježsi podtrh|i'
protože
o s|ovecha spojeních,
_ ptám se proč.
mohla Vytvořitsi představude|Íína
objevujíse spojení:hladká tě|a,lesknouna slunci,
hrajísi,poskakovatna hla.
vyfukujíbubliny'šťouchají,
dině, silný ocas'
Potéděti dostáVajíza úko|podtrhnoutsi celou
Větu,kterájim pomoh|apředstavitsi de|Ííny
Ve sVé
mysli.
Nejčastějise objevova|yvé|y:Hladká těla se jim
lesknou na slunci' Vy.fukujído vody bubliny a šťou.
chajído bub|innosem, Dokážouna nose unéstVelké
míče.
Diskulujeme,pročpráVětytoVěty.Jeden Žák odpovídá,Že úp|ně
|eskne,má
Vidí'jak se tělo de|Íína
na nosemíča smějese u toho.
pomi
Vizualizaci,
ProtoŽe
se tutohodinuVěnujeme
jímda|ší
moŽnátémata,
např ochranade|Íínů
a čistota
oceánů.

1.o čem|e text?
A) co delÍíni
dě|ajÍ
jedí
B) co delÍíni
p|avou
c) kamde|Ííni
D) pročdelÍíni
skáčou
2. Kterávěta říká'žede|fínipomáhaií|idem?
A) Jsou krásní.
p|avce.
B) Zachraňují
na ocase.
c) PoskakujÍ
D) HrEísispo|u.
3. Protožedě|aiíde|fínitriky'
A) jsoukrásní
plavcům
B) pomáhají
jakoby se smá|i
c) Vypadají'
D) |idése na ně rádidíVají
4. Děti i de|fíni
A) tIeskají
B) se smějí
c) si hrají
D) čtou

rádi.

listyna kobercia čtemesi
Scházímese s VypIněnými
pročjsme
odpovědi,
diskutujeme
a argumentujeme,
tu kterouodpověď.
si zakrouŽkova|i
Děti nemajíobavy,Že je některájejich odpověd
špatná,protoŽesi prácineznámkujeme
ani nijaknehodnotíme.
V tétočástise učíme
argumenlovat,
obhajovata dokazovatsvojenázory.
mapu de|ÍÍna
Závěrem doplnímemyŠIenkovou
o novépostřehy,Vědomosti.
kde si mohou
Nabízím
dětemknÍŽky
o de|Íínech,
přečíst
da|šíinformaceo těchtozajímavých
savcÍch.
|istu
Nakonecsi děti na zadnístranupracovního
při nějaké
akci,nebodo kresmohounakresIit
de|fína
co se o němdozvědě|y
nového.
by zaznamenat,
Komu se hodinalíbi|aa dozvědě|se během ní
přimalovat
VInku.
něcozajímavého,
můŽek de|fínovi

prácedětí,čtousi úko|y,
krouŽNásIeduje
samostatná
kujívybrané
odpovědi.

Autorkaje učitelka1. stupně
V Zs v Praze.Kunraticích.

každýden,1,třída
Čtemes porozuměním
.150pracovních
roce
Iistů,
na 5 dnív týdnu,30 týdnůVe ško|ním
jedné
Věnují
ze šestiZák|adkaŽdýtýdense žácispo|us učite|em
níchčtenářských
dovedností
krátkéa smys|up|né
texty
černobí|é
i|ustrace,
kterési žácimohouVybarvit
3 oiázky s nabídkouodpovědí,kterése zaměřujína porozumění
textua danoučtenářskou
dovednost
instrukcepro učite|e
k|íč
na otázky
se správnýmiodpověd'mi

L E K c E A K o M EN T Á Ř E

K R t T t C K ELt S T Y- 5 0 / 2 0 1 3

postavyvevlastních
kniháchočima
druháků
Charakteristika
Leona Mechúrová
V září jsem se třídoudruhákůnaváza|ana
pravidelné
dílnyčtení,
kteroujsemza.
ak.tivity
po|o|etí
1.třídy.
Při čtenÍ
knih
ved|av druhém
jsme se zaměřilina podrobnější
poznávání
postav.Jak a|e ma|ýmško|ákům
zpřístupnit
něko|ikrůznorodých
kva|it,kterése pod pojmem charakteristika
postavyskrýVají?
Jak
přemýŠ|ení
otevřít
o tom,jak postavaVypadá,
co o nívšechnoVímedostatečně
strukturo.
vaně a zároveňV širších
souvis|ostech?
Jak
rozŠířit
s|ovnízásobuma|ého
čtenáře.abvsi
poradi|s popisemtoho,co tvořínapř jednot|ivé
části
postavy?Jak pomocis pojmenováním
kniŽní
ob|ičeje
a takétoho,co
toho'co má postavana sobě ob|ečeno,
postavaříká,co si mys|ía co cÍtí?A jak tohodosáhjasnoV tom,kde se
nout,kdyŽsamy dětiještěnemajÍ
V|astně
odenám |idemono myš|ení,
cítění
a m|uvení
\4irazněznakychováhráVá?Jak odkr}ha pojmenovat
nÍpostavy?Támacharakteristiky
kniŽnípostavynabízí
mnoŽství
námětů.kterémůŽeme
s dětmi
neořeberné
při čteníprozkoumáVat.
námětů
Něko|ikkonkrétních
z něko|ika
|ekcÍ
si dovo|ím
nabídnout.
Většina|ekcí'kterés dětmirea|izuji
na podobné
téma,se sk|ádáze dvoučástí.
V prvníčástiV hodině
pracujeme
se spo|ečným
textem,na němŽVy.
čtení
přemýš|enÍ
Vozujeme
danétéma.Mode|uji
o tématu,
Žákůmk|aduotázky,zapisujeme
myš|enky,
doh|edáVámeV textudůkazyo svémtvrzenÍ,
vyvozujeme
své
Přitom spo|ečněfuoříme
závěrY z |ex|ui z i|ustrací.
p|akát,kterýnám vyvěšenVe tříděpřipoinspirativní
mínáprocespřemýŠ|enÍ
o tématu.
V druhé
částitemapakpři čteV dí|něčtenÍ)
tickyzaměřené
|ekce(přÍmo
nÍŽáci samostatněpřemýš|ejí
o postavěVe sVéknize
kterýVznikne
a sVépoznatkyzapisujÍdo organizéru,
p|akátu.
inspirativního
P|akázmenšením
vytvořeného
graÍicky
připravujemá ko|egyněpárová
ty i organizéry
LucieHrnčiarová.
Jí Vděčím
za |o,Že méná.
učite|ka
podobu'
padyzískávajÍ
reá|nougraÍickou
Jak postava Vypadá?
SpoIečnou
Iekcizaměřenouna odha|ování
charakteristikkniŽníchpostavjsem zahžli|aotázkou:Čehosi
na postaváchv knÍhách,kteréčtemůžemeVšímat
me? zajíma|omě,jak o tomtotématumohoupřemýŠ|etdruháci,kteříjiŽmajísvoučtenářskou
zkušenost.
jak
Že se V knizenapř.dozvídáme,
Dětiodpovída|y'
postavaVypadá,co má na sobě oblečeno'
co ráda
dě|á'kdo jejíkamarád'co se jÍsta|o,jakémá Vlast.
nosti.KdyŽje postavouzvířátko,Vímetaké,Že můŽe
protoŽeV knizeněco říká...Na zák|adětéto
m|uvit,
postupněVyvozujeme'
zkušenosti
dětskéčtenářské
popsánajinak,je jedi.
Že kaŽdápostavaje spisovateli
my.
nečná,
steinějakojsmejedineční
Na f|ipuje nakres|enobrys postavys dostatečně
prostorem
V ob|asti
h|avyi tě|a.KaŽdý
ve|kým
vo|ným

_ jedenna zaŽák má dva barevnó|Ístečky
jednéVětycharakteristiky
týkalíznamenání
pro pocíse hlavypostavya druhý|ísteček
pistoho,čehosi ŽákVŠim|
na tě|epostavy.
Mode|uji:
PostavaV mé knize se jmenuje
BabičkaDrsňačka.
Na Ž|utý|Ísteček
o ní
mohunapsatněkterouz těchtoinÍormací:
Babička
nosísiInébrý|e,za uchemmá nas|ouchátko.
JejÍV|asyjsou uŽ prošedivě|é
zuby,kterýmříkáme
a úsměvzdobíÍa|eŠné
protéza.
Ze špičató
bradytrčítři
Ve|ké
chIupy'
Na ze|eBabička
nosíkvětované
ný|ísteček
napíšu:
šatya bétrepky.
Žovépunčocháče.
Na domasi obouváVínoVé
svetr V jeho rukáVu
Óasto si přes šatyob|ékáÍia|ový
papírový
pekapesník
a V kapseba|íček
míVápoužitý
jakodůkazpromítprmintových
pastilek.
(DětemjeŠtě
nu i|ustraci
z knihyna interaktivnÍ
tabu|i.)
knihy:Wallíams,D.:BabičkaDrsňačka,
s Využitím
Argo,Praha2012,s. 19.
mnou představenópostavyděti pocharakteristika
bavi|aa podpořilajejichzájem o pátránípo popisu
postavV právě rozečtených
knihách'NěkteříŽáci
jednuVětu,jinÍpsa|ii někoformu|ova|i
s obtíŽemi
jaký má
|iklístečků,
na kterýchVýstiŽně
označova|i.

Lístečky
žákŮ_ jak postavaVypadá'
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postavanos,oči,bradu,jakébarvya kva|ity'isou
V|asy'
Jiná sdě|enÍpak ukazova|ana to' jest|ije tě|opostav
postavchIupaté,
ma|é,
ve|ké'
štíh|é,
t|usté,
u zvířecích
postav
opeřené
nebotřebas hebkousrstÍ.
U |idských
si děti Všíma|y
takéob|ečení.
Pro sdí|ení
Ve skupiněsi pak děii připravi|ynejen
sVézápisky o postaváchna |ístečky,
a|e takéodpoVěď na mou otázku:.Kde v textunebo v knize najdeš
důkazo tom, že má postava maléuši,že nosÍvelké
brýle,že má krátkéka|hotyapod.?Žáci se pokouše|i
V knizedoh|edat,kde se při čtení
o postavědozvědě|i
- nejenjak
to' co o nízapsa|i.sVézápisy na |ístečcích
VypadápostavaV jejichknize'a|ei dok|adytoho'kde
- si paksdí|eIi
informace
v knizenaIez|i
Veskupinách.
Někteřízkušenější
čtenářipředčíta|i
úryvekz knihy,
jinísvá sdě|ení
PřesVědčiVě
opíra|i
o i|ustrace.
sdě|oVa|i,Že autoÍknihynenapsa|,jak postavaVypadá,a|e
oni to Vědí,protožejsou v knizeobrázky.SVé|ístečky
pak postupněna|epova|i
do obrysupostavyna f|ipu.
jednotlivé
Poté,co si žáciproh|éd|i
a přečet|i
charakjsmepři spo|ečné
teristiky
na obrysupostavyna Í|jpu,
diskusivyzdvihIi\^ýstiŽně
napsanécharakteristiky.
Káta má hnědévlasy, má culíka na culÍkučervenou mašli.Má černéočia špičaýnos'
Vládíkmá kulatouh|avua je blonďák' _ Je to ma|á
blondýnka,má kudrnatévlasy a modréoči'- Má vlasy do tváře,
Na závěr se kaŽdýsamostatněpokusi|Vyp|nitsi
pos|avyze sVéknihy.
organizér
s charakteristikou
co postava cítí?
poV této|ekcijsem místočtení
Vsadi|ana VypráVění
hádky.Na jeho začátkujsem děti vyzva|a,aby si Všíma|y,jak se postavyv pohádcecítí,a pta|ajsem se
jich' kde se asi odehráVá|o, co cítímemy |idé.Děti
spontánněreagova|y,
Že ,,cítíme
V srdci..,a popisovaly
situaceze svéhoŽivota,kdyjimby|osmutno,jakétoje,
kdyŽ 'r]'4ístrach,cítíbo|estanebojsou Vese|é'kdyŽ
proŽíVají
pohodu.Pakjsemdětemvypráradost'štěstí'
Vě|apohádkuo perníkové
cha|oupce,kteráje Všem
jsem zv|áště
známá.
obsahovědŮVěrně
Ve VypráVění
zdůrazňova|a
|íčení
o tom,jak se cíti|tatínek'kdyŽse
dětiárati|y'jak se Mařenkabá|a,kdyŽby|is Jeníčkem
|ese'jak mě|Jeníček
samiV temném
strach,co s nimi
jsem ra.
bude'kdyŽnenajdoucestudomů.Zdůrazni|a
dost dětí,kdyžuvidě|yV dá|cesvěbl'|ko,
a takéjejich
kdyŽ
smuteka obavy'
by|yzavřenéV ch|íVku,
zatímpopisu
co je JeŽibabakrmi|adortíky.
Děti si Všíma|y
emocívšechpostavspojenýchs radostným
náVratem
Po
tomto
VypráVěnÍ
mě|y
dětídomů.
děti za Úko|zapsatce|ouinÍormaci
o tom,jak se cíti|aV některé
části
pohádkyněKerá z postav'Některé
z příkladů
dětských
sdě|ení:Mařenka se cítilaosaměle.- Ježibabase cítí
radostně,že vězníděti. _ Tatínekse cítilustanně. _
Mě| velikýstrach,kdyžděti v lese nenaše|.
Ve stejném
týdnujsme pak V dí|něčtení
zaměřo.
Va|ipozornostna přemýš|ení
o pocitechpostavV na.
šichknihách.To,jak se postavací|Í,
zaznamenáva|y
po
Mnohé
děti
čtenído organizérŮ.
dětské\^iroky
o pocitechhrdinůby|yproduktemdětskéhoVysuzo.

