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Dort.

Všechny
do mode|Íny).
chybětani svíčka(zapíchnutá
kdyŽněkdo''péct..
nechtěl)
ozdobené(i neozdobené,
do ku|atého
dortu.(DortmůŽe
dí|kyjsme posk|áda|i
Vyráběti každýsvůj,např.|ze pokres|ita ozdobitku.
|atoukrabičku
od tavenýchsýrů.)Potéjsme připravi|i
přání.Na Ve|kém
pro Goga lakénarozeninové
archu
papírujsmemě|inakres|eného
Goga.DětipřáníVybarVova|ya každýmoh|říci,co by chtě|Gogovina přání
Gogovizanapsat.Nakonecjsme našemup|yŠovému
pÍsničku
Gogo má narozeniny,
zpÍVa|i
narozeninovou
serpen.
my mámepřáníjediný..', hodi|imu papÍrovou
týnu a kaŽdýmu moh|taképopřátt|apkou.NacviČi|i
jsmesi, co se při přánířÍkáa Že se podáVápraváruka.
aby moh|ukázat,
DomůkaŽdýdosta|obrázekkníŽky'
jsme čet|i,
a případněsi ji V knihovně
kterouknížku
půjčit,
A samo.
a takéjeden obřázek z oma|ovánek.
zřejměsvůjkousekdortu.Někteřísi totiŽdě|ajíčteobrázkya VýtVonářskýdenÍka |epísido nějVšechny
které
s
knihou
souvisejí.
ry

IL

Narozeninové přání.

ŽádnénečekaBěhem této|ekcese nám nevyskyt|y
né překáŽky'kromě překřlkováníse V odpovědích.
jsmesice ,'m|uvící..
jen ten'
předmět(mluví
PouŽíVa|i
předmět
pří|iš
a|e
nám nepomáha|.Během
kdo
drží\,
jednot|i\^ých
čteníse ukáza|o,Že v průběhuje nutné
Že
zařaditnějakoupohybovouaktivitu.oěti si užívaly,
a důnajítčísIici,
zase přiběhnout
mohouVyběhnout,
ležitěji při|oŽit.Nápomocnétakéby|o,Že jsem mě|a
na ukázku hoto4i kousekdortu,a děti si dokáza|y
jak se majídÍlkyposk|ádat'
představit,
I po.
na|epit...
pis postuputvořeníby|díkytomusnazší.V télo|ekci
tak hotovýdí|ekdop|nildort'abyby|ce|ýA pokudVám
ho|čičky,
doporučuji
dostatekrŮVe skupiněpievaŽujÍ
žového
zdobení,mode|íny
a svíček(protoŽeněkteré
jen a jen růŽovou
potřebují
a ,,přes|o V|aknejede..).
Autorka se VěnujelingvisticeznakovýchjazykŮ,
dovolené'
V současnédobě ie na rodičovské

Duchové
a dušičky
Zoja Zlonická
IistÍ,
mIhaNa podzim,V obdobíspadaného
nás našetradiceVedou
VéhooočasÍ
a deŠtě
ke vzpomínkám
na zemře|é'kteréV současnostipřebíiíobchodníkypropagovaný
halloween.
čas.
Pro dětije všaktémasmrtib|ízkých
a Íi|mech
ač V Dočítačích
to tabuizované.
je smrt na dennímpořádku.Dětemje a|e
V neosobníformě_ dnes se
oředk|ádána
p|áčenad uhynu|ým
nevzpomízvířátkem,
ná se na prababičku,
kterázemře|av domoBojíse dětismrti?
Vě důchodců.
jsemse o smrtia ha||oweenu
mIuvit
s dětmi
Rozhod|a
jsem,Že V tom budou
ve školní
druŽině.očekáva|a
(Svátekvšechsvamítve|kýzmatek,našeDušičky
jsouspíše
strašidIa
ha||oween
tých)uŽs|avímá|okdo,

a |egrace.Pracova|ajsem se skupinoudětÍ
b|ocÍch.
ze 3' třídyve dvouodpo|ednÍch
Duchové
Pomůcky:ma|ý papírovýtácek nebo ko|ečkoz kartonu,vyřazená zác|ona' nůžky,
oboustrannápáska,
černýfix, seŠíVačka,
na ně)
kartonna ruce(případně
šab|ona
V úvodním
rozhovorujsem dětem po|oŽi|a
pod pojmemhalotázku:co si představíte
vědě|yz hodinang|ičtiny.
loween?Dě|io ha||oweenu
jmenova|yvyřezávanédýně' straŠid|a'
ob.
Nejčas|ěji
Samy si navzácházenís ko|edováním
,,trickor tťeat...
jem upřesňova|y
otázkamia opravamisVéinÍormace.
píácenaŠich
ang|ič.
učite|ek
oceni|ajsem \^/s|edky
jsem jen ke|tskýpůVodtradice.Pěkně
tiny.Dop|ni|a
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podanéinformacepro mou přípravujsem na|ez|a
na:www.velkaepocha.sl</2007
10303661.
Padalatakés|ovao strachuze strašide|'
Natojsemnaváza|a
a Vyzva|a
děti,abyse rozdě|i|y
do tro]ica Vyzkouše|y
si,.iakáby z nichby|astrašid|a
mě|yna sebe dě|atstrašideIné
ob|ičeje'
zvo|itty' které
je předce|outřídou.
VyVo|áVají
stracha předvést
Ve|mi
jsme se při téiopřeh|ídce
Všichninasmá|i- překvapi|omne,Že některé
dětise neumízašk|ebit
Vůbec,
jinépředved|yopravdupříšerné
ob|ičeje
i V něko|ika
pouŽítzrcátka'
Verzích.Pro tutočástbychdoporuči|a
aby se děti moh|yna svůjšklebpodíVat,
a případně
ho Vy|epšit.
jsme pozorova|i,
Při přeh|ídce
co se V|astné
na ob|iDěti si Všim|y'Že oči
čejimění'co je nejvýraznějŠí.
a Ústa'
výroba ducha - stÍašid|a
- Výpři VýroběstrašidIa
TohotopoznatkujsmeVyužiIi
Íaznéočia ústamě|imíti našiduchové.
Děti nakres|i|yfixami na kartonovéko|ečkooČi
a pusu.Trochumnezk|ama|o,
Že některé
dětiob|ičej
jiné
pouŽi|y
i
barvya Výs|edek
by|nezře''přezdobi|y..'
postavami
teInýoV|ivněný
kres|enými
z animovaných
Íilmů.
sama jsemto nijaknekomentova|a,
a|espo|uje
Žáci upozorniIi
na nedodrŽení
zadání(omezení
ba.
revnosti,',tonevypadájakoduch..).
NěkterédětiVytvopáskou
řilyduchŮmruce,kterézezadupřj|epi|y
Iepicí
jsme
přišiIi
na,,hIavu...
sešíVačkou
ke spodníčástih|a.
jsme závy zezadu i tě|o_ čtvereczác|ony.Zkouše|i
při|epit
páskou'
ioboustrannou
|epicí
c|onu
a|edrŽe|ajen krátce.Potěši|o
mne,žese s chutízapoji|ii ti
ch|apci'kteřÍ\^itvarné
činnostinemajírádi.
přeh|ídce
Při
Ve třídějsmesi povída|i'
kterýduch
je strašide|ný
jsme se s duchypo třídě.Na
proběh|i
jsme si zazpíVa|i
písničku
Na hradě okoři'
od|ehčení
pak
nejprvenormá|ně |idsky' isme částzkoušelikVí.
IiVě_ jako duchové.Na závěr jsme se strašide|ným
proš|i
kVí|ením
s našimiduchyostatní
oddělení
ško|ní
je (se
poch|ubi|i
družiny,
se svýmiVýrobkya Vystavi|i
prostorách.
souh|asemdětí)Ve spo|ečných
Nasta|časke krátkému
ztišení.
Uvědomilijsme si,
Že těchto duchůse nebojíme,bavÍmese. Čehose
postavz filmů
bojíme?PavoukŮ'hadů'strašide|ných
postupně
zamýš|e|y
nadosobněja z|ýchlidí.Dětise
šímivěcmi.Vyzva|ajsemje proto'aby si o svémstra.
chu popovída|y
Ve dvojicÍch.
Pak jsme se Vráti|ike spo|ečnému
rozhovoru:Je
strachk něčemudobrý?Bojímese někdyrádi? P|vní
otázkaje dostzaskočila.
Po uvedení
mode|ové
situapo hraněstřechy?)pada|y
ce (pročse neprocházÍme
různé
reá|né
i b|áznivé
nápady.
Většina
dětísouhIasi|a,žestrachnás může
chránit,dva ch|apciby tomu
strachneříka|i.
při nočních
Dětise rádybojípři někteÍých
Íi|mech,
bojovkách.Některéděti se a|e bojínerady,dva hoši
se prý''nikdynebojí...
zarazi|o mne přiznánítří dětí,kterése opravdu
Kdyžmá máma špatnouná|adu...KdyŽ
bojírodičů.
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je tátanaštvaný...
Kdyžz|obím
nebokdyŽmámšpatnouznámku...
oušičky
Nejprvejsme zapáta|i v paměti'pročVzniklaos|ava
ha||oweenu.
Máme i my nějakoupodobnoutradici?
Hřbitovní
svíčka'kteroujsem si přines|a,evokova.
Ia něk|erýmdětemDušičky.
jsmesi o křeséanské
PoVída|i
tradicivzpomÍnky
na
zemře|é.Co se stane s mrtvým člověkem?Da1ího
do rakve' má pohřeb' půjdedo nebíčka.
Co je parÍe?o pohřebnímoznámenínevědě|nikdo.Proč/.e
Vlastnědobrévzpomenoutsi na mrtvé?Majínějaký
ýznam v našemživotě? Co nám po nich zůstalo?
našipřÍbuzní?starEí se o nás'
JsoU pro nás dúležití
nejsmesami,máme se rádi_ zazně|ov odpovědích.
Zemřel někdo, kohojsme znali? Détijen zřídka
jmenova|ypříbuzného
(babičku'
dědu)' kterýzemře|
a zna|yho.To mneVed|ok zamyš|ení
nadvěkemsouprarodičů
praprarodičů
časných
a
a četnosti
kontaktů
s nimi.Znajíje děti?KdyŽmi by|odevět,zemře|iuž
obamídědečci.
Co toVypovídá
o věkua Vitalitě
dneš.
nÍchseniorů?
V tétochví|ijsmese rozdě|iIi
do dvojic,abychomsi
v komornější
atmosféřepovědě|ihezkézáŽitkys na- něco, na co
příbuznými
šimiŽijícími
či neŽijícími
po
budemei
|etechVzpomínal.
K tichéVzpomÍnce
na naŠe
zemře|é
nebodoznění
Vzpomínek.isme
na
si minutuzapá|ilisVíčku'
Meditativní
ná|adanás na|adi|ana kres|ení
obrázku čipsanÍdopisupro někoho,kdo uŽ si ho nemůŽe
přečíst.
Děti,kterénechtě|y
Využít
tutonabídku,
si moh|y
potichukresIitcoko|i.Nás|edova|a
moŽnostpopovídat
proži|y
si o obrázkuVedvojicích.
Děti'které
úmrtíV
ropotřebu
dině,mě|y
Zdá|ose mi,Že se
o tom hovořit.
rodiče
tomutotématuv některýchrodináchVyhýbají'
pohřeb,
děti ani nevza|ina
coždětem by|o|íto_ nemě|ymožnost
Většina
nad
se roz|oučit.
se zamys|e|a
moŽností,
Že někdo,kohoznají,můŽe
zemřít.
Některé
děti o obrázku/dopisu
m|uvitnechtě|ya schova|yho,
jinémi obrázekukáza|y'tři z nich by|yochotnépŮjčit
mi ho k okopírování.
U Všechby|ovidět'Že svépráce
povaŽují
za Ve|miosobníVěc.oceni|ajsem i otevřenost vie|namské
dÍVky- rodinnézá|eŽitostijsou pro
Vietnamce
obvyk|e
Ve|misoukromé.
P|ánova|ajsem spo|ečnouzáVěrečnoureÍ|exi,
ta se a|enezdaři|a'
By|ve|kýrozdí|
v čase,kterýna
Vnitřnízpracovánípotřebova|yděti, kterémě|y se
zkušenost'
smrtíosobnÍ
a ostatními.
Da|ajsemproto
přednostindividuá|ním
rozhovorům.
Mys|ím,
žetémaby|opro dětipřiměřeněpodané,
rozdě|ení
do dvoudnůVhodné.
Potěši|a
mne důVěra
při
dětí'se kterýminejsemV každodenním
kontaktu,
otevřenÍnáročnýchtématstrachua smrti' Nebojme
se jich' tabuizacemůŽeVéstk úzkostiz neznáma.
Autorkaje vychovatelkave školnídružině
v ZŠv Praze-Kunraticích'
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jako:nemě|ibychom
myš|enky,
Děti napada|yrůzné
mě|ibychomsi pomáhat'nemě|ibychomnibý |íní'
komunadáVat,mě|ibychomdrŽetpři sobě. Nakonec
jsemto převed|aina našitřídu'Mě|ibychomsi také
ve tříděpomáhata nebý||ínía dě|ati ty věci, kleré
jsouužitečné'
a|enechcese nám do nich'
REFLEXE
Dětisi š|ysednoutdo |avic,ale posadi|y
se do skupijsem
nek, V kterýchbyly na začátkuhodiny.V reÍ|exi
pouŽi|ametodurybíkost,kteroujsem ma|inkoVzh|e.
dověpozměni|a.
PouŽilajsemobrázekVětruVětřiska
z pohádky,který nám přivá|začátkyotázek.KaŽdá
jedenIists otázkami.
skupinadosta|a
Severní vítr větřisko nám přivál začátky otázek.
VašÍmúkolemVe skupině teď bude vymyslet otáz.
ky k pohádce' kteroujsme četli'NapovÍvám k tomu
ta slova, Rerá tu máte napsaná _ Kdo? co? Komu?
Proč?Kde? Koho? stačÍ,kdyžve skupině vymyslítetři
jinýmzačátečnÍm
otázky a každábudezačínat
slovem
z nabÍdky.
Každýse pokusÍnějakouvymyslet.Řekněte

