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chybět ani svíčka (zapíchnutá do mode|Íny). Všechny
ozdobené (i neozdobené, kdyŽ někdo ''péct.. nechtěl)
dí|ky jsme posk|áda|i do ku|atého dortu. (Dort můŽe
Vyrábět i každý svůj, např. |ze pokres|it a ozdobit ku.
|atou krabičku od tavených sýrů.) Poté jsme připravi|i
pro Goga laké narozeninové přání. Na Ve|kém archu
papíru jsme mě|i nakres|eného Goga. Děti přání Vybar-
Vova|y a každý moh| říci, co by chtě| Gogovi na přání
napsat. Nakonec jsme našemu p|yŠovému Gogovi za-
zpÍVa|i narozeninovou pÍsničku Gogo má narozeniny,
my máme přání jediný.. ', hodi|i mu papÍrovou serpen.
týnu a kaŽdý mu moh| také popřát t|apkou. NacviČi|i
jsme si, co se při přání řÍká a Že se podáVá pravá ruka.

Domů kaŽdý dosta| obrázek kníŽky' aby moh| ukázat,
kterou knížku jsme čet|i, a případně si ji V knihovně
půjčit, a také jeden obřázek z oma|ovánek. A samo.
zřejmě svůj kousek dortu. Někteří si totiŽ dě|ají čte-
nářský denÍk a |epísi do něj Všechny obrázky a VýtVo-
ry které s knihou souvisejí.

Duchové a dušičky
Zoja Zlonická

Na podzim, V období spadaného IistÍ, mIha-
Vého oočasÍ a deŠtě nás naše tradice Vedou
ke vzpomínkám na zemře|é' které V sou-
časnosti přebíií obchodníky propagovaný
halloween.

Pro děti je však téma smrti b|ízkých čas.
to tabuizované. ač V Dočítačích a Íi|mech
je smrt na denním pořádku. Dětem je a|e
oředk|ádána V neosobní formě _ dnes se
p|áče nad uhynu|ým zvířátkem, nevzpomí-
ná se na prababičku, která zemře|a v domo-
Vě důchodců. Bojí se děti smrti?

Rozhod|a jsem se o smrti a ha||oweenu mIuvit s dětmi
ve školní druŽině. očekáva|a jsem, Že V tom budou
mít ve|ký zmatek, naše Dušičky (Svátek všech sva-
tých) uŽ s|aví má|okdo, ha||oween jsou spíše strašidIa
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Narozeninové přání.

Během této |ekce se nám nevyskyt|y Žádné nečeka-
né překáŽky' kromě překřlkování se V odpovědích.
PouŽíVa|i jsme sice ,'m|uvící.. předmět (mluví jen ten'
kdo předmět drží\, a|e pří|iš nám nepomáha|. Během
jednot|i\^ých čtení se ukáza|o, Že v průběhu je nutné
zařadit nějakou pohybovou aktivitu. oěti si užívaly, Že
mohou Vyběhnout, najít čísIici, zase přiběhnout a dů-
ležitě ji při|oŽit. Nápomocné také by|o, Že jsem mě|a
na ukázku hoto4i kousek dortu, a děti si dokáza|y
představit, jak se mají dÍlky posk|ádat' na|epit... I po.
pis postupu tvoření by| díky tomu snazší. V télo |ekci
tak hotový dí|ek dop|nil dort' aby by| ce|ý A pokud Vám
Ve skupině pievaŽujÍ ho|čičky, doporučuji dostatek rŮ-
žového zdobení, mode|íny a svíček (protoŽe některé
potřebují jen a jen růŽovou a ,,přes |o V|ak nejede..).

Autorka se Věnuje lingvistice znakových jazykŮ,
V současné době ie na rodičovské dovolené'

a |egrace. Pracova|a jsem se skupinou dětÍ
ze 3' třídy ve dvou odpo|ednÍch b|ocÍch.