Jak vypadá postava V méknize,
vání a shrnováníinÍormací'
kterénačerpa|y
V průV|astní
běhu četby
knihy.cenná by|anejensamotná
formu|ace,
a|epředevším
zdůvodnění.
Mezi záznamy
jiné
mimo
tato
Postava
se
objeviIa sdě|ení:
se jmenuje
protože
Majka, Byla smutná,
neměla Ve školežád.
nékamarády._ Čarodějkyse cÍtilyradostně,protože
zachránily ptáčky'
co postava říká?
jsem Vybra|atextJoanPro Vyvozování
tohototématu
počítači
ny Krzyzanekovéo
a růžové
zahradě,|<teÚje
Žákůmk dispoziciv Čítance
2 (nak|'Fraus,P|zeň2009,
s' 122_123\'V úryvkuse dozvídáme,Že VaÍ|íčkovi
přístroj
si koupi|ipočítač
a Vůbecnetuši|i,
ko|ikpotíŽí
způsobí.
Počítač
má totiŽneviditeIná
chapad|a,kteni'mi
brzyuchopÍsyna Filipatak pevně,žemu nedovolí
dě|atuŽnicjiného'Protožese to mamincene|íbí,
rozhod.
ne se prom|uvit
si s Fi|ipem.Nás|edující
rozhovorpak
předmětem
při
práci
naŠeho
záJmu
by|
s textem.Právě
na němjsmesi mode|ova|i,
co postava(maminka)
říká.
Děti vybíra|y
a zapisova|yVěty'někdy i přímécitace
přímé
toho,co maminkaFiIipoviříka|aprostřednictvím
je
grďicky
řeči'ze to,co maminkaříká, znázorněno
v té}du
uvozovkami,
zazně|otřídouspontánně,neboť
jiŽ
tuto
zkušenost
majÍz V|astní
děti
četbyknih.
samostatněV dí|něčtenÍ,
mŮ.
Jak jsme pokračova|i
ŽeteposouditV záznamechdětína Íotografiích.
Zají.
mavostíV graÍických
záznamechby|o'Že někteřížáci
jižspontánně
promIuvy
se pokouše|i
zapisovat
hrdinů
VyuŽitím
s
uvozovek.
zaměřeníse na dí|čí
aspektyvnějších
a Vnitřních
kniŽníchoostavV něko|ikakrocích
charakteristik
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společnápráce _ co řÍkápostava'

Co říká postava v méknize.
přispě|ok tomu,Že děti strukturovaněji
a zároveň
h|oubějizača|yo svýchpostaváchV kniháchpřemýš.
|et.obohacenio s|ovnízásobu,jak postavaVypadá,
neboříká,mi Žácinedávnosdě|i|i,
Žejejichpo.
co cÍtÍ
přemýŠ|ía
Že bychomsi o tommě|itaké
stavai nějak
brzypopovídat...
Co mě k tomuještěnapadána závé(?v našíško|e
prvňákyčíst
genetickou
V zimě,
vyučujeme
metodou.
jiŽ
pře|omu
ka|endářního
roku čtousamostatně
na
techniky
smys|up|né
texty pod|eúrovnězv|ádnuté
Ve chVí|i,
kdybyIinatěšeni
samostatně
si přečíst
čtení.

Dneska
svou prvníknihu,jsem zaved|adí|nučtení.
nejednu
čtenářskou
zkušenost.
majítih|edruháciuŽ
je zábavoua takéodměnouve chví|ích,
Čtení
kdy
při V]'běru
majísp|něnýúko|.
Vzájemněse inspirují
kamarákníŽeka dokáŽoukni|t!lzhodnotiti doporuČit
jak
dovi.Překvapují
mě...třebatím,co uŽ nynÍčtou,
jak
přemýšlejí'
knihách
někdy
argumentují..'
o
tom
o
a|eněkdypříŠtě.
Autorkaje učitelka1' stupně a internímentorka
v zŠMendelova V Karviné-HranicÍch'

prožitý
den
Příiemně
čtenářský
Jana Pluhařová
navázatna
Dnessi dovo|uji
příspěveko našíčtenářské
dí|něV 5.B. Třída,kterou
jsem si hýčka|apro mne
ob|íbenými
metodamikriticmi odeš|ana
kéhomyŠ|ení,
druhýstupeňa přiŠ|y
doce|a
novéděti,těmitometodami
žejen
Škoda,
,,nepo|íbené...
jeden
V\ýna
rok.o to VětŠí
pro
zva
mne.Tak na konci
rokuuvidíme,
kamjsmeby|ischopnidojít.
Po prvníchpokusechs pětilÍstkem
lsme si osvoji|i
Na |istopadce|kem
/' N. s. E R. T čipárovéčfenlí.
zač|enit
Uspěšněse nám podaři|o
do
dobrýVýs|edek.
čtenářskou
dí|nu,
kterou
běŽného
týdnei pravide|nou
Ve|si dětiVe|iceob|íbi|y.
Z tohomám,pochopite|ně,
protoŽe
kou radost,
se dětemdaříVe středečních
dí|mě dokáŽou
nách nakouknouti za texl a svouÍantazií
povzbudit
se dá|.
i po nejnáročnějším
dni.A snaŽÍme
VÍtejte
tedy na druhénáVštěVě
Ve staňkovské
ško|e,tentokráts noqim obsazenímtřídy.Mým úko|em
předmětya ukázatdětemneby|opropojitvyučovací
práci
|ehkou
autorů
komiksů
ispoustyzákoutí,
které
si
(kresebný
Výraz,
čtenářpři proŽitku
ani neuvědomuje

Vo|by
kterýčtenářinapovídějovou|inku'idŮ|eŽitost
pojem
Vět
do
bub|in).
Děti
si
mě|y
spojit
komiks
s|ov
pomocí
proŽitků
s konkrétním
obsahem,
si ,,osahat..roIi
komiksu
či
si
uvědomit,
Že
ke změně V proudu
autora
příběhustaÓínepatrnýimpu|z_ napřík|ad
začlenění
jinéosoby.Jako třešinkana dortumě|ob1itpaksamotnéVytvoření
částikomiksua závěrečná
vernisáŽ.
vese|átřídaanebJaktýby|náškontalÍs komiksem?
Nášdenp|nývýkonů
zača|ce|kemnenápadněa klidVe
ně' staňkovské
ško|emámetu výhodu,Že je městPaní
ská knihovnaumístěnapřímov budověško|y.
jsem
jako
poŽáda|a
o
spolupráci
a
ona
mi,
knihovnici
pro
VŽdy,
Vyš|a
Vstříc.
Připravi|a
si
nás
krátké
ostatně
povídáník tématukomiksa ukáza|anám opravdoVékomiksovépříběhy.Že nenípro jednohoč|ověka
snadnéutvořitkomiks,nám by|ojasnéuŽV knihovně.
a textovou?
Jak tedysk|oubitstránkuVýtVarnou
Nakres|itstatickýobrázeknebýVápro Žáka 5.třídy
ve|kýprob|ém.
A|etako\^7
obrázeknedáváčtenářipříprostoru
pro
liš
VysuzovánÍ'
Jak tedydětempomoci
s ne|ehkým
Úko|em?
Č;rcnáři
Kritických/lsÍÚpatrně přijdouna spous.
pro svoutříduhru
Já Vybra|a
tu nápadůa možností.
v
ma|ých
oŽiv|é
sochy.Dětimě|yza Úko|
skupinkách
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Jednotky
délkyv básni
BarboraBrzósková
jsem
s kritickýmmyš|ením
se setka|as nástupemdo
ZŠMende|ova,
kdejímprošlavětšinaučite|ského
sboru na spo|ečném
semináři'
Přiznám se, Že jsem dříVe
Vůbecnetušila,
co to kritické
myš|eníje
a co od něhoočekáVat.U svýchko|egyňjsem
vidě|a'jak do svých hodin
metodyKM zařazujía tehdy
mě to zauja|onato|ik'
Že jsem se rozhod|a
tentoseminářtakéabso|Vovat.
Po kurzuRWCT se snaŽímdo
svýchhodinmatematiky
Vk|ádat
metodyKM a vyuŽÍVámtakétřífázovýmode|učení.
Je pro mě Ve|kouVýzvouzkoušetmetodyzařazova|wávě do matematiky,
kde se obvyklenesetkáVámes texty,a|ejen s čÍs|y.
Jednotky délkys využitímbásničky
Hodinaproběh|aV 6. ročnÍku,
Ve třídě,kteroujsem
zača|aučit|oni.SnaŽímse do hodinVk|ádatpráci
s texty,V tétohodinějsem chtě|a,'neob|íbené..
uÓipřed|oŽit
Vo(jednotky
dé|ky)
ŽákŮmpomocÍ
básničky'
jsmeV hodiněpátra|i'co VŠechno
Spo|ečně
bychom
se moh|iz básnědozvědět.
Popis hodiny
EVOKACE
PrVníčásthodiny-evokace-začaIa
brainstormingem'
jsem,na jakéjednotkydé|ky
Zjištova|a
si Žáci Vzpomenouz prvního
stupně.Pokynzně|:Napište
na lís'
tečekjednotkydélky,kteréznáte. Da|šímá instrukce
na co Všechnojste
k Žákům:Nynísi sdě|teVedvojÍci,
jsem žákům
po|oŽi|a
si vzpomněli?Po tomtosdílení
jste
k
Na
Ve
otevřenéotázky tématu: co
dvojicipři.
jste
prodiskutovat,
šli?Zkuste spo|ečně
zdali
opravdu
uvedlijednotkydélky'MyslÍtesi,Žejste vypsa|iVšechny jednotky délky?shodněte se na tom,co mi posléze nadiktujetena tabu|i.Třetí.nstrukcez méstrany
by|a:NadiktujtemÍjednotky délky,na kteréjste přiš|i'
jen jsemse ujisti|a,
Při zápisujsem nic nehodnoti|a,
jsem
zda někdonechceještěněcodop|nit,
a rozda|a
Žákůmpracovní|istyse zadáním,Že zjistíme'
kolik
jednotekdé|kyexistuje'NeŽsi Žáci pracovní|istypo.
jsemsi interaktivní
připraviIa
depsa|i,
tabuIia promít|a
Žáci
maií
Ve
PL.
básničku.
kterou
svém

UvĚDoMĚNí
s| vÝzNAMU|NFoHMAcí
Ži|jednoujedentátaMet(
synjehodesetkrát
menší,
Decimetr.
Vnukamě|také- centimetr,
stokrátby|menší
neŽ|ion.
A ma|épravnouče,
h|asjak zvon,
menší
|\4iIimetr'
tisíckrát
A|ei táta'tenh|eMetr'
mě|svéhodědu'staróhojak s|on'
tenjmenoval
se Kilometr,
tisíckrát
Větší
by|než|i
on.
jednotkydé|kyv básničce
Žáci mé|iza úko|Vyh|edat
a ty si podtrhnout.
Instrukce:
Nynl,slpřečtěte
básničku
a VprůběhučtenÍ
se pokustepodtrhnoutslova,o kte.
rých si myslÍte,že by mohla Vyjadřovatjednotku dél.
práceproběhIa
ky Po skončení
samostatné
spoIečná
kontro|apodpořenáviz]a|izacína interaktivní
tabuli.
pří|eŽitost
pracovat,
Aby mě|iŽácida|ší
s jednotkami
pokusitse seřaditjednotkyod nejmenší
měliza úko|
po největší.
Totoseřazenísi mě|inapsatdo PL.
VrátiIijsmese k básničce
a Žáci dosta|iinstrukci,
ještějednoupozorněji,
abyji přečet|i
zda|ijim neříká
ještěněco více.
PouŽilijsme k tomu shrnování.
Na prvnís|oce
jsemmodeIova|a
p|něnízadání.Pokynzně|:Pokusme
se z básničkyVyřadit,vymazat pro nás nepodstatné
informace.vbásnije nejdů|eŽitěJší
matematická
spo.
jitostmezljednotkami.
pomůcku:
Na tabuIijsmesoučasně
kresIiIi
mmcmommKm
a----./

. 10

!----./

.10

l-,,/

. 10

f\---l/

. 1000

jak se Žáci s danýmúko|em
By|opřÍnosné
s|edovat,
pří|eŽitost
Vyh|edáVat
V textunějakoumatema,,perou..,
je Velmizauja|a.VětŠina
tickouSpojitost
z nichpo pravdě
při
prvním
Že
Vůbec
neuvědomi|i,
sdě|ila' si
čtení
žese
v básničcemŮžeschováVatmatematika.
Dokoncena.
je i spráVněpopsánaroazi|i takéna to.Že V básničce
pos|oupnost
(táta'
dokmenová
syn,Vnuk,pravnuk
ald.).
Nás|edova|a
má otázka:Pročsi mvslíte.
žese učíme
jednotek?
pět
základních
těchto

,,Některéděti se naučíčístaelmi brzy. I jin je dobrékaždý den nahlas číst.
Při čteníse dětíptejte na příběh. Mluate o tom, co se můžestát, a jak příběb

sou,uisí
sjejich žiz;otem,,,
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Návodná otázka: Přenýšlejte, V jakéjednotce budeme měřit dálnici, v jakétřÍdu,čokoládu'minci atd'?