VĚTŘ|sKo

si je ve skupině,odpověztesi na ně a ty nejlepšÍ
zapišzačátkem.
te do papírudo řádý s příslušným
Děti se do toho Ve skupinkáchpusti|y.Nezb}'Va|o
moc času.Kdyžjsem Vidě|a,Že má užjednaskupinpřeče||i
nah|as
ka napsanouotázku'tak ji jejÍč|enové
a Vybra|isi skupinku'Kerá na ni odpoví.Nejčastější
otazka by|a:Kdo síouklcha|oupku?Jedna skupinka
ovšempřiš|ana krásnouotázku,kterámne Ve|mipotěšila.By|oVidět,Že opravdupřemýš|ejí:
Pročv této
pohádce nebyl vlk? zep|a|ajsem se na to dětí,jeden
Prasátch|apeček
mi odpovědě|'
Že V|k|ez|do komína.
ka mu přichysta|a
oheňa on spad|do|ůa spá|i|si ocas.
s|oVšechnyskupinyvymys|e|yotázkuzačínající
vem:Kdo.'.Mys|ím
si' žeji zvo|i|y'
neboť
by|anapsá.
najakoprvníV pořadí.
i na
JednaskupinkaVymys|e|a
s|ovoiProč,..Na ostatníotázkyjiŽ nezby|čas.
Všemse tato hodinamoc |íbi|a
a ijá jsem z ní
mě|aVeIikouradost.
Textje napsán dÍamatickou
formou,a tudíŽnás
nabádák tomu,abychomsi s Žákyzahrá|idivad|o.
Je
tu moŽnostzabrousiti do hudebníýchovy a zazpíjdou,Lze zde pouŽíti metodu
Vatsi písničku
Třičuníci
Vennovadiagramua porovnáVatdvě verze pohádky'
moh|yby skupinkyseřadit
NeŽse pohádkazačnečíst,
ilustracepod|etoho,jak mys|í,Že V pohádce půjdou
použít
metoduživotabáza sebou.Na záVěrmůŽeme
seň prasátka.Pro 1. |říduje Vhodnái metodapěÍlistek,k|eá by se takémoh|azaměřitna prasátko.Měla
jsem di|ema,kterouz VýŠe
zmíněnýchmetodVyuŽít,
jsemse prc rybÍkost,ie|ikoŽ
jsemji s děta|erozhod|a
mi doposudještěnezkouše|a.
Autorkaje učitelkaZŠKvětnovéhovítězstvÍ
v Praze.

a emocioná|ní
rozvoidětí
Medvídek
Bobíka sociální
Lenka Veisová
po|o.
V našÍ
ško|eby|ojednímz Úko|ů
druhého
|etíVyzkoušet
Komplet.
si prácis dokumentem
profesnÍrámec
níučitel21,století:MezinárodnÍ
kvalityučite|e/SSÁ' kteý zastupujero|iu nás
národního
kva|i.
zatímneexistujícího
standardu
kteráse
ty práceučite|e.
A to s pátoukapitolou,
zabýváuýchovnými
a VzděláVacími
strategiemi.
Já osobnějsem se zaměři|ana sociální
a emocioná|ní
rozvojdětíVycházející
z jejich
předeŠ|ých
zkuŠeností.
JelikoŽučím.1'třídu'nejvhodnějŠí
se mi
zdá|aváce s textem.sáh|ajsem po svémob|íbeném
autoruP.coranovi,tentokrápo knizeKde zůstalMedvídekBobík?'
jak
Zaměři|ajsem se na to, aby si dě|i uvědomi|y'
je dů|eŽité
přemýš|et
předtím,nežněcoudě|áme.
cí|emstrategií,
kteréjsem V hodiněpouŽi|a'by|o
umoŽnitdě|emčístsoustředěnětext,aby moh|ypřed-

vídat,]ak bude příběhpokračovat'
dát jim
aby moh|yoddostatekčasuna přemýšlení,
povídatna mé otázky a otázky spo|uŽáků,
umoŽnitdětem,abysamyk|ad|yotázkyk tex.
tu s\^ým
spo|uŽákŮm,
hodnoti|y
chováníhIaVzkuníhohrdinyna zák|aděswch V|astních
šeností,
a zároveňdát dětemmoŽnostvybrat
si úko|y
na zák|aděV|astnÍho
uváŽení(MBfl).
cíle hodiny:
zaK...
čtesoustředěnětext
předvídá'jak budepříběhpokračovat
přemýšIí
o textu,
odpovídá
naotázkyučite|e
a spo|uŽáků
sám k|adeotázkyk textusul'mspo|uŽákům
hodnotí
chováníh|avního
hrdiny
má moŽnostVybratsi úko|y
Vztahující
se k textuna
(MBT|)
zák|aděV|astního
uváŽení
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Důkazo učení
Při čtenís předvÍdáním
Žák přemýš|í
o otázkách,po.
koušíse o odpovědia iejichzdůVodnění.
Při párovémčteníklade otázkyspo|uŽákovi
a odpovídána otazkyspo|uŽáka.
Vypracujeze čýř možnýchúko|ů
alespoňjeden.
Na |T tabu|ijsem mě|a napsané,co nás V hodině
čeká- přečet|a
isem dětemnah|as:
. Óteme ten.
. Budeme o něm přemýš|et
pomocíotázek, které
jsem si pro Vás připravi|a.
. Budemena otázkyodpovídat
pomocítextu,V|astnÍh|avya spo|u;láků'
. s|edujeme'jakéotázkyk tex|u|zepok|ádat,a budemeje sami zkoušetk|ást.
. BudememítmoŽnostVybratsi úko|ypod|esvého
uváŽení.
EVOKACE
sta|o se Vám někdy'Že Vás něco tak zauia|o,Že jste
jstenepřemýš|eIi
to chtě|iihnedprozkoumat,
a Vůbec
o tom,jest|ijeto dobn/nápad?(Já mode|uji,
co se mi
sta|o'kdyŽjsem by|ama|á.)
potomsdě|ují
Žáci Ínqíchvi|kuna rozmyš|enou,
sVézkušenosti.
Přečtemesi knihu od Pierra Corana Kde zŮstal
medvídekBobík?. Podíve!|ese, 'ak medvídekVypadá, a zkustese zamys|et,o čemby moh|býtpříběh?
prvníotázkou,s těminaJak asi budesouvisets naŠí
šimipříběhy?(DětiVymýš|e|y
různé
moŽnosti,něko||k
z nichse přib|íŽi|o
k textu.)
UvĚooMĚNís| vÝzNAMU |NFoRMACí
Řízenéětenís předvídáním
Začínám
ěístjá, poténás|eduií
dalšíŽáci.zároveňna
|T promítámi|ustracez knihyk iednot|i\^/m
částem
textu.Čtemedo tříčtvrtin.
Text s otázkami přo řízenéčtení
Ema a 'ejí p|yšou/medvídekBobÍkse dÍVají
z okna,jak venkuchume|í'
,'Koukni,to je krása ten
sníhje přesně tak bí|ýjakoty'..povídáEma.
Večerje Všechnobí|é.
U|ice'zahrady,střechy.
Ema soí.A|emedvídekBobíknemůŽeusnout.
o čemBobík asi přemýšlel,jaký nápad se mu rodil
v hlavě?
Říkási:,,|kdyŽjsem p|yšový'sem přece pra\^i|ed.
nímedvěd.A |ednímedvědižijína sněhu.Musím
ven!"
Úp|něpotichoučku
Vy|ez|z postý|ky.
A|eiak oteVřítdveře? A he|e.oomůŽemU ŽiaÍa.Medvídek
Bobíkotevředveře' prop|íŽÍ
se obýVákem,kuchyní
a hop,uŽje Venkudvířkypro koěku.
Jak asi zareagujena sníhBobík?Představte si, že
tam teď stojÍtevy'jak byste se zatvářili? Předvedte.
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MedvídekBobíkse prodÍrásněhem.Jenom mě.
síc ho pozoruje'MedvídekBobíkskočí'uk|ouzne
a spadne.Brr!Tensníhie a|emokrýa studený.
UŽ, uŽ se chce medvídekvrátit.Tu si všimne,
Že zanecha|Ve sněhu stopy.To je |egrační!
,,Takto
určitěnajdusnadno cestu zpátky domů'..říká si.
Náh|estojÍpřed medvÍdkem
BobÍkemzajíc.Medvídekse |eknea schová.,,Ha,ha, ha,..směie se
zajíc.,,Toje poprvé'co jsem vy|eka|medvěda!..
A právězačínáopětsněŽi|.Ve svituměsícetančímedvídekBobíkspo|ečně
se sněhovýmiV|očka.
mi.A|eteď ie unavený.
chce se Vrátit...
Bude to snadné? Co myslÍte,co se mohlo stát?
Mohlo by mu v tom něco zabránit?
...a|esnÍhschova|jeho stopy.NeVí,kudy má jít.
VŠechnoVypadá stejně' Medvídeksi sedne pod
jed|ia začnep|akat.Má strach.
Z čeho má strach? co udělal špatně? Můžeme
chodit daleko sami a nikomunic neříct? Co bvste
vzkázali BobÍkovi?
Najednounad sebou zas|echnenějaký šramot.
Bobíkse oh|édne'
z Věfuena VěteVskáčeveverka'
Doskáčena zem těsně Ved|eněho.,,co tady děpočasí?..
ptá se.,,Jájsem zab|oudi|,.'
|ášV takovém
špitneBobík.chvě.iese zimou:,,NeVím,
kudy se
dostanudomů..,
Co myslÍte'že veverkaudělá?
spo|una
''Poiď'sednisi mi na záda!..-Vyskoči|i
jed|e.V dálce svíti|osvětý|ko.
Vrcho|ekténejvyšší
,Ío znám,..zavo|a|medvídekBobíkvzrušeně.',To
VěŽ.Byd|ÍmhnedVed|ení...- ,,Dobře,..
'ie koste|ní
Veverkana to...Zavo|ám
ti |etecké
taxi'Taxi!Taxi!..
h|as:
V
ozva| se
,,cose děie? tuh|edobu!"Mezi
Větvemise objevi|azíVající
sova.''Kdopakje to?..
ptá se mrzutě.VeverkaVysvět|i|a
sově všepotřebné.A vyda|ise na cestu!sova na|oŽi|a
medvídka
BobÍka.mávlakříd|V
a Vz|ét|a.
Jest|ise Bobíkdostanešťastně
domů,si teď přečte.
me sami.
Párovéčtení'práce ve dvoi|cích
Dětemjsem rozda|atext Ve ÍorměminikníŽky.
Čet|y
po částech'Ve dvojicíchsi dáVa|yk částitextuotázky
a odpovída|y
na ně' Textisem mírněupravi|avzh|edem ke čtenářskýmdovednostemdětí.H|aVnímyšIenkaby|azachována.
Ještějednouspo|ečnákontrolapřečteného
textu
oomocíotázek:
. Dostal se Bobík šťastně
domť!?
, co zůstaloBobíkovipo ténočníVýpravě?
. Jak se asi Bobíkcítil,kdyžse dostal do poshilky?
. Myslíte'že se zase vypravísám za nějakýmdobrodružstvÍm?
Pročsi to myslíte?
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By|o Vidět, že příběh děti opravduzauja|,protoŽe
hodnoti|yBobíkovochování,radi|ymu' představova|y
si, jakéasi mě|pocitya iaképocityby mě|yony.

Pročsi mys|íte,
Že pan spisovate|coran tuh|ekníŽku
pro vás napsa|?Co vám chtě|vzkáza|? MůŽemese
tímpříběhemnějakpoučit?

Výběr úko|ůpod|ev|astníhouvážení(MBT|)
MůŽeš
si Vybratz těchtoúko|Ů:
Větyz textu,Vezmisije u portÍoA) Podtrhnipravdivé
|iía posaď se do |avicu dveří.(Extroverts převahou smys|ů_ tadyse seš|onejvícedětí.)
Věty:
MedvídekBobíkse Drodírásněhem.
Náhle stojÍpřed medvídkemBobíkemkrálÍk.
Ema byla vzhůrua čekalana Bobíka.
MedvídekBobíkse schoulil do Eminy náruče'
B) Napišdopis Bobíkovi.
MŮŽešmu napsat,co si
Posad se do pos|ední|avice
mys|íš
o jeho \^ý|etu.
u okna.(|ntrovert
s převahouintuice.)
c) Vezmi si obrázky,jsou pod tabu|í,sedni si s nimi
do |avicu okna.seřaď je tak, iak se příběhudá|
a povídejsi Ve dvojicise spo|uŽákemo tom, co
ze šestiobrázků.střídeite
dě|á Bobíkna každém
se. (|ntrovert
s převahousmys|ů.)
D) Vezmisi otázky k diskusia posaď se na koberec.
Nejprvesi otázkypřečtia zamys|ise nad odpově.
s předí.Diskutujve dvojici've skupině.(Ex|rovert
Vahouintuice- zde se seš|yčtyřiděti.)
otázky:
Bylo rozhodnutíBobíkaspráVné'nebo ne. Proč?
Co měl BobÍkudělatjinak? Jak bys to udělal ty?

zhodnocenípod|e k]itéÍií
úspěchu
Na závěr jsme si řek|i'iak se nám pracova|o.
Použi|i
jsme k tomunašistupnici.Ukazu.ieme
zvedánímruky (tři úrovně).
1. Čet|,isemsoustředěněurčenou
částtextu(nem|uVi|jsem,nezveda|isem očiod textu).
2. zkouše|jsem si pro sebe odpovídatna otázky
panÍučite|ky
nebospo|uŽáků.
3. odpovída|jsem nah|as,svoieodpovědijsem zdů.
vodniltextem.
4. Nas|oucha|jsém
odpovědím
spoIuŽákŮ
a přemýšlelisemo nich.
5. Vybra|jsem si úko|pod|esvéhouváŽení.

REFLEXE
kteráVětaje
Nyníti' kteřísi Vybra|iÚko|A, zdůvodní,
pravdiváa zkontro|uií
si, zda VšemajíspráVně.(Děti
a zdůutvoři|ydvě skupinya Vzájemněsi kontro|ova|y
vodňovaIy.)
Kdo napsa|dopis,můŽeho přečíst
s\^ým
spo|užákŮmnebomně.(Něko|ikdětísi Vybra|odopis'kterýsi
i mně.)
vzájemněčet|ya přečet|y
Kdo si Vybra|
si je s jinoudvojicÍ'
obrázky'zkontro|uje
Ti, kdodiskutova|i,
nás seznámís tím,na čemse
i já.)
shod|i.(Diskusejsemse aktivnězúčastni|a

By|o zajímavépozorovat'Že některéděti dokažou
spráVnězhodnotitsvoji práci a nebojíse přiznat,co
jimještědě|á prob|émy.
Výchovně.Vzdě|áVací
strategiezaměřenéna sorozvojdětíVyuŽíVám
od začátku
ciá|nía emocioná|ní
Vybírámtakovétexty'aby by|ydětem
1.třídy.Ve čtení
a zároveňo nich moh|ypřemýš|et
a propojob|ízké
zkuŠenostmi
a zna|ostmi'
Vatto, co čtous V|astními
V 1. třídějsem se zaměřila na nácvik kladeníotá.
ve 2. tříděbych
zek k pochopenítextua předvídání'
ráda naváza|ana osvojovánídalšíchze čtyřzákladních čtenářskýchdovedností,tedy na vy.|asňování
a shrnovánÍ.
Autorkaje učitelka1. stupně
V zŠ v Praze-Kunraticích'
Zdroi:
coÍan, P.:Kde zŮstal medvídekBobík?Íhovt, Praha 2005.

příběh'
1.-3.třída
Píšeme
tři úrovněobtížnosti
zadáníumožňují
diferencovatVýuku
při psaní
témataa i|ustrace
inspirujížáky
atraktivní
zadáníVedouŽáky krokza krokem
žácipíšoupříběhys chutí
pomůckya zadánípro centrapsanÍ
zď1ímavé
Pub|ikacisi můŽete
obiednatna-.www.nakladatelstvi-saÍran.cz.
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poznávali
kruha kružnici
Jakjsmese třeťáky
MarikaAtatreh
JiŽ třetímÍokemučÍm
malematikumetodou
proÍesoraHejnéhoa přede mnou by| úko|'
abychnaučilasVétřetákypoimykruh,kruž.
nice, poloměr a průměrzábavnou |ormo!'
V příručce
chybě|ynápady'a tak mi nezbýVa|oneŽ něco Vymyslet.chtě|a jsem' aby
žácisami konstruova|i,
nacházeIiodpovědi
na sVéotázky a objevova|iřešenípomocí
prob|émových
ú|oh.
Aby hodinamoh|aproběhnout
eÍektivně, nachysta|ajsem si předem pomůcky:
početprovázků'křídy'kolíčky
dostatečný
a losovací
na rozdě|ení
žákůdo skupin.
kartičky
Na tabuIijsem napsa|akÍitéÍia
úspěchuV tétoVyučoVacÍhodině.
.
.
.
.