K porozumění
textuV básničce
mi nejvícepomoh|o,
kdvŽ

Po tétofázi si Žáci zkouše|i
odhadnoutdé|kua šíř
ku sVéd|aně.Pak mě|iza úko|Ve dvojiciodhadovat
předměty_ |avici,tabuIi,
a měřitrůzné
sešil,učebnici apod' Zvolte jednotku Vždypodle VašehouváŽení,
pokuste se zvolit tu nejvhodnější'

záci takéhodinu Vyhodnoti|ipomocíšká|y.Pokyn
zně|: Vyberze škályjednujednotkudélkypodle toho,
jak se tÍhodina lÍbila(kn - nejvíce,mm _ nejméně)'

V Úp|ném
záVěrumě|iŽáci za úko|V PL dokončit
tři
nedokončené
Věty:

Literatura:
Tymráková'|. _ Jed|ičková,H' _ Hradilová,L.| Výukovépro.
gramy jako příklad Íntegrovaněpojaté výuky. Přírodovědec,
Nitra2005.

Má zkušenost'postřeha do|myz hodiny
přeKdyŽjsem zjisti|a'Že mám učitjednotkydé|ky'
jsem'jakýmzpůsobem
V úp|ném
závěrumě|iŽáci pod|epomůcky
na tabu|i
mýŠ|e|a
to Žákůmpodat,aby
převodŮ.
dop|nit
tabu|ku
Tímjsmesi ověři|i'zda vztato pro ně nebylozase jako na prvnÍm
stupni.SnaŽř
hůmmezijednotkami
dé|ky
rozumíme.
Iajsemse Vyh|edat
Vhodnýtext,a to se mi podařilo.
cinnostje Íixační
a navazujena práci s textem,
Ce|áhodinatotiŽstojínajednébásničce,
kteráje jako
jsemsi, Že i tento
kterýby|expoziční.
stvořenáprototoučivo.
Uvědomi|a
krátkýtext můŽebýt pro žáky za1ímavý'
A to se mi
BEFLEXE
takéV hodiněpotvrdilo'|V|usím
konstatovat,
žejsem
překvapena,
V záVěÍuhodiny jsme se Vráti|ik brainstormingu
byIanesmírně
kdyŽmi pos|éze
Žáciříkajaa k textu.Rozda|ajsem dětemstejnoupomůcku,
|i,Že se básničku
nauči|i
nazpaměť'
Na hodiněbych
koujsmespolečně
Vytvoři|i
na tabu|iprostřednictvím nic neměnila'
V rámci45 minutjsmes žákystih|iVše,
básničky.
Žáci si mě|ipomůcku
na|epit
do sešitu.
Zá.
co jsemmě|anap|ánováno,
zvlád|ijsmei zhodnocení
jedpročse zák|adní
roveňjsme si ještěprozradi|i,
hodiny'
Jen bychupozorni|a.na
to,Žeje dobrémítpro
jmenují
notkydé|ky
zrovnatak,jakjsmese je nauči|i. Žákypřipravené
metryna měřeni
předVráti|ijsmese k básničce
a tučnězvýrazni|i
ponykilo-,deci-,centi-a mili-.
Autorkaje učitelkamatematikya VýtvarnéVýchovy
sdě|i|ajsem ŽákŮm,Že ki|o-znamenátisícinásoV Zs Mendelova V Karviné.
bek.deci-desetinu'centi.setinua mi|i-tisícinu.

K pochopenÍ
tématujednotkydélkymi nejvícepo'
moh|o.kdvŽ-.
V hodiněse mi nejvíce|íbi|a
část,kdyŽ-

Nás|edující
hodinaproběh|av zák|adníško|eMende|ovaV Karviné,
kteráje od roku20'10pilotní
ško|ou
pÍqektuPomáháne školámk úspěchu.
Díkyprojektu
mohoUněkteré
hodinyVéstdVěVyučující.
Zde popsapaníučitelky
nouhodinupřipravi|y
a V páruVyučova|y
Emi|ieRaszykováa BarboraBrzósková.obě proš|y
programemltením a psanímke kritickému
myšlenÍ
a jehoprvkyVyuŽíVajÍ
Ve sVéVýuce'
BarčajakoŽtočerstváabso|Ventkazača|asvou
učite|skou
dráhu před třemi |etyv ro|ipedagogické
asistenlkya běhemjednohorokuse i díkyspoluprá.
ci se skvě|ými
ko|egyněmi
Vypracova|a
na výbornou
uóitelkU'
MilkaspojujeVesVéprácibohaté
zkušenosti
s potřebousvouvýukustá|eZ|epšovat.
společné
dis.
kuseo nadcházející
hodině'jejíchcí|echis|eduaktiVit,poslézespo|ečná
reÍ|exe
a Vyhodnoceníproběh|é
poučení
hodinypřinášejí
oběmaučiteIkám
bez ohIe.
proÍesních
du na mnoŽství
nasbíraných
zkušeností.

I

-.-

Přůběhhodiny
Paníučite|ka
Barčapo pozdravuzahajujehodinua VyuŽívápři tom interaKivnÍ
tabu|i.
Žáci se dozvÍdajÍ
téma
prodnešní
hodiny
které
a seznamují
se s dvěmací|i,
hodinuznějí:
. Žák vymys|í
praktický
postup,jakzjistitdé|ku
kruŽnipostup,jakdé|ku
ce, a Vytvoří
matematický
kruŽnice
vypočítat.
. Žák na zák|adězkušenoslí
Vyberepomůcky
z na.
praktického
materiá|ů
bídnutých
k spInění
úkoIu.
DětimajÍ
chvi|ku
času,abysi moh|ypromys|et,
co cí|e
jimiŽsi ověřují'
znamenají.
Transformujíje
do vt/roků,
žeVšepochopi|y.
Paníučite|ka
dětemvysvět|uje:
Promítnuvámzají
mavý obrázek. Víme,co obrázek znázorňuje?
p|ánekpoŽemku
DětirozpoznáVají
s domema zahradou.
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pokračuie..
vám,žepozemek
Paníučite|ka
ProzradÍm
je Váš.Chcete si oplotittuhlekruhovoubylinkovouza.
hrádku, kterou Vám rozhrabává váš pes, Zamyslete
se nad tím,jak vypočítat,kolik metrůplotu budete
potřebovat'Jak to udělat?Jak bychomto udělali' kdybychom byli na místě? Jak to můžemeudělat' když
tamnejsme?
Tak.jaksedíV Iavici.Žáci mají
Dětipracují
ve dvojicích.
pracovní|isty.Na katedře|eŽíÍŮznépomůcky,
které
Paníučite|ka
dětivyzývá'abysi přiŽáci mohouVyuŽít.
Lehce
š|yVybrat,iakou pomůckumohoupotřebovat.
napovídá,žev krabicina stolemoŽná|ežíi by|inková
je, žez dvojicesmípřistoupitVŽdy
zahrádka.zŤímavé
jen jeden žák- a k čemuto Vede'Dětisi nejprvejen
prohlédly
nabídkupomůcek,a|e nic si ještěnevza|y'
co je k dispoziVráti|yse do |avice,sdě|i|yspo|uŽákovi,
a k čemu
se společně
o tom,co si Vyberou
ci,a poradi|i
jimto bude.Teprve
po poraděse jedenz |aviceVrďi|ke
pomůcky'
katedřea Vybra|domIuvené
podIepracovnÍho
Iistu,
To uŽ V|astněděti postupova|y
kaŽdádvojicesv'ímtempem.Majítři úko|y:
1.
praktický
postup'jak změřil
Vymys|ise spo|uŽákem
kruŽnice)
a stručně
zahrádky(dé|ku
dé|kuby|inkové
tentopostupzapiŠ.
prosp|nění
úko|u...
VypišpomŮckypotřebné
kruŽnica změřené
žměřdé|ku
kruŽnice,
určiprůměr
po.
Vypočti
zapišdo tabuIky.
PomocíkaIku|ačky
údaje
s|ední
řádektabuIky.
Vypočítat?
Zapišpostup:
Jak Izedé|ku
kruŽnice
kruŽnice.Io=
zapišvzoÍecna rnl'počet
l
matematických
Výpočet
kruŽnice
V
oVěř Vzorec na
tabuIkách.
ipod|ejinéhoVzorce?
Vypočítat
Lze dé|kukružnice
ZiistiV tabulkách.
rámečku
Pokudano,zapišdo červeného
|
Io=
i tentovzorec.

o.

pletivamusíš
by|inkoupitnaop|ocení
KoIikce|ýchmetrů
potřebuješ
(Kteý
znát?)
kovézahrádky?
údajnau/počet
do tadruhéhoúko|u,
kdyŽŽáci dop|ni|i
V průběhu
paní
promít|a
na
o/d,
učite|ka
bu|kyúdajea Vypočet|i
přiš|y
tabuIku.
Děti
samy
interaktivní
tabuIiVyp|něnou
na to,Že případné
drobnéodchy|kyV Údajíchjsouzpů.
Žákůmprov měření.Paníučite|ka
sobenyodchy|kami
pro
konstantuo/dse pouŽÍVá
zradi|a,Že
matematickou
pÍsmenko
se Ludo|fovo
řecké
'r, čtese ,,pÍ.
a .imenu.ie
přečetly
z tabu|ekrátkýto(rto Ludo|phu
čís|o.
Děti si
Van Ceu|enovi.
A dozvědě|yse, Že existujírozmanité
pomůckyna zapamatování
čís|ic
za
mnemotechnické
V čís|e
fi.
desetinnou
čárkou
paníučiteIka
otáz.
Předtřetímúko|em
dětempoIoŽila
jeho
pro
potřebné
informace
ku, zda majíVšechny
potřebují
průměr
přišIy
znát
na to, Že
splnění.Děti
průměr,
známe-|i
MajípoIoměr.
Jak zjistíme
zahrádky.
poIoměr?
Na záVěrhodinyŽáci zapsa|ido PL' jak se jim pra.
takésvou V|astnÍ
cova|ose spoluŽáky,a Vyhodnoti|i
práci.Mnozíz nichtakéVyp|ni|i
V|astní
komentář.
Poznámkypo hodině
mě|iŽáci hodinuchemies paní
Hnedpo matematice
Mi|kou'TamVěnova|iref|exi'15minut_ Žáci
učite|kou
reÍ|ektovat
svoje proŽitky
se potřebova|i,,Vypovídat..,
je
z |akoých
z hodiny,která Ve|mibavi|a.Žáci býva]í
hodinobvyk|enadšeni'
PaníuÓite|kyse díkytýmovévt/uceVěnujíVe zVýNikdo nezůsta|
mířetěm, kdo majíprob|émy.
Šené
přiměřené
může
dosvěd.
dopomoci'PozorovateI
bez
pracova|i
po
opravduVšichčit,že ce|oudobuhodiny
ni Žáci.
Látka by|apro Žáky nová.By|ipostavenipřed neznápojmy:
průměr,
po|oměr,
kruh,
mouvěc.Znalidů|eŽité
V matematice:
HodinabudemítookračovánÍ
kruŽnice.
paníučite|ka
na PL' z|eVyjdez dětskýchodpovědí
p|ni|i
kapitu|ují,
a kde se zarazi|i,budeto
1akéúko|y
podstatnáreÍ|exe.
s nimiž
Vrátíse k obsahupojmů,
pracovalr.
aby
Žáci budoudá|e vymýš|et
,,bazén..,
si procviči|i,
k čemudospě|i.
Autorkaje vedoucíexpertnískupiny
projektuPomáháme školámk úspěchu.