PopÍšu
mezi kruŽnicí
krátcesvýmis|ovyrozdÍ|y
a kruhom.
svými s|ovyřeknupostupa pravid|apři rýsová.
níkružnice.
předmětů
Změřímobvodya průměrykruho\^ých
porovnámse spo|užákem.
a Mo úda|e(čís|a)
Rýsuiis přesnostÍna 2 mm'

Žáry isem si rozdě|i|a
do čtyřč|enných
skupinpod|e
úko|:
|osovacíchkartiček.Zada|a jsem prob|émový
Žáci mě|iVytvořitkruŽnici,ve kteréby moh|io přeAby ji moh|iVytvoři|'mě|ik disstáVcecvrnkatku|ičky.
pozici pomŮcky(provázek,křídu,ko|íček).
Upozor.
ni|ajsem je na to, Že musíVyuŽítjen qno pomůcky
a Žádnéda|ší.
skupinyse pusti|yse zájmemdo práce
Některéskupiny
a Ve|icese snaŽi|y,aby úko|vyřeši|y.
jiné
prací
trápi|y.
brzy
hotovy,
se
nad
úko|em
by|ys
jsemsi, žeto budeVe|misnadnéproVšech.
Mys|e|a
ny, a|e neby|o.Při tétoskupinovépráci si žáci mě|i
ÍormuIovat
ÚspěŠné
skupiotázky,kteréje napada|y.
nejdříve
ny nám vysvět|ova|ypostup svéhopočínání:
si ve skupině rozdělili role - jeden Žák drželprovázek
na jednom konci a přitiskl ho k zemi, druhý žák na
druhémkonci opisuje kružnici(provázeka křídalsou
přicháze|i
upevněnykolíčkem).
Potomjsme spo|ečně
při této
postup
při
rýsování
kruŽnice.
otázky'
které
na
práci zazné|y,by|y:Jak bychom mohli nazvat místo,
Keré se nachází uvnitř (uprostřed)kružnice?Co se
stane,kdyŽprovázekzkrátÍme?(Při tétopří|éŽitosti
jsme si vysvět|i|i
i pojempo|oměr.)
co dělá žák'který
místa
uprostřed?
Wáří stopu okolo
Ve|kýmzjištěnímŽáků by|o' že musejínejprve
zvo|itbod_ střed_ a potéko|emněhoopsatkruŽnici.
pro někohoznamenatnáročný
I kdyŽtentokrokmůže
úkon'Žáci se ho nakoneczhosti|ia neby|otřeba mé
pomoci.
uýraznější

Na tabuIijsem mě|apřipevněnýVystřiŽený
kruhz papírua nakreslenoukruŽnici.Žáci
h|eda|ijejichshodya rozdí|y.
Potéjsem do
rybníka pta|ajsem se
kruŽnicedokres|i|a
dě|í,co bude Vytvářetchlapec stopou od
ko|a,kdyŽpojede oko|orybnÍka'Žáciodpovída|i:...sÍopu,obrys, obvod, ohraničení,
hranici.Íím|o
si přiš|ii na definici
Aištěním
kruŽnice,Že je to hranicekruhu'A dé|ka
kruŽnicepředstavujeobvodkruhu.
Žáci potépracova|iVe dvojicícha zkouše|iVymys|et
postuppři rýsováníkružnice.Moje otázka zně|a:Co
je potřeba nejdříVeudělat, abychom mohli vytvořit
kružnici?Poté]smeo postupudiskutova|i
a zapisova|i
ho na tabu|i:Zvol bod S, vyměř vzdálenost, zapíchni
bodec do středu s, opiškružnici.
narýsovat|ibovolnoukruŽni.
Žáci si potomzkouŠe|i
(k deci a takékruŽnicis přesnědanýmpo|oměrem
monsiracinám opět poslouŽi|provázek'ko|íček'
kří.
da, pravítkoa kruŽítkona tabu|i).Kdyžsi vyzkouše|i
početkruŽnica pochopi|ipojempo|oměr,
dostatečný
průměr
zkouše|i
kruŽnice.
JsmeVypočítat
jsemmě|a
V kružnici,
kteráby|anakres|ena
na tabuIi,
po|oměra průměr.
Pta|ajsem se,
barevněod|išený
jak můžemevypočítat
průměrkružnice,kdyžznáme
jejÍpoloměr' Pokud bychom mě|i Vícečasu,moh|i
na kÍuŽnici'
bychomsi tutoú|ohuopět demonstrovat
kterábudenakres|enána zemi'a Žáci by pomocípro.
vázku porovnaIi\^ýs|edky
danéhopo|oměrus průměrem.V našempřípaděŽáci kruŽnicis danýmpo|oměprůměr(nejdříVe
rem narýsova|i
do sešitua ziišťova|i
jsemje na to,Že průměr
pod|epravÍtka).
Upozornila
Tentoúko|by|přo
musíprocházetstředemkruŽnice.
ŽákyjednoduchýprotoŽesnadnopřiš|ina to' Že prŮ.
po|oměru.
měrje dvojnásobek
Dá|ese pracova|o
Veskupinkách.Žáci mě|izměřitob.
předmě|Ů'kterése nacháze.
Voda průměrkruho\^ých
jíVe třídě.Pro tutoaktivitumě|ik dispoziciprovázek,
pravítko,
Něko|ikaskupinámjsem
tuŽkua tabu|ku.
doporuči|a
květináče,
ke|ímkys kruhovýmdnem,
jejichpřesného
abychommohIiporovnáVat\^ýs|edky
měření.Výs|edkysi Žáci mě|izapsat do předemVy.
tvořenétabu|ky,která obsahova|ako|onkupředmět
jsmesi
(co měřím)'průměr
a obvodkruhu.Výs|edky
po tétoaktivitězapisova|i(do tabu|ky)na tabu|i.Poié
jsem se Žákůp|a|a,zda přišličiby zkusilipřijítna ně.
jakou zajÍmavost,zákonitost, kterou by naše tabulka
mohla odhalit.Přih|ási|ose něko|ikŽáků.kteříříka|i.
Že průměrkruhuse do obvoduVeidetřikráta něco
má|o,obvod je něco Víc neŽ trojnásobekprůměru.
TotozjiŠtění
něko|ikamá|oŽákůjsem VeIiceoceni|a.
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matemati.
Nás|edova|a
samostalnáoráces učebnicí
ky pro3. ročník
Fraus(s'72,cv.1).
od nak|adate|ství
při níŽŽáci sedě|i
V záVěruhodinyproběh|areÍ|exe,
nadtématem
V kruhu,diskutova|i
a já jsempok|áda|a
otázkytypu:
Co novéhojste se dnes naučili?(sdí|eliVe dvojipomocí|osovacích
karcích,potéjsem Vyvo|áva|a
tiček)
Jaký je správný postup při rýsováníkružnice?
(postup napsa|i bodově na stíraleInoutabuIku
Ve dvojicích)
a sVépoznatkysdí|e|i
Doporučilibyste někoho, kdo podle vás napsal
správnýpostup při rýsovánÍkružnice?
Vysvětlínám někdo rozdílmezi kružnicía kru.
hem? Co je naopak spojuje?
Je tu někdo, kdo by chtěl vyslovit otázku, na
Kerou dnes nedostal odpověď?
Kdo by chtěl někoho za něco ocenit?
zhodnofte,jak jste dnes porozumělinovémutémaÍu?(předvedoupohybem:postavíse ten, komu
je Všejasné,nic nepotřebuieVysvět|it;
V podřepu.ie
ten,komuněco stále ',Vrtá..
h|avou;sedíten,kdo si
mys|Í,
Že tomudnesVůbecneporozumě|)
hodinyjsem
S ce|kovýmprůběhem
tétoVyuČovací
pÍo|oŽe
po
žáci
ce|ou
dobu aktivby|a spokojená,
pracova|i'
pochopiIi
nové
termíny,
ně
by|iVyna|ézaví
prokázaIi
a
zvládnutí
novýchdovedností.
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V úVodu
hodiny,kdy probíhaIo
Vytváření
kruŽnicena
jak
Že některé
skupinynevědě|y'
zemi,jsemsi VšimIa,
s danýmipředměty(provázkem'
křídoua ko|íčkem)
pracovat(jakje VyuŽít).
Mě|ajsemVe|ké
nutkání
těm.
jsemto a ne.
to skupinkám
napovědět,
ale překonala
cha|ace|ouprácina nich'Dá|ejsemtrochubojova|a
na hru v cvrnkáníku|iček
a také
s časem.NedoŠ|o
jsemmuse|apřetáhnout
hodinui přes přestáVku.
NajsemŽákůmdaIapříprotoŽe
konecto nebylprob|ém,
IeŽitostproŽítpřestáVkupozději.
V tétohodinějsem se snaŽi|ao to' aby žácinepřijípoznatky,
nejdří.
ma|ijen hotové
a|eaby nad úko|em
Ve přemýš|e|i
a aŽ potése pustiIido práce,zkouma|i
Matematikapro|esoraHejného(nebo
a objevova|i.
je pro děti Ve|mizajímaváa dáVá
takéÍrausovská)
prostork objevovánía odha|ování
zákonitostímate.
prostředí,
matického
světapřes různámatematická
k|erávycházejÍ
z reá|ného
světaa především
učíděti
|ogickému
myš|ení.
Imy učite|é
musímepřemýš|et
a předemp|ánovathodinytak, aby h|avními
aktéry
by|iŽáci, a ne my, protoŽepokud Žáci budou sami
zkoumat,přicházetna ,,k|oub
Věci..,řešit
odha|ovat,
prob|émové
pak se jimtytopoznatkysnáze u|oúko|y,
ŽÍdo pamětia pos|éze
si je budouVybavovat
i pro
práci'kterábudenás|edovat.
da|ší
Musímříci,Že se mi s toutokoncepcí
matematiky
pracujedobřea jsem ráda'žedětimezisVénejob|ípředmětyzahrnují
práVěmatematiku'
benější
Autorkaje učitelka1.stupně
v ZŠv Praze.Kunraticích'

Klíč
k odvazea hrdinství
Lucie Samlerová
jsme často
V kurzech Kritickéhomyšlenl.
jak
debatova|i
o tom'
obtíŽné
Je najíttext,
pracova|i'
|\4usím
říct'Že
se kterýmby Žáci
já jsems. Ve|miob|íbi|a
Fraus(mIU.
čítanky
pro4' a 5. ročník)'
Vímo čítankách
Mys|ím,Že autoři Kateřina Váňová
a Kare|ŠebestaVybra|iopravduzajimavé
textypřiměřené
Věkudětí.Líbíse mi,kdyŽ
je čítanka
tematické
obdě|enána různé
|asti.kteréjsou zároveňvymezené
žánÍopro 4. ročník
Vě.V čÍtance
se tak můŽete
setkatnapř.s ob|astíK,č k srdci básnÍka,která nabízÍžákŮmnáh|eddo poezie,Klíčk 21' století,která
Žáky seznamujes Žánremsci-Íi,nebo K!íčk detektivnímzáhadám čik dobrodružství'
Samozřejmě,Že
nestihnus dětmipřečíst
za rok VŠechny
texty,které
nabízí,
to ani nebylzáměrautorů.
VybÍrám
si
čítanka
texty,kterése mi |Íbí
a hodíse mi k přípravěhodin
me|odRWCT a mode|uE _ U _ R. Něs pouŽitím
připravitpráci takés textem'kterými
kdy zkouším

to|iknesedía |íbíse mi třeba méněneŽ
jiný Dě|ámto záměrně.Na kurzechMBT|
jsem se dozvědě|a,
Že přirozeněink|inuji
k určitému
druhutextu'někteřímojiŽáciby
si všakpřirozeněVybralijinýJá VŠak
chci
proto
nejvíce
a
zkouším
získatco
čtenářů,
jsou Ve|mi
nabízetrůzné
texty'V čítance
dobréotázkya úkolyk rozvíjení
různých
(porozuměnÍ,
hod.
čtenářských
dovedností
nocení,
interpretace).
Báda bychVámpopsa|adVě|ekcez ob|as|iK|íč
k odvazea hrdinství,
kteréjsem uskutečni|a
Pro obě |ekcejsem pouŽi|atexty
se sv\imičtvrtáky.
zeod HanyDoskoči|ové.
Textyod HanyDoskočilové,
jménapak knihyDiogénesV sudu a DamoklŮVmeč
Ve|miráda.VŽdyckymě napadne,co by
vyuŽívám
pro rozvoj
s textemŽáci moh|idě|at'jak textVyuŽít
pomocí
metod RWCT. Íyto
čtenářskýchdovedností
pod|e
mě nemě|ychybětV Žádnéknihovničknihyby
ce prvostupňových
dětí.
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A přece sétoěí...
Hodina Iiteratury4. třída
Čas:45 minut
H|avnímyš|enkatextu: HrdinoumůŽebýti ten,kdo
bojujeza pravdu.
cí|ehodiny:
Žák.''
- pod|eobrázkůa nápisu na obrázkupředvÍdá,
o čemby moh|textbýt
- oceňu'ie,
ěehosi na obrázkuVšim|ijeho
spo|uŽáci,
srovnávásVéa jejichpředpovědi
- h|edáV textuinÍormace
postavách,
o jednot|iv\ých
odpovědina otázky
- nas|ouchápředčítání
druhých'sdílíVedvojici,snaŽíse o sdí|ení
Ve dvojici,
se kterouobvyk|enesdí|í
- na zák|aděpředchozíchzkušeností
z jinýchtextů
je
a učivasi ujasní'kdo pronějhrdina
_ porozumÍ
smys|utextu(a jeho nadpisu)
Popis lekce
EVOKACE
Žáky jsem nejpÍVeseznámi|as cí|ihodiny(napsa|a
jsem je na tabu|i).Žáky takto podrobněs cí|inese.
znamujikaŽdouhodinu,a|eněkdydo |ekcezapsané
a podrobnécí|ezařazu'lia ráda sledujiděti' na kte.
rýchje Vidět'žesi v duchucí|e,kterépo ce|oudobu
|ekceVidína tabu|i,
samyprosebeodškrtáVají.
cí|eje
jim
psát s|ovyŽáka' aby
dobÍé
rozumě|.
cí|es|ow žáka:
. odhadnuna zák|aděobrázkua názvute).Íu,
o čem
asi budemečísi.
svůjodhadsepíšu.
. V textu z čítankynajdu informacepod|ezadání
postavě.
a zapíšu,co jsem se dozvědě|k určité
. Rozhodnuse orosvéhohrdinua svouvo|budokáŽu zdůvodnit.
. Po letbě si porovnámmůjpůVodníodhad
s textem.
Každýžákdosta|obrázek,pod|ekterého
zkusi|předvÍdat,o čembude|ex|'k|enýbudemečÍst.
DruhýmVodítkem
k obsahutextuby|nadpistextu
A přece se točí'..,
kterýjsem napsa|ana tabu|i.

Pak si Žáci ode mne Vybra|ibarvu |ístku,na který
zapsa|i,o čemsi mys|í,Že text bude, a zdůVodnili,
pod|ejakýchkonkrétních
věcíz obrázkučinázvu tak
jsem,co bych napsa|aiá: ''Vidím
soudi|i.Mode|ova|a
na obrázkunějakékněze a uprostředje jeden muŽ'
vypadáto,žepřed nimimá nějakoupřednášku.MoŽ.
ná ten textbude o tom,jak někdopřednáŠí
o něčem
točícím
se'.'
protože
Upozorni|ajsem žáky,aby psa|i čite|ně,
jejichpředpovědi
budoučíst
spoIuŽáci.
Já samajsem
taképsa|asvůjtip.
Barevný|ístekkaŽdýžákzmačka|
do ku|ičky
a kupřed tabu|í.
|ičkuVhodi|do koše'kterýby|připÍavený
Jedná se o postupzvanýbasketba|.Házenído koše
je pro žákyatraKivnÍa dojde při něm k tomu,Že si
Žáci přečtoupředpověďspo|uŽákaa přemýš|eií
o ní'
KaŽdÝŽák si pak vylosova|jednuku|ičku
iinébarvy'
přečet|si text a připravilsi ústně
neŽ mě| půVodně,
oceněnípisate|ovypředpovědi.Já jsem si Vza|a|ístek' ktenina mě zby|'a předvedla'jaktakovéocenění
zÍormu|ovat.
Vyvo|a|aisem jen několikdětía ostatní
žácisi svéhodnocenísdě|i|ive dvoiicích.
UvĚDoMĚNÍs| vÝzNAMU |NFoBMAoí
Potéjsme si přečet|i
|ex|A přece se točí..,z čí|anky Fraus4. Textneníd|ouhýpředstavujedvě stránky
V učebnici
is obrázky.
Po přečtení
textujsem žákůmrozda|apracovní|ist
- troj|ístek'
do kteréhojsme postupnězapisova|i,co
jsmese dozvědě|i
o osoběMiku|áše
Koperníka,
Gior.
danaBrunaa GalileaGalileiho.
Mode|ova|ajsem' jak |akovéinformacebudeme
hledat:'Chci si Vypsat,co jsem se dozvědě|ao Miku|ášiKoperníkovi.
Měla bych si zapsat,co objevi|.Na.
jdu si V |extu.iehojménoa znovusi přeč|učást'která
se ho ýká' Co si mám zapsat? Pročto všemneřek|?
jsme si zapsa|iinÍorJak skonči|?..
Všichnispo|ečně
maceo Miku|áši
Koperníkovi
k prvníbub|ině.
ostatnídVěčástisi žáciVypsa|isami nebose po.
radi|iVe dvojici.Potési sVézápisy přečet|i
Ve dvojici'
dvojiceVšaknesmě|abýtste.inájakota, Ve kterépracova|i,a nej|épe
mě|b}'tkaŽdýs někým,s kýmdnes
ieštěnemluvi|'
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REFLEXE
Po sdí|ení
Ve dvojicíchse Žáci Vráti|ido |avica znovu
přečet|i
Vše,
si
co si o třech osobnostechzapsa|i.Vyje,
zva|aisem aby se zamys|elinadotázkou:,,Kterého
(otázku
z těchtomužů
by označi|i
za hrdinua proč?..
jsemnapsalana tabuli.)
ve dvojicích,
nei|épe
v těch,
Žáci o tomdiskutova|i
ve kterýchobvyk|enesdí|í.
U něktenýchdvojicjsem
dobréobhajovázaslech|aopravdudobréargumenty,
nítohokteréhohrdiny.
Hodinujsemshrnu|azáVěrečnou
otázkouproVšech.
jsme
povída|i
kdo
ny:'Minu|e
si
o tom, je pronás hrdina.
je
Říka|iiste'Že to h|avněněkdo,kdo někohozachránÍ
nebožejsouto provás vaširodiče.
By|ihÍdinové
V tomto
jsemk tomu,žeboiova|i
textuV něčemjiní?"Směřova|a
za pravdu.samozřejměna to Žáci přiš|i.
,,Vzpomenete
si na jinoupostavuz dějin' kteÍábojova|aza pravdu,
jmenova|i
zejména
mis.
a špatněto s nídopad|o?..Žáci
propojiIi
traJana Husa'Keréhozna|iz hodinV|astivědy'
tedysvézna|osti,
cožby|mújcí|.
Na úp|nýzáVěrjsme se vráti|ik ÚvodnÍmu
obrázku. 'co je na něm vyobrazeno?Pročmá text název
' '?..Někteřížácisi do pracovního
|istu
A přece se točÍ.
zapsaliautora\ /roku,aby si jej zapamatovali.
jsme mrk|ina cí|ehodinya řek|i
UŽ se zvoněním
jaké
si,
cí|eismesp|ni|i
a jak bychomto moh|ido|oŽit.