aoptn/
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Mongolové.divocíbojovníci
z vrýchodu
Hana Růžičková
Nejprvejsem Žákůmpopsa|a,jak budou
V tétočástihodinypracovat,Žáci muselidá.
Vatpozor,aby jim Žádnýkrok neunik|.NejdříVemě|iza Úko|přečíst
sitext,kdomě|text
přečtenýměl mi dát znamenízvednutím
očínebo zvednutímruky,potédosta|pracovnÍ|ist,kteni měl za úko|VyplnitpomocÍ
textu.Kdo byIhotovs prvnístránkou,která
pro Všechny,
by|a,,povinná,.
mě|vypracovat
Úkolna druhéstraně.Rych|ejŠí
ŽácimělimoŽnost
Vzít
si jeŠtěučebnici
a nejasnostisi doh|edat,čisi pouze
porovnat.Kdo by|i s tímtohotov mě|si do
inÍormace
seŠitu
zapsattři inÍormace,
kteréby d|eněj by|odobré
si o Mongo|echpamatovati po nějakédobě.Teprve
potomjsem Žákůmřek|a,Že jim Mo krokyzapíšuna
V prvníčásti
hodiny_ evokaci_jsemse snaŽilazjistit,
tabu|i.
Zácitakce|oudobudáValipozorna zadáníÚkoco jiŽžácio Mongo|ech
Vědí,co o nichs|yše|i
a co jim
|ua nespo|éha|i
na to,Že si instrukce
nás|edněněkde
přečtou.
Vůbecslovo Mongol říká.Evokacijsem se rozhod|a
Žáci tedyzačaličísta já jim jednot|ivé
kroky
jsem ji na dVěčásti.
postupuV práci zapsa|ana tabu|i.Textjsem VypracoVěnovatVe|kýproslora rozdě|i|a
pod
jsemsi napsa|a
V prvníz nichjsemse Žákůzepta|a,
co si Vybaví
Va|asamaz několika
učebnic.
Nejprve
s|ovemMongo|ové.
Žáci mě|inejprveprostorudě|at
kostruinÍormacÍ,
kteréjsou pod|emě dů|eŽité,
a pak
jsemje zapracovalado textu,spo|us něko|ikazajÍma.
si poznámkydo sešitu,teprvepotémi hes|aříka|i
a já Všechny
zapisova|a
na tabu|i'Neby|ojichmnoho'
přehlednost
Vostmio |\ilongo|ech.
TeXtjsem pro VětŠÍ
V dalšíčástievokacejsemse inspirova|a
tím,jak se
rozdě|i|ado něko|ikatematickýchčástí.Přida|ajsem
jsem Vytisk|abarevně.Je přÍVyučuje
dějepisVe Francii;
V hodináchse hojněvyuŽíi obÍázkya mapya VŠe
jemné,Že mi moješko|a,ZŠKunratice,vytvářítakové
Vajídobové
materiá|y
a obrázky.
ŽákŮmisemna interpromít|a
podmínky,
aktivní
tabuIi
obrázekmongo|ských
bojovníků. materiá|nÍ
Ve kterýchsi mohu dovo|itčas
peč|iVě
proh|édnout
Nynísi mě|iobÍázek
a promys|et, od časuVýisknoutpracovnímateriálypro děti barevco mohouz obrázkuVyčíst'
Nejprvesi opět mě|idě|at
ně.Uvědomujisi, Že ne Všudejsou takovéto
moŽnosti,
poznámkydo seŠitu'
To proto,aby i introvertimě|ičas
a jsem za to ráda.Pracovnílistjsem Vytvoři|a
tak,aby
si promyslet,
co na obrázkuVidí'moh|isi uspořádat
ŽákůmpomohlVyhIedat
dů|eŽité
inÍormace.
Smys|ově
myŠ|enky
proto,abyse V textu|épeoriena by|ipřipravenivstupovatdo diskuseV ce|é
zaměřenížácipotřebují
jsem
třídě'PotéjsemVzaIaÍixu]inébarvya dopisova|a
tova|ia informacepochopi|i,
vícevodítek.
Protoby|text
náVrhyŽákůna tabu|i.
Vznik|anám tak Ve|icebohatá
doplněno Vyobrazení
a mapy.Je|ikož
s toutotřídou
jeŽ se Vztahova|a
jak
jiŽnějakoudobupracujis textyi s různými
pracovními
mapas|ova s|ovních
spojení,
jejichobtíŽnost.
k pojmu|\4ongo|ové,
tak k obrázku.Na koncievokace
|isty,snaŽi|ajsem se z\^išit
Zařadi|a
jsme mělitabuIizap|něnou
jsem do nichi otázku,kteráse Vztahova|a
mnoŽstvím
Výrazů,
které
ke staršímu
děti vymys|e|y
a kterési Vybavi|y.
DVě částievokace
(Kterékočov.
učivua na niŽ neby|aV textuodpověd..
jsem zvoli|anejenproto,abychz dětídostalaco nejnékmeny ohroŽovalyEvropupřed Mongoly?,)NěkteVícemyšlenek,ale taképroto,abychVyš|aVstřÍcjak
ré otázkymuseliŽáci Vyvozovatpomocípři|oŽených
dětemintuitivním,
tak smyslo\4im.
Při p|ánování
sVé
obrázkŮ' (Prohlédnisi obrázky mongolskýchjezdců.
Výukymys|ím
na Io'žekaždýžákje jedinečný
a kaŽdý
Jakézbraně používa|i?
Jak nejspíšbojovali?)Né|(eÍé
potřebuje
proučení
jak z textu,|ak z při|oŽené
se novýmpoznatkům
něcojiného.
moh|iVyčíst
mapy,(Jaké
AbychpotřebysvýchŽáků|épepochopi|a,
snaŽím
se
země a oblasti Mongolovéobsadili? Koho porazili?
VyuŽíVat
znalosti
typo|ogie
MBTl.Díkynísi uvědomuji,
Pořádněsi prohlédni
mapu.)Prvnís|ránkUpracovního
Že smys|ově
zaměření
Žácise při Vnímání
VÍceopíraji
listumě|yzv|ádnout
Všechny
děti.Da|Ší
sÍánkaby|a
pro rych|ejŠÍ
o zrak a s|ucha samozřejměo da|Ší
smysly.PředeŽáky (nakonecji zv|ádliVšichni)
a VycháVšímpro ně je tedy určenobrázek.Zatímcointuitivně
zelavstřích|avně
žákům
intuitivním,
kteřímohIioooustit
zaměřenýmŽákůmnedě|áprob|ém
Vytvářetasociace
přeba|
uzdusVéÍantazii
a Vytvořitsi kresbupro V|astní
a ihned zapojitsvou představivost'
Na oba typydětÍ
knihyMilíonod benátského
cestovate|eMarca Po|a.
jsem se snaŽi|amyslettakéV da|šÍ
provyuŽívání
částihodiny'ze|nspirací
pro
kresebV hodinách
dějepisu
jménask|adbou
pracovních
Iistů.
mě bylymodelové
|ekce|ektorky
KM a učitelky
dějepijazykaHankyPrch|íkové
su a českého
na seminářiKM
jsem,žetentoúko|zauja|Ve|koučástŽáků
V dalŠí
částihodiny_ uvědoměnísi v'ýznamuinÍorS|edova|a
mací_ Žáci pracova|is textema pracovnÍmi
|isty'
a ti se s chutípusti|i
alespoňdo ma|é
kresbičky.
V |etošním
roce navštěVuji
kurz kritického
myŠ|ení.
Na kaŽdémkurzuse seznámím
metodami
se zajímavými
a kaŽdámode|ová hodinami přinášínovoua novouinspipoznatkyVe svýchhodinách
raci'ZÍskané
ap|ikuji
s úspěchem
a to mě povzbuzuje,
přístupu
abychprostorkonstruktivistického
k učenÍ
nadá|eprozkoumáVa|a'
V základní
ško|eVyučuji
dějepisa VýtvarnouVýchovu
a postupněse snaŽímrůzné
metodyup|atňovat'
SVé
pod|emode|uE _ U _ R
hodinyse snaŽÍm
sestavovat
tak'abyse Žácimoh|ipřirozeněco nejvíce
PráVě
učit.
pod|emodeluE _ U - R jsemVytvoři|a
hodinudějepisu pro 7. třÍduna |émaMongolové.
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Já jsem ce|ou dobu obcháze|atřídu a s|edova|a
jsem práci ŽákŮ'Žáci jiŽ védÍ,
Že pokudmajís něčím
já
potichuse přih|ásí
přob|ém,
a za nimipřijdua poradímjim,kdeinÍormaci
najdoU,
nebojakjinaksi s Úkolem
poradí.
pokračovali
Žáci
V p|nění
Rych|ejŠí
da|Ších
Úkopracova|i
|ů,
s učebnicí
a někteřísi nakoneczapisova|i
předemurčené
inÍormace
do sešitu.Po up|ynutí
doby
pracovnÍch
žácizača|i
inÍormace
v
|istech
Ve
dvosdí|et
jicích.Pracova|ise sousedemv |avici'Já jsem obcháze|a|avicea sledovalajsem,o čemse žácibavía zda
někdonepotřebuje
radučipomoc.Pak mě|iŽáciprostor
pokud
na otázky,
se v něčemnedokáza|ishodnoutči
poradit.
Vzniklanějakánejasnost,
s níŽsi nedovedIi
MongoloVé
NovéohroženíEvropy
Evropa od dob Vpádu Maďarůna počátku10. sto|etí
nepozna|ahrůzudivokýchnŤezdŮz \^ýchodu.
Na po.
čátku'l3. sto|etíse Všakze samého,,kraje..
tehdejšího
světa'z Vnitroasijských
stepí,zača|ana jjhi západ va|it
mocná Vojska.
siednocenímongo|skýchkmenů
Mongo|ští
kočovníci
se Živi|ichovemovcí a koní'Ži|i
V kmenech,kterémeziseboučastobojova|y
o pasfuiny.
V če|ejednot|i\4ich
kmenůstáli chánové'Pozdějitento
panovníka
Mongo|ů,
tituIoznačova|
by|synonymempro
evropského
krá|e.V roce '1206mongo|ské
kmeny,mezi
jméno
nimiiTatary,sjednoti|
TemúdŽin.
Tenpotézíska|
Čingischán,coŽ znamená Ve|kýchán |Vlongo|ů
nebo
takéV|ádcesvěta. Během něko|ika|et Vycvičiloddí|y
pastevců
V obáVanoua discip|inovanou
armádU'
světová říše
světovéříše'se svouarmáČingischánsni|o Vytvoření
dou doby|Čínua ještéza jeho Životapronik|omongo|skéVojskoažna Bus a porazi|ona řece Kalce spo|ečDa|ší
nouarmádurusých knížat.
tažení
do Evropyved|
vnuk BátÚ' Část1ehoVojskaprošIaaŽ
ČingischánůV
k branámslezskéhoměsta Lehnice,kde došlok bitvě.
rytířiutrpě|idrtivouporáŽku.z Po|skaprošli
Křestanští
TatařiMoravoudo Uher,kde se připoji|ik Vojsku,které
mezitímporazi|ouherskéhokrá|e.Jejich da|šípostup
náh|ezastavi|azpráVao ÚmrtíVe|kého
chána.Bátúse
Dě|alsi naděje,že
s Vojákyrych|eVráti|zpět na \^ýchod.
se staneVládcemce|éříše.
z|atá horda
RUská kníŽectví
se dosta|apod nadv|ádumongo|ského státu nazývanéhoZ|atá horda.Ruská knížatajim
muse|ap|atitVe|kédaně, ty vybíra|moskevskýkníŽe.
Částtěchtooeněz si oonecháva|.Protose moskevská
knížata
ruskými
sta|anejmocnějšími
a nejbohatšími
knÍŽaty.
Do Moskvy přesíd|i|rovněŽpalriarcharuské
pravos|avné
církve.
Kontakt EvřopanŮ s Mongo|y
Evropanécestovaliaž na dvůrVe|kého
chána přede.
Všímkvú|iobchodu,ale takéjako vys|ancipapeŽe.
protimus|imsnažiIise navázats |Vlongo|y
spojenectví
kterýna.
ským Arabům'Nejznámějším
cestovate|em,
VštíVi|
Óínu,je BenátčanMarco Po|o.TenVe sVéknize
Mi|ionpoda|svědectví
o ce|écestěa o vyspě|é
ku|tuře
nadv|ády.
Óíny v době mongo|ské

Návrhkresw na obalknihyMilion.
_ jsemzvo|iIa
Pro pos|ední
částhodiny_ reÍ|exi
metodu
pětilístek.réma|em
s|ovo
Mongolové.Žáci
mě|i
naby|o
psatdVěs|ovao tom'jacíMongo|ové
by|i.Na da|Ší
řádek
mě|iVymys|et
tři sIova,co dě|a|i.
Dá|eVětuo |VlongoIech,
kterámě|ačtyřinebo pět slov,a nakonecmetaÍoru
či
jinéobrazné
pojmenoVání
proMongoIy.
Žáci dosta|ičas,
jehomode|jsem
pětilístek,
abysi kaŽdýVyfuoři|
V|astní
jim postupněVytvoři|a
na tabu|i'Je|ikoŽVšaknezbýVa|o
mnohočasudo koncehodiny'neda|ajsem prostorpro
sdí|ení
Ve dvojicích
nebomenšÍch
skupinkách,a|e Vy.
zvalajsem Žáky,abysi promys|e|i,
zda se najdedobropřečet|
před třídou.NaŠ|i
Vo|ník,
kterýby svůjpěti|ístek
pětilístky
se dvaodváž|ivci,
|4eřís\Iými
hodinuo Mongo|echuzavře|i.
Po dvoutýdnechjsemsi sešitya portfo|ia
sbíra|a
ke kontro|e,
a takjsemse k něktenimpěti|ístkům
moh|aVrátita napsatdětemdo seŠitu
zpětnouVazbu'
Pěti|ístkyk tématuMongo|ové
MongoloVé
si|ní
chytří
bojova|i obchodova|i pěstova|i
ve|cí
bojovníci.
Mongo|ové by|i
Kočovníci
MongoloVé
nebojácní
bojovní
zabíje|i
chova|i
Dobyli
ČÍnu

jezdi|i

a
ProÍesioná|oVé

Rusko.

Žedětiza tuto
celá tatohodinatrva|a45 minuta mys|ím,
práce'
dobuodved|y
obrovskýkus
od začátku
do konce
hodinypracova|y
a já nacelýprocesjendoh|íŽela
a sna.
Ži|ajsem se jim být pouzeporadcem.I přes mnoŽství
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činností
neby|ahodinauspěchanáa tím'žeby|ajenčást
úko|ů
moh|iVšichni
žáciúko|y
zdárnědokončit.
,,povinná..,
Kdybymi příštězby|oVíceprostoru,ráda bychVě.
_ žáciby si pětilístky
nova|ao trochuVícečasureÍ|exi
sdí|e|i
Vedvojici'Abychomzážitekze shrnutí
kolegyne.
přesněbychomse doruši|i
nedů|eŽitými
informacemi'
pětilístku,
hod|ina pravid|ech
č|ení
a to tak,Že byji čet|i
jakobáseňpo řádcích.S|ovnenímnoho,a protoby to
nezabra|o
mocčasU.
Je|ikoŽjsem při hodiněs|edova|a,
pěÍi,stek
Žese Žácitentoká osbicha|i
číst
nah|as,mohIi
by si dvojiceVytvořit
dobrovo|ně,
třebas tím,komumají
přečíst.
opravduchuťpěÍl/sÍek
Pokudbychmě|ana ce|é
témavícečasu,pracova|a
bychs ukázkamiz knihyMi/lonod |\4arca
Po|a,kterápopisujecestutohotoodváŽ.
néhobenátského
obchodníka
a cestovaté|e
do da|eké
na dvůrmongo|ského
Číny
chánaKub|ajchána.
především
TeXta obrázkyjsemVyhIedáVa|a
V učeb.
pouŽíváme.
niciFraus,kterouV naŠí
ško|e
Dá|ev učebnici pro ZŠDějiny středověkua ranéhonovověkuod
P Augustya E Honzákaa středoŠko|ské
učebnici
zaměřenéna středověka ranýnovověkod P Čorneje'

L E K C EA K o M E N T Á Ř E

p

&
'**

Autorkaje učitelkadějepisu a výtvarnévýchovy
v ZŠv Praze.KunraticÍch'
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Dalšíz návrhŮ kresbv na obal knihv Milion.

RobinHood. pohledna morá|ku
Markéta Nováková
KdyŽjsem se na začátkusVéučite|ské
dráhydozvědě|a,Že jednímz témat,kterése v zák|adníškole
je témamo.
V hodináchobčanské
VýchovyVyučuje,
jsem
jsem
řá|ky'Vyděsi|a
se. Nedokáza|a
si předsta.
Vit,jak bych dnešním,,puberéákům..
vysvět|ova|a,
co
je morá|ní
a co není.Samotnádefinicetohotos|ova
je i pro dospě|édostináročná.
TěŽkose mi h|edají
hrdinové
tétodoby'a protojsem pátralapo postavách
čiudá|ostech,
které
by se da|yk tomutotématu
VyuŽít
a zároveňby by|ypro žákysvůdné.
V roce2010přiše|
do kinnovýfilmo RobinuHoodovi, který mě svým dějema zpracovánímpobouři|
přemýš|et
natoIik,
Žejsemo tétopostavězača|a
hIou.
jsem se přik|ánětk názoru,Že V|astně
bějia začína|a
RobinHood neby|tako4' dobrák,jak ho předchozí
Íi|my
|Íči|y'
a takéjsemse zača|asamasebe ptát:Bylo
jeho chovánímorální?
V |etoŠním
rocese vícesnaŽímve sl,n/ch
hodinách
VyuŽíVat
metod kritického
myš|ení'
by|otomu tak
i v této|ekci.V prvníhodinějsem zvolilapředvÍdánÍ
z obrázkŮa tabu|kupostav'v druhéhodiněsi Žáci
Vyzkouše|i
diskusnípavučinu'
Tuto|ekcijsem oduči|a
ve dvouhodináchv předmětuVýchovak občanství
a ke zdravíV 7. třídách,
kterémám i na českýjazyk a kteréjsou na metody
jiŽčástečně
přivyknutí.
kritického
myš|ení
jsem
potřebova|azmapovat,jak
PrVní hodinu
dobředětiznajípostavyz příběhuo RobinuHoodovi
a koIikVerzíÍi|mů
viděly'Rozhodnějsemsi nedě|a|a

l-

naděje'Že by se naše|někdo'kdoby knihuo Roblnu
jsem tedy kartičky
Hoodovičet|.
Vytvoři|a
s obrázky
čtyřpostav:|\4arion,
šerifz Nottinghamu,
RobinHood
protoŽe
a sed|ák.Postavused|ákajsem si Vymys|e|a,
jsem potřebova|aněkoho,kdo by V ce|émkontextu
stá|spíšena straněšerifa.
Nechtě|a.isem,
abyz textů
čipostojůpostavjasně vyp|ýva|o'
Že má býtšeriÍten
špatnýa Robinjen k|adnýKe kaŽdépostavějsem
sepsa|aV|astní
zpověd,.ByIto příběh,Ve kterémkaŽdá postavavyprávíudá|ostipříběhuze svéhoúh|u
pohledu.
Marion VypráVě|a,jak se stá|e rozhodujemezi
dvěmamuŽi_ Bobinema ŠeriÍem
a neví,kohoz nich
Vo|it.
Se šerifem
byzískalapostavenía
moc,a|eu Bobinaby naš|azřejmě|ásku,a|e moŽnái chudobuči
Vyhnanství'
'.
BobinVypráVě|
o tom,Že se rozhod|najítsi manprotoŽeje krásná
Že|kua Že by ho Marion zajíma|a,
a zná ji odma|a.Popisuje'jak nesnášíšerifaz Nottinghamua Že se mu hod|áse svou druŽinoupomstít.
popisova|
ŠeriÍ
z Nottinghamu
svounenáVistk Hoodovi'kterýmu chceukrástbudoucí
ženu|\íarion,
kteroumu ořis|íbi|
krá|LVÍsrdcea rodiče
Marion.
jakýVedeŽivotVe
SedlákJohn B|ackpak zase |íči|,
Vesnici,kterouřídíšerif.
Popisujesvůjmajetek,způsob
obŽivya strachze shaMoodského|esa,kde ho pře.
pad|iduchové
a ukrad|imu Vše'co vez|na trh.Líčí
nadějnévyh|ídky
na budoucíŽivot,kterýmUnabízíšerif.
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Na začátkuhodjnyjsem nechalaŽáky,aby si Vy|osovalikartičku'
Nikomuji nesmě|iukázata mě|ipřemýŠ|et
nadtím,kdoje na obrázku,a pokudby hodina
mě|abýto jejichpostavě,o čemby ta hodinanejspíŠ
jsemjim rozda|apraby|a.Běhemjejichpřemýš|ení
Ve kterýchby|ytři tabu|ky.
V prvnítabulce
covní|isty,
jak
předvídat
Žáci
hodiny,
mě|i
téma
a
s |ímsouvisíjejichpostava.
Po zapsáníúko|u
do tabu|ky
si mohlisvé

domněnkysdě|itse s\^imspo|užákem
V |avici.Pak se
podIe
postavami
kartiček
se
rozdě|i|y
do
děti
stejnými
Všichni
Ve
skupina
Žáci skupiněspo|ečně
sdí|e|i,
co
si mysle|ia zapsa|i.Dá|esi kaŽdáskupinapřečet|a
text,jejŽ psa|ajejich postava,a předvída|a,jak by
textmohIdopadnout.PříběhyVšechpostavtotiŽmě|y
otevřenýkonec.Své názory si Žáci opět zapsa|ido
Iistů.
oracovnÍch

Předvídei'o čemtext bude, pod|éobÍázku,literýisi dosta|...
Představujisi,že..
Řekl bych,že...

co se doopŤavdysta|o?

Jak si mys|íš'
žepříběhskončí?PÍoč?
vsadil bych se, že.' '

Mo|ezpověď
jsemse
Nazdarděcka.Jmenujise Roberta narodi|
v ma|émměstečku
Locks|eydocelabohat}imrodiV tétodoběse dě|ínašespo|ečnost
na chudé
čům.
ta
Vaše
spo|ečnost,
taky
si
u
vás
kaŽdý
a bohaté.
co
a na
neníroven?S rodiči
to byloan' aleobaumře|i
mě časempřeše|všechenmajetek.N4ě|jsem tedy
Tyjsempronaji
na starostněko|ikpozemků
a statků.
maI'KdyŽmi by|odvacet|et,zača|jsem
se pooh|ÍŽet
po svó budoucí
ženě.KdyŽjsempřemýš|eI
o Ženách
jsem'
je
zjisti|
Že
mi
nejb|íŽ
má
dobrá
ve svémoko|í'
V pos|edkamarádkaz dětstvíMarion.Mimochodem
nídobě dostVyspé|a
a ]e z níopravdukočka.
Proto
jsmese zača|i
je
Prob|ém
Že
ona
trochuscháZet.
Je'
sestřenkakrá|eRichardaLVíhosrdcea je přis|íbena
jakomanŽe|ka
Toje ovšemhroznývů|.
Mys|í
šeriÍovi.
jen na penízea moc.KdyŽjsmese s Mariontajnězaa chtě|ijsme
se Vzít,
on nás v kap|ičce
vys|í.
snoubi|i
připravi|
mě
můj
majetek
a
Vyhna|
mě
do
Sherdi|,
o
woodského
Iesa(tadyjsemsi začalřÍkatBobin)'kde
'kteý
teď Žijise svouskupinoU
a jakopomstušerifovi,
V
krai
V|ádne,
Všechny
teď tomto
okrádáme
bohaté
|idi,kteříprojedou
|esem.
To'co ukradneme,
občas
rozdáme,občassi to necháme'Takysnad musíme
z něčehoŽít'ne? Nechápejtemě špatně'ale kdyŽ
mě připravi|šerifo mŮjmajetek'tak já si snad zas
můŽuVzítněcoz jeho,ne? občasmě a|etrápísvěnad tím,Že bychse
domí'a protočastopřemýš|ím
zaŠe|
Vyzpovídat
do koste|a.
No,uvidíme...