Pannaor|eánská
Hodinas|ohu'4. třída
čas:90 minut
Rozmístěnítřídy:|avicespoienépo dvou,abyVznik|yskupinkypo čtyřechŽácích(tzv.hnízda)
Cí|e:
Žáci...
- čtous oorozuměnÍm
- zapojují
práce
se do práceVeskupiněi samostatné
- VytvářejÍ
kterése do.
v|astní
textna zák|aděúdajů,
zvědě|iV příběhu'
dodržují
stanovenákritéria
- objektivněse hodnotÍ
_ porovnáVají
hrdinyz dříVějších
hodinpomocíyennových diagramů
Popis lekce
EVOKACE
opět jsemŽákyseznámi|as cílihodiny,Keréjsem napsa|ana tabu|i.Tentokrátjsem zada|aiednomuŽákoVi (s ADHD)' aby během hodinys|edova|,Keré cí|e
jsme uŽsp|ni|i'a na tabu|ije odškrtáva|
tak,aby u toho
nikohoneřuši|.
cí|eslow žáka:
. Pod|eVodítek
domněnku'o čembude
odvodíme
text.Domněnkusi zaoÍŠeme'
Přečtemetod a zhodnotíme
sVédomněnky.
Vypracujemesamostatněúko|,kterýsi Vybereme
V Iiterárních
krouŽcích.
Uko|ořečtemeostatnÍm.
VypracoobjeKivně Vyberemeza skupinunej|épe
Vanýúko|'
Porovnámehrdiny'o kterých.ismečet|i.

L EK c E A K o M E N T Á Ř E

Do evokacejsem zařadi|ahÍurychlÍšpioni-zás|upci
indicii.|ndicii
skupinsi š|ipostupněke mně přečíst
pak předa|isVéskupincebuď kres|ením,
nebo pantomimou.
Taktozíska|askupinace|kemčtyřiindicie
|istu'
a zapsa|asi je do pracovního
Indicie:
Žena,Francie,vá|ka,upá|ení
pro skupinyzně|ytakto:
Nás|ednéúko|y
1. skupina dá pod|eindiciÍdohromadyhypotézu,
o čembudemednes číst,co se budev textuodehráVat.Domněnkusi zapíšedo pracovního
|istu'
2. Všechnyskupinynám sdě|ÍsVédomněnky,musÍ
vysvět|it,na zák|aděčehosi to mys|í.
uVĚDoMĚNÍs| vÝzNAMU |NFoRMACí
Po předvídáníjsme se pusti|ido četbytextu Pan.
na orleánskáod Hany Doskoči|ové
z čítankyFraus.
Textopět představujedvě strany.Potéjsme se Vrápředvídání.
ti|ik úVodnímu
,,Včemse našeodhady
treÍi|y?
V čemse |iši|y?
Co nám moh|opomocibýt
V odhadupřesnější?..Jen
má|odětípříběhzna|o,a|e
že
Většinadětíodhadova|a, půjdeo ženu,kterábude
VeVá|cea pak budeupá|enanebobudeměsto'upáleno"ap.
co budemedě|atdá|'
Pak jsem dětemvysvět|i|a,
jsem
poprvé'
By|oto
co
zařazova|ado Výuky|iterárnÍ
potřeba
takže
Všedobře Vysvět|it.
kroužky,
by|o
LiterárníkrouŽky:
Žáci dostanoudo skupinypokyny k |iterárním
krouŽkům
a rozdě|ísi ro|eVe skupině.
V nabídceje Vícero|í,neŽje Žákůve skupině,Žáci si
tedymohouVybrat.Ve skupiněVšakmusíb}itzastouoenaro|eVedoucího.
KaždÝžák
MoŽnostvo|byje pro Žáky Ve|midŮ|eŽi|á.
je jinýtyp osobnostia vyhovujemu jinýzpůsobuče.
nÍ'jinéúko|y.
snaŽímse ve suýchhodináchna toto
mys|eta dáVatŽákůmmoŽnostVo|by'např.zda práci
udě|ásám, nebove dvojici.(PokudVás tototémazajímá,doporučuji
k přeóteníknihuTypologieosobnosti
_
u dětí využitíve wlchově a vzdělávánÍod Šárky
Mikovéa Jiřiny stang.) Příprava různýchzadání'
pro od|išné
různýchúko|ů
typy Žákůje samozřejmě
a někdy i těŽká' protoŽemusÍte
časověnáročnější
Vymys|eti Úkol,kterýpřímovám, Vašemutypu,není
vůbecb|ízkýŽáci to VšakocenÍ.Tím,Že si Žáci Vytakéodpovědnostza jeho
bírajíúko|sami' přebírají
soInění.

1.
2.
3.

?rruc

očem budemednes čí3t7cosébudév textu odeh.ávat?

Pracovnílist.
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Role,..
vedoucí
ro|í.
ŘídÍ
Vedesvouskuoinu.Pomáháoři rozdě|ování
čteníjednot|iv!ých
úko|Ůa jejich hodnocení.DokáŽe
a umíocenit
rozpozna|,žese skupinědaříp|nitúko|,
č|enyskupinyza iejich práci. DovedepoŽádato po.
moc,kdyžse prácenedaří.
Úko|k textu:Vymys|ípÍoostatnípět otazekk textu.
odpovědina otáz.
KritéÍia
dobřesp|něného
úko|u:
ky jsou přímoV textunebo se z něj dajÍodvodit.Je
jich pět.otázky nejsouuzavřené(toznamená,Že se
na ně neodpovídá
ano/ne).
shrnovač
Úko| k textu:Napišshrnutí,o čemby|text'
úko|u:
ShrnutÍ
textuje
Kritéria
dobře sp|něného
psáno Ve Větách.opÍráse o Íakta,kterájsou V textu
uvedena.shrnutímá a|espoňpět Vět'a|e nejvícedenapřík|ad
s|ovanejdříV,
sel Vět.Ve shrnutíse objevují
pak, potom.
zapisovačdeníku
který si Ved|a
Uko| k textu:Napišzápis z deníčku,
Jana z Arku.
Deníček
obsahuje
Kritéria
dobřespIněného
úko|u:
minimá|nětři krátkézápisy z deníku(tři dny z Života
Johankyz Arku).Johankav nichpíšeo svýchpocitech a myš|enkách.
Dny jsou označenydatem,které
sou.
rok by všakmoh|a|espoňpřibližně
si vymys|íš,
hlasits realitou.
Pánbíčkář
kterouse Jana z Arku
Úko| k textu:Naoišmod|itbu,
mod|i|a
k bohuza Vítězswí
FrancienadAng|iÍ.
úko|u:
V modlitbě
JohanKritéria
dobřesp|něného
ka os|ovujeboha.Modlitbamá a|espoňšestVět.
||ustrátor
si nějakousituaci,o kterése píše
Úko|k textu:Vyber
v textu,a nakresliji.
je na
||ustrace
Kritériadobře sp|něného
úko|u:
je bace|édvoustraněV sešitu(2xA5 = A4).||ustrace
situacise
revná,kres|enápasie|kami.o Vyobrazené
píšeV textu.
HistoÍik
Úko| k textu:Nakres|ičasovouosu a Vyznačna ni dů|eŽité
mezníky
ŽivotaJohankyz Arku.
Kritériadobře sp|něnéhoúko|u:Časováosa je
přehledná'Jsou V nízakres|ena
data,kterámůŽeme
z te)duVyčÍsl.
krouŽkysetka|ipoprvé,
se
Na to,Že se žácis |iterárními
jim doceladaři|o.Při sestavovánÍ
čtveřicjsem mys|e|a
Žák'o Kerém
na to,abyVečtveřici
by|VždyjedenVůdčí
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Že budesvouskupinkudobře Vést.(Dětisi
si mys|ím,
tedy nemohlyvybrat,kde sedíjako při jinýchpří|eŽi.
tostech.KdyŽpřiš|ydo třídy'mě|ysVémístooznačené
Žáci si přečetlikritériake sVé|ístečkem
se jménem.)
Tétoóásti
mu úko|u
a pusti|ise do vypracovávání
úko|ů.
jsemvěnova|anejvícečasu,asi 25 minut.
REFLEXE
práce' VedoucíVed|diskusi Ve
Po signá|uukončení
předs|aviIi
Vesku.
skupince.
Postupně
svůjúko|Všichni
pině'ostatníVŽdypřednášejícímu
napsa|iocenění
na |ístky,
kterési žácina|epi|ipod svůjtext.
Pak skupina Vybra|aiednoho zástupce skupiny,
kterémuse úko|nejvícepoved|(získa|nej|epšÍ
ocezv|áštní,
originá|ní.
Tenpřed
nění)neboho mě|něčím
ostatními
svŮjtextpřečet|
čiukáza|.
Nežse zaóne s |iterárními
krouŽky,doporučova|a
s dětbychnapř.V rámcičtenářských
dí|enVyzkoušet
mivšechnymožné
ro|e,kteréVás napadnou.Pak bude
práceV Iiterárních
kroužcích
snadnější.
Takh|ese děti
hodnědoptáVa|y
a ujišťova|y
se, zda úko|správněpo.
chopi|y.Nejvíceproblematickáby|a asi časováosa
a Johančindeník.zkrátka se děti s takovýmúko|em
ještěnesetka|y,
vícenavésta častě.
a tak potřebova|y
ji ujistit'Že postupují
spráVně'Pro deníkby propříště
vo|enýmúko|em
stači|určitějen jedenzápis. Ne.ivíce
ro|i,která se jim
Žáci si častoVybíra|i
byla i|ustrace.
a|eby|ii tací,kteříúko|bra|ijako \^j'zdá|aneisnazší'
zvu a pusti|ise práVětřeba do zápisu z deníkunebo
do mod|ilbyčičasové
osy.
hodiny'Keré
Pak uŽ jsme se jen vrái|i k cí|ům
pověřenýžák zce|anestíha|odškrtáVat.
zv|ádIijsme
pochvá|itněčÍ
práci?
Vše?chtě| by někdoobzv|ášť
jsemmě|aještěnás|edující
úko|,
na který
V přípravě
b|okunezby|čas.Necha|a
a|eani v dvouhodinovém
jsmetéma
jsemsi Všakúko|
na jinouhodinu,Vekteré
KlÍčk odvaze a hrdinstvi Uzavře|i'
Žáci se mě|izamys|et,se kterýmiVšemihrdiny
jsmese při čtení
Napsa|ijsmesi Všechna
uŽ setka|i.
jménana tabu|ia připomně|i
si, čímse stali hrdiny
(Théseus,
Johankaz Arku,GiordanoBruno'Ga|i|eo
Jan Hus...)Potési každýmě|VybratdVějméGa|i|ei,
na a zkusit hrdinyporovnatpomocÍVennovýchdia.
gramů,
Čímjsou odIišní?
MetoCo ma!íspo|ečného?
UžŽáci zna|iz jinýchhodin'
du Vennovýchdiagramů
By|a
takŽejsem ji nemuse|anijaks|oŽitěvysvět|ovat.
jsem překvapena,ko|ikspo|ečných
V|astností
a rysŮ
ve dvojici
vennovydiagramysi děti pročet|y
ob]evi|i.
jsme si je Vetřídě.
a Vystavi|i
jazyka na 1. stupni
Autorkaje učite|kačeského
v ZŠv Praze.Kunraticích.

,Procesuťeníjeefektizlnítehdy,kd1žsedo získáaáníinformacízapojujeco
nejr.lícesm1slů.
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Krá|dvojího
|idu
Hana Rúžičková
Tétohodiněpředcházeloméd|ouhéh|ou.
bánío tom,jak pracovats osobnostíautora
v hodináchděiepisu'|nspiracÍ
mi byloh|ako|egyně
z 1. stupně,která
sitézamyš|ení
přemýš|e|a
o tom'jak pracovatse stanovisjazyka.
kem autorate)duV hodiněčeského
Častojsem si od tédoby říka|a,jak bych
moh|ana 2. stupnido hodindějepisuVnést
ooh|edVíceautorů.osobnostía obecně
skupin|idí.zaned|ouhopotéjsem zaěa|av 7' |řídách
probírat
dobuhusitství
a potékrá|eJiříhoz Poděbrad.
Na h|avnímyš|enku
tétohodinymě přived|jeho přG
za v|ádykrá|eJiřÍhoz Podomek''kÍá|dvojího|idu...
děbradu nás Ži|i.iakka|o|íci'
tak ka|išníci.
KaŽdátato
muse|adíVat
skupinase tedy na tohotopanovníka
Teď jsem mě|ajasnýcÍ|,nás|edova|o
Ve|miod|iŠně.
h|edáníco nej|epší
cesty'jak k němu dojít.PotřeboVa|ajsem text,V němŽse objevÍpoh|edyobou sku.
pina zároveňzaujmeaktuá|ním
tématem.
Zamys|eIa
jsem se, zda čtemev dnešnídobě nějakétexty'které
jsou častoov|ivněnyosobnostíaulora.Vzpomně|a
jsem si na předvo|ební
prezidentskoukampaňa nápad s novinamibyltady.

nouttím,Že si žáci nejprvesvémyš|enky
musízapsat.ZároveňtímVycházímVstříc
introvertně
zaměřenýmdětem'kterýmten.
to způsobVíceVyhovuje,
a nás|edněse
mohou |épezapojit.Potéjsem VŠechny
náVrhyzapsa|ana tabuli.chtě|ajsem,abychompo ce|oudobupráce mě|iMo rozdí|y
na očích.

středověkénoviny
Pro přek|enutí
obdobímezi koncemhusitskýchVá|ek
Video
a nástupemJiříhona trůnjsem pusti|akratičké
ze sérieDějinyudatného
národa,dí|45.Tentodí|po.
pisulezměnyna trůnu
i to,jakse V tédoběv Čechách
jak
IidemVed|o.
Žáci mě|ina zák|aděVideaVysuzovat,
Vypada|asituaceV českýchzemíchpo husitskýchVá|kách. Po zh|édnutí
videa si žáciVětyopět formu|ova|i
do sešitu.PoŽadované
by|yminimá|nětři věty.Návrhy
potémohIisVé
Vedvojicích.
Dobrovo|níci
si dětisdí|e|y
Všem.Video jsem zvo|i|ajednakz časoVětypřečíst
výchdůvodů
a taképroto,Že ŽákÚmve zkratceVizua|izova|ototo období,o kterémsi pozdějimě|ipřede.
Na záVěr.lsemse zepta|a,kdotedynakonec
Vším
číst.
získa|trůn.odpovědína tutootázkujsem jim uved|a
témadnešníhodiny,tedy,,Jiříz Poděbrad...
''Krá|ovstvídvojíhoIidu..
ÍorJak uŽ jsem zmíni|a,
zvo|i|ajsem novinovou
Evokační
částhodinyjsem zaháji|aotázkami,které
k minuléhodině.Jakoubitvouskonči|y mu textu.Vytvoři|ajsem si V|astnínovinystředověk
se navrace|y
titu|kyskry|a
husitskéVá|ky?V českýchzemíchpo skončení
VáTimes,do Kerých jsem pod senzačnÍ
Íůzné
informacea udá|ostize Živo|aJiřÍhoz Podě|ek tehdy by|ydVě skupinyobyvate|.Kteréto by|y?
Jak bys popsa| ka|išníky?
Jak kato|íky?Jaké jsou
brad.Některéč|ánky.isempsa|aVyloŽeněz h|edis.
jinéz poh|eduka|išníků
ka kato|ického
obyvate|stva'
mezi nimi rozdí|y?Žáci svénápady k oběma skupiNěkteréč|ánkyby|yneutrá|ní
a by|yzařazenYpíedenám nejdříVezaznamenáVa|i
a sepisovalikaŽdýsám
Všímprolo,aby představi|y
Všechnyob|astiv|ádyJiříV hodináchse snaŽímdbát na to,aby se
do seši|u.
|ématuhodiny.isemŽáky
ho z Poděbrad'Po uvedenÍ
opravdukaŽdýnad mýmiotázkamizaslavi|,zamys|e|
jasně Íormu|ova|.
Toho|zedosáhchtě|apřipravitna přáci s textem.zača|ajsem se jich
se a svémyš|enky
VyptáVat,
zda|ičtounoviny.Jak čtounoviny?
Dob.l'ál. |iríl'. z &,d.břád - t5 .iÓ|.d
sFi.ltí
tEinv
zŠ (llMEl
od začátkudo konce? Na přeskáóku? Co
je na č|áncích
zaujme?Novinysi obvyk|e
čce rurI
čteme|am, kde nám ie dobře, protojsem
žákyvyzva|a'abysi i Ve tříděnaš|ipříjemné
místo.zopakova|ajsem jim pravid|a,která
jsou podobnápro čtenářskou
dí|nu,a naz€fiř€l
král 'iří z Poděbradl
psa|ajsem na tabu|ičas'jak d|ouhobudekterýmě|ižácice|oudobu
me číst.
Uko|em,
předsebouna tabu|i,by|o'aby běhemčtejakýč|ověk
nÍpřemýš|e|i,
č|ánekpsa|.Mě|i
poznat,
se
zamyslet,
zda
bylo
co lo byloza
,ý'"'J" L,:L"
,,d,|,
jakého
o
by|
nejspíš
vyznání.
Chtěautora
a
i
,
*
j
/
z:
Doh^re
jsem'
předem
vědě|i,
na
za|a
aby
Žáci
co
"/ot^r-rl/nzL'4u
vl
;'7,
"is-.
vi
pozornost.
Výběr
měřit
během
čtení
svou
, / 1( 1 t l .
č|ánkŮuŽ by|na nich.Čet|ijsme přib|iŽně
'"l'á
1qf?
oL{ l,žu;,..
. Je
wožac,,že,
si Žáci
12 minut,já čet|a
s nimi.Běhemčtení
hl)
moh|ipodtrhávatpojmy.kteÍýmnerozumě|i.K těmtopojmŮmjsme se vráti|ihnedpo
Novino\/,j ělánek. konciČtení.

Středověk Times
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Ukázky č|ánkůz novin středověkTimes
záhadná smrt Ladis|ava PohÍobkalBy| to mor,
nebo vražda?
.l457se náh|eLadis|avovi
V nedě|i20. |istopadu
z|e.Přes noc se mu přitíŽi|o'
udě|a|o
rozbo|e|a
ho
h|avaa zduři|yse mu uz|iny.
Druhýdense účastni|
jednání,a|e by|oVidět'Že usi|ovněpře.
různých
máhá bo|esti strach.Třiadvacátého
|istopaduLa.
dis|avpřivo|a|Jiříhoz Poděbrada pověři|ho správouzemě.odpolednezčerna|
V obličeji'
na tě|ese
objevi|yčerné
skvrnya Ve čtyřihodinytišezemře|.
Pos|oVé
rozh|ásiIijako příčinu
smrtimor.Hych|ostí
b|eskuse vŠakzača|odomai V zahraničí
šířit,
že
protivníci
by|krá|otráVen.
Čeští
i zahraniční
JiřÍho
z PoděbradVyrukova|is tvrzením,Že je zemský
spráVce traviča Že proti českémua uherskému
panovníkovi,kterémuby|o teprve sedmnáct |et,
jed.
pouŽiI
By|avoIbaplatná?
NěkleřÍkato|ícizača|izáhY tvrdit,že JiříhoVo|ba
strachu' za asistencečetoroběh|aV atmosÍéře
nýchozbrolencŮ,
ba iněko|ikakatů.svlýmarguponěmentemse jen snaŽi|ice|ýakt zpochybnit,
VadŽvo|bapod nát|akemneby|apod|etehdejšího
práVap|atná.