Mérozhodování
zvaMiléděti'jmenujise Mariona ŽjjiV městečku
némLocks|ey.Má rodinaje úzcespjatas krá|ov.
je samotnýang|ický
skou rodinou.Můjbratranec
krá|HichardLVísrdce.Naroditse do takovérodiny má spoustu\^ýhod.
Máte mnohopeněz, takŽe
Vás netrápíhlad ani strach z neÚrody.Nemusíte
p|atitdaněš|echticŮm'
zajÍmá
a pokudjstedÍVka'
mnoŽsfuí
muŽů.
TakésVépozemky
se o Vás Ve|ké
pronajímáte
za to,že
chudýmlidema oni Vámp|atÍ
Ne\^/na nichmohoubyd|eta pěstovatsVép|odiny.
hodouje,žeo tom'kohosi Vezmete,
V dnešnídobě
Vám domlounerozhodujete
sami, a|e manŽe|sfuí
vajírodiče'o mě se nynízajímají
dva muŽi.ŠeriÍ
z Nottinghamu,
ktenije bohaý vysokýs černými
pohIeV|asya s charismatickým
d|ouhými
V|nitými
je
pocit'
BohuŽe|
a|e
o
dvanáct
let
starší.
Mám
dem.
nežna
Že se na mne díváspíšejakona ho|čičku
krásnouŽenua Že spíšetouŽípo mýchpenězích,
kterézískásňatkemse mnou,neŽ po mýchV|astnostech.No, a pak je tu Robert.Je ze Š|echtické
rodiny.Nemá pří|išpeněz' tedy pokudbych si ho
Vza|a,asi bychse s nímnemě|atak dobře.iakose
znášeriÍem.
Na druhoustranuRobertje m|adšÍ,
me se užod dětství,
si
spo|u
rozumíme
ýborně
a h|avněmě chápe.BohuŽelnevím,co by na můj
sňateks Robertemřekli rodičea kráI,ten ho také
musíschvá|it.
Taknevím,rozummj napovídájedno
zase
dooadne?
a srdce
druhé.
Jak toh|evŠechno
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Má nénávist
Dobrýden všem.Jmenujise šeriÍz Nottinghamu
a jsem urozenýa váženÝmuŽV našem\^/znamnémměstěNottinghamu
V Ang|ii.
Jsem pravourukou krá|eBichardaLVíhosrdce a V jeho nepřítom.
nostiVedutotoměstečko
a ob|astzvanouLocksley'
starámse o to' abyv našemměstečku
neby|az|o.
činnost
z|očinci
konči|i
V Ža|ářinebo
a aby Všichni
na popravišti.
Jsem Ve středníchletecha uŽ bych
se rád oŽeni|.
V našídoběje zvykem,žesňatkydom|ouvají
s rodičinevěsty.Proto jsem se dom|uvil
s rodičinejkrásnější
dívkyve městě' s rodičiMa.
rion,že si ji vezmu za Ženu.ona tímzískávyššÍ
postavení
a já díkyjejímupanstvízískámmoŽnost
|ovitzločincei V ob|astiLocksley.BohuŽe|se v po.
s|ednídobě ukáza|o'žeMaÍionpop|et|hlavunějaký zchud|ýŠ|echtic.
Dokoncesi ji chtě|bez svo|ení
krá|evzít,tentočinjsema|eVčasodha|i|
a zabráni|
jsem jim V tom. Mě| jsem na toho cucáka obrovpryč,
skýVztek'a takjsemho Vyhna|
a na znamení
jsemobsadili jehosíd|o.
toho,Že se nemáVracet,
od tédobyjsemo něm nes|yše|.
V pos|ednÍ
zaměstnává
době mě totiŽnejvÍce
Vypátrání
duchůV sheMoodském|ese.Zbohatlí
sed|áci,kteříprojíŽdí
lesem,jsou VŽdyzáhadně
přepadenia okradenio sVémajetky- i já jsem
přiŠelo něko|iksvýchpovozů.Lidémajístrachdo
|esachodit.TVrdí,
Že tam straší.
Všakjá tomupřijduna kloub...
Můima|etek
Jmenujuse John B|acka ŽijuprostejŽivotse svojí
manželkouLucy a s\^i'mi
dětmi na okrEi Vesnice.
NeŽijemesice V bídě,a|e rozhodněsi vyskakovat
nemůŽeme'
Letosse nám urodi|o,
tak,|sem
na trhu
prodalmnohoplodina moh|jsemŽeněkoupit|át.
ku na novejVohoza sobě novejpovoz,abych se
na tentrhnemuse|
Íurttaktáhnout.
Víte,se Ženou
jsmeuždeset|eta mámetřiděti.Tynámpomáhaj',
jak se dá. Vobčassi VypomŮŽem'
i mezisousedy,
ale ted,se b|ýskána lepšíčasy.Nedávnojsem se
kterýzískásvatbounějaký
seznámi|i se šeriÍem,
nov}'po|e,na kterýmbychmoh'Vypěstovat
Vícp|odina moh|ibysmese mít|íp.Víte
Vonose vo šerifo.
vi říká,žeje z|q a Že mu jde jen Vo prachy,a|ev t\ý
hospoděmě tak nepřiše|'
a kdyŽnašírodiněpo.
můŽe
tím,Že nám pronajme
novoupůdu,
tak budu
je a|e
rád a vobčasmu takyVypomůŽu.
Prob|ém
V tom,Že z Locks|ey
do Nottinghamu
se jezdípřes
shaMoodskej|esa tam mě zrovinkanedáVnopřepad|iduchové.
Je|jsemsi V k|idupo |esnícestičce
a najednoumě něco baci|opřes h|avu.zavrávo|a|
jsem,a neŽjsemse vzpamatova|,
Všechen
nák|ad
z povozubyl pryč.Pamatujusi jen,ženěkdokřičel
sluho...
Nechápu.co to mě|oznamenat.
''ŠeriÍskej
Ténden jsem a|e nedoje|na trh a nemoh|jsem
nic prodat,a tak užnechcipřes ten zatracenej|es
jezdit.NeVím'
jaktoh|eVyřeším...
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Na záVěrjsemna tabu|iVytvoři|atabulkupostavakaŽdá skupinastručněpřevypráVě|a
děj a popsa|asvou
h|avnípostavu.Žáci mě|ih|edatV textu,co postava
dě|á'jakémá Vlastnosti
a podIečehotaksoudí.
Takto
Všechny
se VystřÍda|y
skupiny.
Do svýchtabu|ekpostav si Žáci měli zapsattři postavy,kterési sami dle
svýchpřeÍerencí
zvo|ili'Na záVěrsi mě|iVybratjednu
postavua najítk níjednupozitivní
a jednunegativní
V|astnost,
a to sdí|etVe svýchskupinách.
Na příští
hodinudostaližácidomácÍÚko|.Mě|isi
knihuo RobinuHoodovi,pročíst
buď přečíst
čtyřiinternetové
zdrojeo R' Hoodovinebose podívatna Íilmse
stejnoutematikou.
Na začátkudruhéhodinyjsme si zrekapitulovali
texty,kteréjsmečet|l
a s|yše|i
běhemminu|é
hodiny,
a zároveňjsmesi přeříka|l
moŽnéi nemoŽné
Íi|mové
Verzea jejichkonce.Pakjsemna tabu|inapsa|aotáz.
kU.'Je Robin Hood zločinec?A děti se mě|yrozhodnout,zda si mys|í,
Že ano,čine.Běhemtédobyjsem
rozdalapracovní
|istya do nichkaŽdýsám zdůVodni|
sVéstanovisko.Pak se Ve tříděVytvoři|ydVě skuplny.
Jedna skupina zastá\la|anázor,že R. Hood je zločinec,a ta sedělau okna,a druháskupinase domní.
Vala,Že R. Hoodneníz|očinec,
a spíšese přik|áně|a
k tomu,Že to by|hrdina.
Ta sedě|ab|íŽe
ke dveřím.
Nás|edova|adiskuse' kterou jsem moderova|a
a běhemnÍŽjsem protiargumenty
obou stranzapisova|ana tabu|i.Pokud néjakÝžák V prŮběhudebaty změni|názor,moh|přejítk druhéstraně,mohldát
tímtočinem
takénajevopodporudruhéskupinynebo
Po skončení
diskusese
ocenitnějakýprotiargument.
listůma doplnili
Žáci opětVrátilike svýmpracovním
do druhéko|onkyargumentprotistrany,
kteřýJe bud.
nejvíczaujal,nebopobouři|.
Do třetÍtabu|ky
Žácidojaký protipsa|i'jakýnázor propagova|i
na začátku,
argumentrespektují
a jaký názor zastáVajína konci
diskuse.
V úplném
záVěruhodinyjsem poŽáda|aděti'aby
si naš|ysvémístona názorovéškále,přičemž
o|ázka
zně|astá|estejně:Je Bobin Hood zločinec?A kdyŽ
VšichniŽáci zauja|ipozice,mě|isi v duchu ujasnit,
pročstojína danémmístěnázorovéšká|y,a pak se
podělits někým,kdostá|poblíŽ.
o svůjdůVod
ReÍ|éxe
obou hodin
Pro mě by|onadmíruzajímavé
sledovatproměnu
V chování
a angaŽovanosti
V oboutřídách,
tedyV 7.A
a 7.B.Zatímco7.A by|aV prvníhodiněVe|miaktivnÍ
a Ve|mise zajíma|a
o postavypřÍběhu'7.B Vypada|a'
žeje neza1ímá
ani jednapostavaa Že hodinav|astně
proně nenÍnijakatraktivní.
V 7.Achtě|iŽácirozhodně
Vědět'jakto tedyje s tÍmRobinema |V|arion,
a také,
kdese V|astně
Vza|tensed|ák?Druhátřídase k cha.
postavstavě|aIaxněa otráVeně.K zVratu
rakteristikám
v zájmudoš|ov druhéhodině,kdyse 7'B do diskuse
vášnivěobu|aa VšichniVe tříděperfektněobhajovali
sVénázory.Dokonceby|ischopničekatna můjpokyn
předánís|ovaa Věcněreagova|ina oÍázkyčinámitky
protistrany.
Na koncihodinyŽáci odcházelinadšeni,
a dokoncejsemje zas|ech|a
říkat'jak to by|obezva
a Že doufají'
Že si takovoudiskusibrzyzopakují.
V 7.A
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se zájemo diskusinijaknesnÍŽi|,
ba naopak.Záci se
do svýchro|ídiskutérů
VŽi|inato|ik,
Že se V něko|ika
situacÍchdebatazvrháVa|aV osočovánÍ
a s|ovnÍna.
padánÍ.
potíŽeudrŽetjejich
chví|emimi dě|a|oVe|ké
emoce.Žáci z tétohodinyodcháze|inaštvaní,
žese
jedench|aostatnÍ
nepřida|i
na jejichstranU,
a zv|áŠtě
jak to s tímBobi.
pec měl potřebuostatním
Vysvět|it,
je
nem a Že stojína názorovéšká|ešpatně'V jedné
tříděmi zbyloV záVěrupěl minut,a takjsmemě|ičas
se k diskusiVrátit.
snaŽi|ajsemse Žákůmprob|ema.
přib|íŽit
tikudiskusea rolemoderátora
na nedáVných
prezidentských
Vo|bách.Zde jsem poUkazova|a
na to,
Že vŽdyzá|ežína úh|upoh|edua že poraŽení
vždy
majíumětnajítněcopozitivního
činěco,co by moh|i
respektoval
na druhéstraně,i kdyŽs nínesouh|así.
promneby|anováa musímříct,
Ro|emoderátora
Že by|aVe|mináročná.Mám VezvykuVyjadřovatpřed
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dětmi sVé názory a tady jsem se muse|aupozadit
a nijakneargumsntovat,
coŽ by|oV mnohýchsituajsem udě|a|a
V 7.A' kde jsem třídní,
cíchnároóné.
chybu.Žáci se mě předzazvoněním
zepta|i,
kdebych
na názorové
stálajá, a já se přik|onila
Šká|e
na jednu
jsemtímVyjádV tu chví|i
stranu.
ona skupina,které
ři|apodporu,zača|ah|asitějásat,na znameníVÍtězství'snaži|ajsem se situacizachránittím,Že jsem
vyzdvih|a
něko|ik
argumentů,
které
chápua respektuji
na stranědruhé,
a|emys|ím,
Že uŽjsemsituacinezachráni|a.
Na to si přÍště
musímdát pozor'
jazyka
Autorkaje učitelkačeského
a občanskéýchovy v ZŠv Praze-Kunraticích.

Literární
žánry
MarkétaNováková
jak začítVýuku
Dlouhojsem přemýšle|a,
VýVoječeské|iteratury
V zák|adníŠko|e,
jsem se děti seznámits epica rozhod|a
kýmiIiterárními
Žánry.Vědě|ajsem,Že by
by|onemoŽné
odučitepické|iterární
Žánry běhemjednéVyučovací
hodiny,a proto
jsem vybra|apět Žánrůa ty jsem odUči|a
běhemdvouhodinIiteratury.
Vzh|edemk tomu' Že navštěVuji
kurz
gramotnosti,
čtenářské
kterýVedeKateřina
jsemse Vystavithodi.
rozhod|a
Šafránková',
plnědůVěřuji,
ny na mode|uE U R' kterému
a také
jsemse rozhod|apouŽítmetodyprogramuRWCT.
Pohádka(prvníhodina)
PrVníhodinaby|azaměřenana pohádky.Na začátku hodinyjsme si s Žáky připomně|i'
co jsou to |itejsem
rámížán(Y,
a nás|edně
kaŽdému
rozda|apapÍr
s myŠlenkovou
mapou,Ve kteréby|oVepsánopohádka'a děti si mě|ysamy zapsat,co uŽ VšeVědí
o pohádce.Aby činnost
by|adostatečně
srozumiteIná
jsem sVépřemýŠ|enÍ
pro VŠechny
Žáky,mode|ova|a
nad jinýmtématem.
ProtoŽese hodinaodehráva|a
jsem,Že mýmtématem
V adventnÍm
Čase,rozhod|a
jsem se snaŽi|aukábudouVánoce.Při mode|ování
jen nadtím,co přímo
přemýš|et
zaÍ,žežácinemusejí
souvisís tématem
vánočních
svátků,a|eŽe mohou
rozvÍjet
i asociace.
Pak se dětipustiIydo svýchmyš|enkových
map,na
jsemŽáky
tutoaktivitu
mě|ypouzepětminut.
NásIedně
Vyzva|a,
na koberecVybratjednus|oŽkupapíabysi Š|i
rů,a opětsi sed|ina sVá místa.KaŽdédítěpakV ruce
drŽe|os|oŽkus obecnýmpojednáním
o pohádce,text
s pohádkoua tabu|kus k|íčovými
s|ovy'KaŽdá s|oŽka obsahova|a
ičís|ici,
kterouŽácipři Výběruneviděli
a podIenichpakVytvořili
skupiny(kaŽdáskupinamě|a