z iakéstrany popíšešJiřího ty?
V závěrečné
částihodinyžáciVy|voři|iT-graÍ.
otázka
zně|a,co JiříhoV|ádapřines|ačesl$ým
zemím.Do jed.
noho s|oupečku
Žáci sepisova|ipřÍnosy,do druhého
negativa.Moh|ise samozřejměVracetk textu.opět
jsmesi některé
myš|enky
zapsa|ina tabuIi,abychomje
mě|ina očích.
Potéjsem otázkamižákyVrá|i|ak úko|u,
na kteryimě|imys|etběhemčtení.
Čet|někdoč|ánek
jstese nadtím,kdo ho
Byla volbaplatná?...Zamys|e|i
nejspíš
napsa|?Jakéhomoh|býtVyznánÍ?
Jak k tomu
doŠe|?
co V č|ánkuti lo napovědě|o?Taktojsme se
pozastavi|inad některýmió|ánkyi nad tÍm,Že u něje to iěŽkérozeznat.shod|ijsme se na
kterýchč|ánků
tom,Že Ve|mipodobněje to i V dnešnÍch
novinách.
Nakonecsi mě| každýpředstavit,Že je dobov}im
novinářem a má za Úko| naosat do novin zorávu

LEKcEA KoM ENTAŘE
o smrtiJiřÍhoz Poděbrad.V tétozpráVěmě| popsat
osobnosta V|áduJiříhoz Poděbrad.Ne'prvesi Však
jakou pozici si Vybere.Zda
každýmuse|promys|et,
bude psát novino\^i'
č|ánekz pozice kato|íka,nebo
ka|išníka.
Kritériemby|o,Že Všichnibudou novino\^ý
č|ánekpsá|VeVě|ách,jakotomuje Veskutečných
noVinách.KaŽdýdosta|pracovní|ist'kterýmě|steinou
graÍickou
podobujako noviny,kteréžácičet|i.
By|tam
titu|eka počáteční
věta: ve věku padesátiiedna let
zemřel českýkrál Jiří z Poděbrad,Krát, Kerý.'' Žáci
tuto Větumoh|iVyuŽÍt,
nebo si moh|iVytvořitV|astní
zaěátek.Mě|a bÍ pomůckoupro ty, kteříby si z počátkunemuse|iVědět rady.Pro zaÓátek práce mě|i
něko|ikmoŽnostÍ:
kdo chtě|,moh|se ihnedpustitdo
práce,kdo se potřebova|poÍadit,moh|si najítdvojici
a Ve dvou minutáchsi říct,o čemby mohlipsát' Pos|ednímožností
by|onechatse inspiÍovat
skutečnými
novinov\i'mi
zpráVamio smrtis|avnéosobnosti.Vybra|a jsem dva č|ánkyo smrtiVác|avaHaV|aa ty isem
Ve Vícekopiích
da|ak dispozicik Vo|nému
sto|u.Kdo
chtě|,moh|se V naprosté
iichostiseznámits ukázkou
a pak se Vráit k práci.VětšinaŽákůse ihnedpusti|a
do práce,a|eněkteÍým
tytotextypřiš|yVhod.odboura|ose tímmnožství
otázek,jak na to. Pedagogická
konzu|tantka'
kteráse by|ana hodiněpodíVata mě|a
za úko|s|edovatpráci Žáků'mi nás|edněsděli|a,Že
Žáci na úko|upracova|iaž do konce hodinysoustředěně a ochotně.
Největšíne\^ýhodou
tétohodiny byl nedostatek
času.Přestožejsem Všestih|a,da|ose z mnohaaktiVitvytěŽitjeŠtě
více.|deá|níby by|o,kdybychna tuto
hodinumě|a60 minut.Moh|ibychomse tak Vícezastavitu některýchmísta úko|ů.
Vytvořitnovinytrva|o
přib|iŽně
hodinua půl,a|eprácese Vyp|ati|a.
Forma
novinžákyVe|mizauja|aa s chutíse pustilido čtení
a potédo práce' Práce s různýmiautorypro ně by|a
mnohemiednoduší'protoŽesi dokáza|ispojil, že i
příspěVky
píšourozlióní
dnesrůzné
autoři.V některé
z da|Ších
hodinchci rozhodněopět pracovatna pro.
perspektiv
zkoumávání
da|ších
a věřím,žeužbudeme míts Žáky na co navazovat.
Autorkaje učitelkadějepisu a Warné Vjchovy
v zs V Praze.Kunraticích'

irnpulzůpro motiaaci (a de,,UkazujesellšaŘ,žejednímz nej,ulznannějších

motirlaci) ve školnímprostředí (a samozřejmě nejen a něn) je prožír'láníúspěcbu

a neúspěcbu.,,
jednohozpůsobu
žepoužití
řízeníučební
činnosti
může
,,Učilelé
fu mělipamator'lat'
lléstu žákůk různýmtlyskdkůn, ale ženaproti tomu h dosažení
stejnýchvjsledků

u danycbžákůmohoublt ?otřebné
odlišné
řízeníučební
způsoby
činnzsti
žáků."
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Učíme
dětidě|atsi zápiskyz vtýkladu
TerezaBeránková
Výk|adová
částtrva|aasi 15 minut,po tuto
dobuse VŠichni
Žáci dokáza|isoustředit
na
práci.Po skončení
Výk|aduse uja|as|ova
asistentkapedagogaa hodnoti|as Žáky.
jak by|úko|obtíŽný
Většina
ŽákŮ Úko|hod.
noti|ajako přijate|ně
obtíŽnýNás|edova|o
jak by mohly
promítnutÍ
snÍmku
s náVrhem,
je V tuto
zápiskyz Výk|adu
Vypadat.
DŮ|eŽité
Že nechceme,aby
chví|iŽáky ubezpečit,
(tímby se ce|ápro.
mě|ipřesnětotoV seŠitě
jedná
jevenádůVěra
jejich
prácizborti|a),
V

Předmět: Přírodopis
Třída:6.
Téma:Lišejníky
Časová dotace: 45 minut
DalšíokoInosti: přítomnostasistentkypedagoga
NedáVnojsem VedIarozhovors paníR. (ročha s l u d i a
n í k ' l 9 6 3 )o j e j í c hV z p o m í n k á c n
v zák|adnía střednÍŠko|e.
Děti odcháze|y
z hodin se sešitemobohacenýmo několik
bud nadiktova|,
stránek zápiskŮ, kteréjim Vyučující
nebo předepsa|.Vědomí,Že přesně vědí,co se naDnes
Učit,
aby by|Vyučující
spokojený'by|ouk|idňující'
Vzdě|á.
si paní R. dá|kově dodě|áVáVysokoškolské
ní.NejvětŠím
na k|erénaráŽí,je nadbytek
úska|ím,
inÍormačních
zdrojŮ,ve kterémse obtÍŽněorientuje. Po přečteníkapito|ynenÍs to rozpoznat,co jsou
s|yšet'
ony styčnébody, kterébude chtítzkouŠející
Ve svých padesáti |etechse konečněučí,jak se Učit'
Jsem přesvědčena'Že kdyby se paní R. dovednosti
jiŽV zák|adVybratsi z inÍormací
to podstatnénaUčiIa
studiummnoní Ško|e,
by|oby pro ni Vysokoško|ské
hem méněnáročné.
V hodinách přírodopisuse proto snaŽím,aby se
Žáci tétodovednostiuči|i.
Aby odcháze|iz Vyučování
se zápisky (materiá|y)'kteréVycházejÍz jejichVlastníhozamyš|enÍ
se nad tím,co jsou ony zák|adníka.
meny probíraného
tématu.
VyučovacÍ
hodinU,
V tomto Č|ánkuvám přib|íŽím
Dovednostkteroujsem rea|izova|a
s Žáky 6' ročníku.
nímcí|emhodinybylo,aby se Žáci z|epši|i
Ve Vytvářepoznámekk probírané
látce (|išejnÍky)
na
níV|astnÍch
zákIaděvýk|aduučiteIe.
VyUčoVací
hodinujsem uved|aopakovánÍmstavVztahyhub s jiný.
by a výživyhub' Přes symbiotické
hodiny
mi organismyjsme přeŠlik tématuVyUčoVací
_ |išejníkŮm.
by| pro Žáky
Zdrojem novýchinÍormací
(Výk|adzača|aasistentkapedavýk|advyučujÍcích
goga, potéby|aVystřídánaVyučUjícÍm)
doprovázený
obrazovouprezentací.Při Výkladuo zástupcíchliŠejnÍkůobcházela asistentkapedagogaŽáky s kazetoU
Žáci dosta|iza úko|,zapsat si
s ukázkami |išejníkŮ.
během našehoVýk|aduVše,co povaŽujíza dů|eŽité,
hodinyzapa.
co si mys|í,Že by si mě|i z VyuČovacÍ
matovat'Nezapomnělajsem Žáky ubezpečit'Že Úko|
považujlza nesmírněob|íŽný
a Že cí|emje si tutodo.
Vednosttrénovat'
Na druhoustranujsem jim projevi|a
důvěru,Že si s Úko|emdovedou poradit'RoVněŽje
dobréŽáky ujistit'Že si spo|ečnějejichpráci okomentujeme,případněopravíme'lvlyslímsi, Že je důleŽité
takto ošetřitobavy ŽákŮ z neÚspěchu a případného
špatného
ohodnocení.Pokud je Žák k|idnýnemá důVodopisovatzáp.skyod sousedaa pracujesamostat.
ně, pouze tak si zdokona|ujesvéosobnímožnosti.

se jen o ukázku,jak by si s úko|emporadi|vyučující.
Připravenézápisky se stáVajímateriá|empro diskusi se Žáky.Ptáme se dětí'jak se jejichzápisky |išíod
těch na tabu|i,pročsi oni zapsa|iVíc či míň'pročsi
někdo píšezápiskyVe Větácha někdo V bodech.Děti
zdŮvodňujía obhajujísvou práci' případně přijÍmajÍ
který se
zpŮsob zpracováníspo|uŽáka,Vyučujícího,
jim zdá |epŠí.
TentozpŮsob nácviku dovednostidě|at
si zápisky z ýk|adu čitextupovaŽujiza nenáročnýna
přípravu,a pokud dojde k rozebránípráce Žáka,lakza
VeImipřínosný'
Vyučovacíhodinu jsme zakonČi|ipětilístkem na
t é m aI i š e i n í k .

matematikya přírodopisu
Autorkaie Učítelka
v Zs v Praze.Kunratícich'
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