jinoupohádku3).
ProtutohodinujsemVo|i|a
tvorbuskupinpodIestejných
čís|ic.
Ve skupináchsi Žáci přečet|i
charakteristikupohádkys podtrŽenými
k|íčovými
slovy. Tato s|ova _ nadpřirozenébytosti,
kouze|népředměty, společenskáskupina,
ustálenéobraty,magickáčÍsla,
dobroXzloby|aVypsánaV tabu|ce
a Žácimě|iV kaŽdé
pohádcedanémotivyVyhIedat.
Na záVěrhodinysi kaŽdáskupinazvo|iIa svéhomIuvčího,
kterýstručněpředstaviI
děj pohádkya uved|jedenz motivů,
kterýse V textu objevi|.
Na tabuIijsemzapsa|aVodítka,
kterýchse
převyprávějte
přímě|iŽácidrŽet.Napřík|ad:
Stručně
pětiVětami,Vybertejedenbod,který
běh maximá|ně
se Vyskyt|V textunejčastěji.
Legenda,pověst'báié'baika(druháhodina)
DrUháVyučovací
hodinaby|azaměřenana propojenízna|ostí
čtyřepickýchŽánrů.
ProtoŽesi svoutřídu
VeduuŽ od 5. třídy,Vědě|ajsem,Že o těchtoŽánrech
jiŽ slyŠe|i'
a protojsem se nebá|apracovatse Všemi
pouŽít
najednou'
V tétohodinějsemse rozhod|a
metodYv - CH - Da skládankové
učení'
Hodinujsemzaháji|alosováním.
KaŽdýžáksi vyjedenpracovní
(A' B' c' D)'na
losova|
|ists písmenem
kterémbylgraÍse třemiokénky.
V pÍVním
okénkuby|o
napsánoy/m,v druhémchci se dozvěděta Ve třetím
dozvěděl/ajsem se.Zača|ijsme pracovats vím,kam
mě|ydětidopsat,co vŠechno
si uŽ pamatují
o epických|iterárních
Žánrech.Pak se Žáci rozdě|i|i
do do.
movskýchskupintak, aby V kaŽdéby|ozastoupeno
jednopísmeno.
V jednotIiVých
skupináchsi pomáhaIi
Vymýš|et,
co by se ještěmoh|i_ nebochtěli_ dozvědět o IiterárnÍch
Žánrech,a to zapsa|ido okénkachci
se dozvědět'
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Po tétočinnosti
se dětirozdě|i|y
do expertních
skupin,
kde by|ajen písmena
A neboB
Vznik|y
tedyskupiny,
jeden
neboc nebo D. KaŽdéskupinějsem přidě|i|a
pověst
pracovní
nebo
|istzaměřenýna báji'legendu,
dosta|a
IiterárnÍ
text
bajkua k němu kaŽdáskupina
přečetli
Ve
Žáci
Nejprvesi skupině
s danýmŽánrem.a
textnapřÍk|ad
s bajkoua nás|edněmě|iVe skupině
listu.V něm
začít
VypracováVat
odpovědiv pracovnÍm
Žánru.
V této
se takéV záhlavíobjeviladeÍinice
,jejich..
jak
získané
na tom,
skupiněse rovněžmě|idom|uvit
předají
v domovské
skupině.
informace
spo|uŽákŮm
opět
Patnáctminutpředkoncemhodinyse dětivráti|y
a Vysvět|o.
do půVodních
skupina v nichsi t|umoči|y
va|ynabytéinÍormace
o danémŽánru.z druhéstrapracovnÍho
Iistumě|ypřipravenytabuIkypro zápis
ny
těchtoinformací.
Vráti|i
V Úp|némzáVěruhodinyjsme se VŠichni
k tabu|ceV CH D a každéz dětísi mě|oVybrat
jednunejdů|eŽitější
informaciza každýžáN a zapsat
ji
si do okénkadozvěděl/ajsem se.Kdo chtě|,mohlse
podě|its ostatnÍmi
spo|uŽáky.
o tytoinÍormace
Reflexeobou hodin
V prvnívyučovací
hodinějsem Vo|ilapouzejeden
jak
Žánr,abychzjisti|a, Žácibudoupracovat,
a pohádjsem
je
prc
Voli|az tohodůVodu,
Že
dětiatraktivní
ku
a mnohoo níVědíz prvního
stupně.chtě|ajsemje
žánry,ktetak motivovatna budoucípráci s ostatními
pro
ré ně nemusíbý uŽto|iksvůdné.
přá|,
Ne vŽdyse všakvydaříVše
tak,jakby si č|ověk
V
tři zádrhe|e'Hned úVodu'
a i V tétohodiněse Vyskyt|y
na přík|adu
Vánoc,jak by
kdyŽjsemŽákůmmodeIova|a
pracovat
Vys myš|enkovou
mapou,mě zaČa|i
se mě|o
jsemjim bá počáteční
nechtě|a
křikováním
dop|ňovat,
nadšení
z práce,a protojsemje nijakneusměrňovala.
přiš|a
KdyŽ
na řadupráces pohádkou'situacese opa.
asociace,kteréje
kova|a.Děti spontánněVykřikova|y
pohádce
sebra|oV|asř
k
napadaly.
coŽ mnohýmžákům
Vy.
níinspiracia jensi zapisova|i,
co s|yŠeIi
od ostatních.
jsemextravertům,
Že kaŽdýmá jinétempoa Že
svět|i|a
pak
nah|as.
ne Všichni
VŽdytouŽípřemýš|et
ostatníŽáci
ještě
moh|inad s\^i'mi
dosta|iminutkuk dobru,aby se
je dop|nit.
myš|enkoqimi
mapamizamys|et
a eventuá|ně
po
dětído
DruhákompIikace
se objeviIa rozdě|ení
skupina,V níŽse setkaly
skupin.Ve tříděse vytvoři|a
aby si
dvě kamarádky,kteréVždyVyuŽijípří|eŽitosti'
jen ne o Úko|u,kterýmajÍ
vyprávě|y
o VšemmoŽném
Protojsem skupiněřekla'Že jejichprácebude
řeŠit.
jak se
prezentovánapřed ostatnímia Že si všímám,
práce
Všichnido
zapojují.
Pos|edníkomplikacese objevi|aráno při tiskumajsem zamýš|e|a
q/fuořitpět
teriá|ůpro Žáky.PůVodně
jedna
přičemŽ
skupinaměIaVzniknout
dobroskupin,
Vo|ně.Ti, kteříby neby|ispokojenis Vo|boupohádky,
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mě|imítmoŽnostzvo|itmezitím,co si Vybra|i(B.Němco\!ástrejčekPřÍhoda,b.atři Grimmovésedlák a čert,
H. ch. AndersenPrinceznana hrášku,J. HenychPrlna mezioohádkouod PetraNik|aZamolaceznaRůže\
ná pohádka'Bohuželmě zk|ama|atechnikaa textod
protojsemmuseIa
Vytisknout,
JiříhoHenychami nešeI
improvizovat
a textod PeÍaNik|azařaditjakopovinný
i kdyŽjsem si by|aVědomatoho,Že textje Velmináročný| přestosi s tÍmžáciporadili4'borně,a pokudsi
nevědě|irady,rádajsemVypomoh|a.
z minuV druhé
vyučovací
hodinějsemsi' poučena
předstihem
a textyjsem
|a,Všepřipravi|a
s dvoudennÍm
mě|akomp|etní'
S tabulkouV - CH - D jsempracova|a
poprvéa musímji ocenit'l kdyŽsi Žáci moc nedokáza|i
představit,
co by se moh|iJeštědozvěděto |iterárních
Žánrech,závěrečný
náVratk tomu,co se dozvědě|i,
se
nov}ich
Byloto v téhodinědruhéopakování
mi Vyp|ati|.
chápu, že
inÍormací
a dětisi je pak|épezapamatova|y.
pro děti moh|abýtpředstava'co se chci ještědozvědět,Ve|miabstraktní,
a|eby|oVidět,Že si s tímporadi|y'
V ho.
by
se
tato
metoda
da|aVe|midobřeVyuŽít
Určitě
jsou
pro
\^/chovy''
kde
ně
inÍormace
dináchobčanské
VztazÍch.
víceuchopile|né,
třebaV meziIidských
sk|ádankového
učení
|ýče,
by|ovidět' Že
Co se
prací
ve|mi
s
ve
dvou
skupinách'
Žáci by|i
spokojeni
E|iminova|o
se takriziko,Že by ce|ouhodinupracova|i
Pokudse nynív jedné
s týmem,kterýjimnevyhovuje.
jim
někdo
nesympatický
byIodobré'
ze skupinobjeviI
Že v druhése objevilněkdo,kohomajírádi,a mohli
tak bezpečněpracovat'
shrnovací
tabuIkaprozápis
Velmise takéosvědči|a
dů|ežiých
inÍormací
z kaŽdéhoŽánru'Žáci nemuse|i
čekatna rozdánídalšíhopapírunebo |ovitseŠitz |a.
a rovnousi moh|izapi.
vice.Mě|ito pěkněpřipravené
potřebnýčas.
nám
to
domníVám
se,
Že
ušetři|o
sovat,
jazyka
Autorkaje učitelkačeského
a občanskéýchovy v ZŠV Praze.Kunraticích.
Poznámky:
] Jde konkrétněo ku|z Rozvíjeníčtenářskégramotnostive
škole.
, s|ožkyjsem před hodinourozmísti|a
na koberciV zadníčásti
jakou pohádku
třídyobrázkya textemdo|Ů,aby žácinetuši|i'
si t"rybírají'
3 Nik|,PI Lingyis'cképohádky.Meande|'Praha2006'_Němklub'o|omouc 1995._ BratřiGrim.
cová' B': Pohádky.Knižní
move Nejkrásnějšípohádky. Rebo' Praha 2003'
a V tétohodinějsem se rozhod|apracovats těmitoukázkami:
Kůň'|išáka V|k.|n|J. de La Fontaine,Bajky. JunioÍ'P.a.
ha 2008._ sisyíos.|n|E' Petiška'staréřeckébáie a pověsti'
státní nak|adate|ství
dětskéknihy,Praha 2001. _ Legenda
o sv' Ludmi|e,o Bivojovj.|n:F' Krum|owskýLegendy a po.
věstiz cech a Moravy'Beta. Praha 2005.

,,Dírlka, Ř.teró rndlokdy dočteknihu, můžernítpři čtenítrilogie ?ocit, že našla

no,ué
kamarridy.,,
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hrátkyve školní
knihovně
Literární
Lucie samlerová
Všeobecným
trendemje měnit knihovnu
knihy'V místo,kde se
z místa,kde se půjčují
dětinapřič
ŠkoIními
třídami
a ročnisetkáVaji
hrajísi a čtou.
Vznikátak komu.
ky'diskutují'
nila čtenářů.
Aby tatozměnamohlaproběh.
nout,musíknihovna
dětemnabídnout
něco,
při|áká'co je bude,,nutit..
co je do knihovny
V knihovnětráVitsvŮjvo|nýčas'
Pokudchcetedo knihovny(a zároveňke
přivésti děti'kerédo ško|ní
knihovčtení)
ny ještěnezavíta|y,
mys|ím,
Že je dobrým
akciknihovny
na
tahemuspořádatnějakouodpo|ední
poutavé
téma'
ZatÍmmámeza seboudVěakce,kterése Vztahova|y
k práVěs|aveným
PrVní,řÚnovoU,akcíby|oHalsvátkům.
loweenské
čteni,
druhouakcípak eerbvinyv kníhovně'
Přípravaakce
Na přípravuakcíjsem nebylasama. By|o pro mě
obtÍŽné
sestavitprogramtak,aby V něm by|aobsaŽepřípadně
na zábavai rozvojčtenářských
dovedností,
podnícení
k četběkniho danémtématu.
o konzu|taci
jsem poprosi|aKVětuKrúger,
|ektorkuKM kteráu nás
Veško|ezastáVároIipedagogické
konzu|tantky
V rámci
projeKu Pomáháme školán k úspěchu.Jejíradya nápadybylypro mneVe|mipřínosné
a zpětnáVazbapo
prvníakci
podnítiIa
do pořádánÍ
akcedrUhé'
chUť
Podstatnéje rozmys|etsi, pro jakouvěkovoukategoriije akce připravena.
V případěHalloweenského
premié(y
pro knihovnui pro mě jakopořadatelčtení,
skupinujen s|oku,jsemna p|akátyVymezi|a
cí|ovou
Neda|o
Vy,,proČtenáře
i nečtenáře,
kteříse rádibojí...
ko|ikdětía jak starýchse akce
se tedyodhadovat'
zúčastní'
oddech|ajsem si aŽ při zaóátkuakce,kdy
se V knihovněobjevi|o16 dětíod 1. do 4. třídya tři
V případědruhéakce uŽ jsem mě|aV zamaminky.
jsemadresova|a
měřeníjasněji'čertovskou
tematiku
práVědětemod 1' do 4' třídy.Akci Certovinyv knihovtakŽese V knihovněseŠ|o
ně vyuŽi|a
ško|ní
druŽina,
pedagogů.
přes40 dětía několikzvědavých
KdyŽVymys|íte
témaakce,přijdevelmináročná
Vhodného
textuke čtení.
K oběmaakcÍm
Íázeh|edání
jsem muse|apřečíst
něko|iktitu|ů
o danémtématu,
jsem
neŽjsem Vybra|a
ty vhodnék činnostem,
které
Čipedagog'kterýchcetakochtě|adě|at.KnihovnÍk
Véakcepořádat,musímítpřeh|edo dětské|iteratuře
neboa|espoňněkoho,kdo mu poradí'
mysPokudmáteV knihovněmoŽnostpromÍtání,
je iÍi|movápodoba
|ím,Že zábavnýmzpestřením
VyuŽi|a,
si přečtedanéhotextu.Jak jsem promítání
přípravách.
p|átnoje
PromÍtacÍ
te dá|eV jednot|ivých
dů|eŽité
taképro promítání
obrázkŮz knih.Z textŮ,
jsem na akcíchčet|a,
které
obráz.
]semnaskenova|a
je promÍta|a'
ky a běhemčtení
Děti'zv|áště
ty menŠí,
potřebují
obrazovou
oporuke čtení.

je rek|ama.
KdyŽnikdoo akci
Ve|midů|eŽitá
nebudeVědět,nikdo nepřijde.InÍormace
formouplakátu,
o akcÍchjsem prezentova|a
kterýVise|na nástěnceknihovny,ŠkolnÍho
k|ubíku,
u Vchoduško|ya samozřejměna
Dobréje takézvátdětipřímo_ Ve
webuško|y.
zdůrazňova|a,
Že se
sVétřídějsemněkoIikrát
budeV knihovněněcodít,ostatněpsalajsem
zahrnu|i
o tomV KL č.49' a někteříučite|é
p|ánŮproŽáky.
akcido sv}'chtýdenních
Rituá|y
Mys|ím,
žei kdyŽjednot|ivé
akceběhemrokubudou
o různýchtématecha třeba V jinémpojetí,je dobré
kterése budouopakovat
mítnějakérituá|y- činnosti,
na VŠech
akcÍch'
Pro odpo|ední
akce knihovnyjsem zavedlatři rituá|y:
_ Na dveřeknihovny
jsempověsi|a
p|akát'kam děti
při přÍchodu
moh|ydopisovat
neboodchodu,jaké
da|Ší
knihyo danémtématuznají.Tentop|akát
pak nějakýčaspo akciVise|,múŽebýt
V knihovně
tedyinspirací
i proty,kteřína akcineby|..
_ DětivŽdyodcházejís nějakýmdalším
textemk téjako kníŽkunějakýtext'
matu'Nakopíruji
a s|ožím
popř jej jeŠtě
opatřímúko|em,
hádankoučioma|ovankou.
_ AbychzÍska|a
zpětnouvazbu,umístím
od Účastníků
ke dveřímknihovnyna |avicidvě miskya pyt|ík
s du.
ho\^i'mi
ku|ičkami.
U jednémiskyje obrázeknějakéPokud
ho usměváčka,
u druhéobrázekmračouna'
dajíduhovou
ku|ičku
do misky
se dětemakce|Íbi|a,
pokudne|Íbi|a,
UmístÍ
ku|iČku
k mra.
s usměVáčkem,
vŠichni
zÚčastčounovi'
KdyŽdajído miskyku|ičku
nění.získámi inÍormaci
o počtunáVštěVníků.
Ha||owéenské
čtení
hodin
31. října'16.00_'l7.00
aŽve čtyřihodinyodpoHa||oweenská
akce začína|a
i tma, kteÍá
|edne,aby atmosféru
čtenídokres|ova|a
KdyŽděti přicházely
se poma|uVenkurozprostíra|a.
hudbaa na
do knihovny,
hrálav knihovněstrašide|ná

I

ó

Dýně.
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p|átně se promíta|yhodiny (kouknětena ně, jsou
_ httD://lovedbdb'com/nudemenolocl</index2.
úŽasné
hÍml'na sto|eby|aobrovskáVydIabanádýněse sVíč.
gumow,imi
hady
kou'Dětise moh|yobčerswit
šťávou,
a čoko|ádkami.
Děti i dospě|éjsem V knihovněpřivíta|aa nastíni|a,
iaký budeprogram.Na úVodisem takéřek|a,pročse
ha||oween
V|astně
s|aVí,
co je jehopodstatou.
jsemzača|a
Pro navození
strašide|né
atmosféry
četbou úvodní
kapito|y
z knihyod Roa|daDah|aobr Dobr,
Na tuto knihujsem dosta|atip od paníVychovate|ky
z druŽiny,
začátekknihyie opravduhodněstrašide|ný
Dětise V němdozvědí'jakasi Vypadáhodinaduchů.
Po přečteníprvníkapito|yby|o třeba atmosÍéru
trochu rozmě|nit.Děti dosta|ydo skupinekobrázky,
kterémě|yposk|ádatdo správného
pořadí'aby tvoři|ypříběh.spráV.
nost seřazenísi moh|ysamy zkontÍo|ovatVe dvou rozíchknihovny'
kamjsem umísti|a
řešení.
Uspěšní
žáciode mě získa|ižetonek- kartičkus ha||oweenskou
dÝní.Žeton.
ky si mě|kďdý sbírata na konciakce se Vyhodnoti|o,
kdo jich zÍska|neivíce.
jsme si ne.
v obrázcích,
Příběh'kterýisme sk|áda|i
čet|i'by|to práVěpříběh'ktenýsi dětiodnesoupo akci
noci
domů,aby si moh|ypřed spanímo ha||oweenské
ještěieden strašide|ný
přečíst
text.
Přečet|i
isme si Všakjedenpříběhz knihyMrazivé
příběhypřed spanim(nak|adate|stvíThovt)
s názvem
různými
Návštěvaze záhroÓí Četbujsem prok|áda|a
otázkami,kterépátra|ypo porozumění
textu,předvíV příběhuse kaste|ánhradudíVá
dání,vyvozování.
se strašid|y.
na hororpo pů|noci
spo|ečně
U tématuÍi|mů
isme zůstalia na text naváza|iVi.
deosoutěŽí'V té moh|yděti nasbíratda|šíŽetonky'
Děti měly uhodnout,
Pusti|ajsem |ři ukázkyz fi|mů.
o jakýÍi|mse iedná, a zodpovědětněko|ikotázek.
_ část'kde dětiVniknou
1. ukázka:Aťžijíduchové
do hradu,Vende|ínse podepisujena zed a rytířBrt.
je
níkje straší'vwrací dřevěnoupodlahua šťouchá
mečem.otázky: Jak se jmenovalhrad v tomtofilmu?
Jak se jmenoval rytířa jeho dcera? zazpívejnějakou
písničkuz tohotofilmu.
od spo|eč.
2. Ukázka:Sněhurk a sedm trpaslíků
nostiWa|tDisney- sněhurkav ukázce běží|esem'
ve kterémoŽíVají
VšechnyVětVestromů,
Všudeie ViProtojsem se dětípta|a,zda se
dět nějakéstrašid|o.
takébojíV Iesea pročnám |espřipadátak strašide|ný
soutěžníotázkouby|o:VyjnenujVšechsedm trpaslF
kÚ. Musímříct,žese to nikomunepodaři|oa iá sama
je muselahledatna internetu.
3. ukázka: Harry Potter a kámen mudrců- začátek Íi|mu,
kdejde Brumbá|iako stínu|icía ko|emběží
černákočkaa|ias proÍesorka
Mcconaga|lová.otázky: Jak se jmenujeproÍesorka?Kdo je autoremHarryho Pottera? Kdo jsou mudlové?
ŽetonPo soutěŽisi děti spočíta|y'
koliknasbíra|y
získa|yperníkovou
cha|oupku,
ků'a tři neiúspěšnější
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.2

ř

Miskylíbivosti.
pÍo|oŽe
PerníkováchaloupkavpodáníbratříGr|mmů
Přečet|ajsem úrwek'jak
ie taképěkně strašide|ná'
oohádkakončí.
Hodinautek|ajako Vodaa akce by|au konce.Dětem jsem rozda|apříběhyo í\^íři
zapomenutázřícenina hradu (Thovt'2008) a při odchoduz knihovny
Pod|eku|iček
děti dáVa|ydo m.sekduhovéku|ičky.
se
akce všem|íbi|a.
Čertovinyv knihovně
5. prosince,15.00-16.00
hodin
H|aVní
náp|nítétoakce by|příběhz kníŽkyo čertovi
od PaV|aČecha.Zača|ajsem tím,Že isem na p|álno
promít|a
obrázek z knihý na kterémby| strom.Pta|a jsem se dětí,co si myslí'že má tentostromspo.
|ečného
s našímčertovským
setkáním.snaŽi|ajsem
se tedy V dětechvzbuditpředstavivosta předvídání
příběhu.Velmirych|esi všim|yma|éhosvěbý|ka
mezi
Že pod tímstromem
kořenystromua hnedjim doŠ|o'
budejistě pek|o.znajípřece pohádky.

.Ž
6
ri

je peklo.
strom,podnÍmž
Naváza|ajsem olázkou,iak to V takovémpek|evyjak si pek|opředstavuií,
padá. Děti navrhovaly,
a pak
jsme si pus|i|iukázkuz pohádkys čertynejsoužerty,
Ve Kerése takovépek|opředstavuje,se všemičerty,
knihoua Váhouhříchů.
Pakjsemzača|ačíst.
Během30 minutjsmepřečet.
li ce|ouknihu,jen pár stránekke koncipříběhuisem
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převypráVě|a.
promíta|a
Běhemčteníjsem
na p|á|nonai|ustracez knihy'aby mě|yděti obrazovou
skenované
oporu.Mimochodemi|ustrace
tétoknihyjsou ýimeč.
jsem prok|áda|a
né!Čtení
různými
otázkamipo smys|u
jsemse pta|a,
textua předvídání
dějea úko|y.
Napřík|ad
čemuse V|astněříkáčertovina.
Nás|ednějsmesi pusti|i
ukázku z pohádky Princezna ze mlejna,Ve Keré čert
provedejednučertovinku
Dětipak rádyVyčarodějnici.
jakéněkdysamyudě|a|y.
práVě|yo čertovinkách'
Pro zpestřeníčteníjsem dětemzadáVa|a,aby něco
předved|y'
zahrá|y.TřebakdyŽby|čertF|orimón(hIaVní postava knihy) naštvanýa zadupáVa|do země
jak
Všechnykvětiny,kterépotka|,mě|yděti předvést,
to asi vypada|o,kdyŽby|tak našfuanýKdyžby|aF|o.
rimónovizima a drkota|zuby,dětitakédrkota|y.
Když
se smá|,aŽ se za břichopopada|'
dětise takésmály.
Da|Ším
úko|emby|o najítv černobí|ém
obrázku
městečka,
kde se F|orimónukrývá.A kdyŽv pohádce
pro
nasta|ŠtědrýVečer,
zapá|i|ajsem na sto|esvíčku
navozeníatmosféry.
Pohádkadopad|adobře a u nás zaÍuka|kdosina
dveře.Vysvět|i|ajsem dětem, Že to bude asi naše
dnešnínáVštěVa.
A Vsloupi|čert.Vypadalhrůzostraš.
po
ně, a|echova|se Ve|miku|tivovaně.
Žádnéjančení
knihovněa strašení.
zkrátka přiše|'posadi|se u nás,
představi|se a iá s nímVed|arozhovor'Čertahrá|ko|ega,kterémubych toutocestouchtě|aještějednou
poděkovat:',Jakube'
děkuji!..
NáščertdětemVysvět|i|'
co čertiV pek|ea na světě
dě|ají,
Že v|astněkaždýóertmá jinounáp|ňpráce.A zastavi|ijsmese u čertŮ,kteřína světěshánÍ|idi'kteříby
podepsa|iúpisy'A ne.i|épe
to dětemvysvět|i|a
ukazka
podobyFlmláraod Jana Wericha - pohádkaAž
z fi|mové
opadálistíz dubu,kdese čertovi
upíše
sed|ákČupera.
Pak náš čertpřečetlještějeden čertovskýpří.
protoŽepro ně by|o
běh... Děti bedlivěpos|oucha|y'
zaiÍmavé
Vůbecto,Že čertumíčíst.
Nakonecčertdětempopřá|pěknývečera na památku je obdarova|s\47mobrázkem'Pro případ'Že by
ještěvpodvečer
potka|ynějakéhočertas M|ku|ášem
a andě|em,jim da|básničkuKudy k panu Mikulášiod
Radka Malého,se kterouby moh|yčertaa Miku|áše
obměkčit'
abyjimodpustiIi
iejichz|obení'
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Čtemesi a promítáme
obrázk,1
Samozřejměděti dosta|yi da|šípohádkudomů,a to
pohádku o chytrémševci a hloupémčertovi.Pod|e
duhovýchku|iček
se čertovské
odpo|edne
Všem|íbi|o.
Da|ší
nápady
Jak užjsem uved|ana začátku,obě akce se Vztaho.
Va|yk právěs|avenému
svátku.Da|šíprogramy,které
chystám,se Všakbudoubikati jinýchtémat.Prozatím
mám v h|avětémata:Na okně seděla kočkaa Venku štěkalpes - to bude čtenípro prvostupňové
děti
o psech a kočkách'nabízíse pohádka o pejskovi
a kocičce,Dášeňkaa jiné.Pro obdobímasopustuby
se moh|V knihovněpořádatPohádkow rejs maskami
pohádko\^ých
postav.
Ve|kouuýzvouje promě uspořádáníakce knihovny
pro druhostupňové
Žáky.Vhodnýmtématemby moh.
|yb}''tnapř.komiksynebodrogovátematikas hostem
V ob|as|iprevence a knihou Memento nebo My děti
ze stanicezoo, popř.odpo|ednes |iteraturou
o ho.
locaustu.
Věřím,že pořádánítako\^/ch
akcÍpovede k bupočtu
komunityVe ško|ea z\^ýšení
dovánÍčtenářské
aktivníchčtenářů.
Dětemie nutnéstá|e ,,podsouvat
pod nos..dobréknižnítitu|ya dáVatnajevo,že ětenÍ
mŮŽebýtVe|mizábavnénebopoučné'
kdyŽsi vyberu
knihuo tématu,
kterémě zajímá.
jazyka na 1. stupni
Autorkaje učitelkačeského
v zs v Praze-Kunraticích'
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v tomtoobrázku děti hledalv Florimóna.
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Děti hledajíčertana obrázku.