Duchové
Pomůcky: ma|ý papírový tácek nebo ko-
|ečko z kartonu, vyřazená zác|ona' nůžky,
černý fix, seŠíVačka, oboustranná páska,
karton na ruce (případně šab|ona na ně)

V úvodním rozhovoru jsem dětem po|oŽi|a
otázku: co si představíte pod pojmem hal-

loween? Dě|i o ha||oweenu vědě|y z hodin ang|ičtiny.
Nejčas|ěji jmenova|y vyřezávané dýně' straŠid|a' ob.
cházení s ko|edováním ,,trick or tťeat... Samy si navzá-
jem upřesňova|y otázkami a opravami sVé inÍormace.
oceni|a jsem \^/s|edky píáce naŠich učite|ek ang|ič.
tiny. Dop|ni|a jsem jen ke|tský půVod tradice. Pěkně

Dort.



KRIT I cKÉ L I sTY  -  52 l 2013

podané informace pro mou přípravu jsem na|ez|a
na: www.velkaepocha.sl</2007 1 0303661.

Padala také s|ova o strachu ze strašide|'
Nato jsem naváza|a a Vyzva|a děti, abyse rozdě|i|y

do tro]ic a Vyzkouše|y si, .iaká by z nich by|a strašid|a -
mě|y na sebe dě|at strašideIné ob|ičeje' zvo|it ty' které
VyVo|áVají strach a předvést je před ce|ou třídou. Ve|mi
jsme se při téio přeh|ídce Všichni nasmá|i - překva-
pi|o mne, Že některé děti se neumí zašk|ebit Vůbec,
jiné předved|y opravdu příšerné ob|ičeje i V něko|ika
Verzích. Pro tuto část bych doporuči|a pouŽít zrcátka'
aby se děti moh|y na svůj škleb podíVat, a případně
ho Vy|epšit.

Při přeh|ídce jsme pozorova|i, co se V|astné na ob|i-
čeji mění' co je nejvýraznějŠí. Děti si Všim|y' Že oči
a Ústa'

výroba ducha - stÍašid|a
Tohoto poznatku jsme VyužiIi při Výrobě strašidIa - Vý-
Íazné oči a ústa mě|i mít i naši duchové.

Děti nakres|i|y fixami na kartonové ko|ečko oČi
a pusu. Trochu mne zk|ama|o, Že některé děti ob|ičej
''přezdobi|y..' pouŽi|y i jiné barvy a Výs|edek by| nezře-
teIný oV|ivněný kres|enými postavami z animovaných
Íilmů. sama jsem to nijak nekomentova|a, a|e spo|u-
Žáci je upozorniIi na nedodrŽení zadání (omezení ba.
revnosti, ',to nevypadá jako duch..). Některé děti Vytvo-
řily duchŮm ruce, které zezadu přj|epi|y Iepicí páskou
na,,hIavu... sešíVačkou jsme přišiIi ke spodní části h|a.
vy zezadu i tě|o _ čtverec zác|ony. Zkouše|i jsme zá-
c|onu při|epit ioboustrannou |epicí páskou' a|e drŽe-
|a jen krátce. Potěši|o mne, že se s chutí zapoji|i i ti
ch|apci' kteřÍ \^itvarné činnosti nemají rádi.

Při přeh|ídce Ve třídě jsme si povída|i' který duch
je strašide|ný proběh|i jsme se s duchy po třídě. Na
od|ehčení jsme si zazpíVa|i písničku Na hradě okoři'
nejprve normá|ně - |idsky' pak isme část zkoušeli kVí.
IiVě _ jako duchové. Na závěr jsme se strašide|ným
kVí|ením proš|i s našimi duchy ostatní oddělení ško|ní
družiny, poch|ubi|i se svými Výrobky a Vystavi|i je (se
souh|asem dětí) Ve spo|ečných prostorách.

Nasta| čas ke krátkému ztišení. Uvědomili jsme si,
Že těchto duchů se nebojíme, bavÍme se. Čeho se
bojíme? PavoukŮ' hadů' strašide|ných postav z filmů
a z|ých lidí. Děti se postupně zamýš|e|y nad osobněj-
šími věcmi. Vyzva|a jsem je proto' aby si o svém stra.
chu popovída|y Ve dvojicÍch.

Pak jsme se Vráti|i ke spo|ečnému rozhovoru: Je
strach k něčemu dobrý? Bojíme se někdy rádi? P|vní
otázka je dost zaskočila. Po uvedení mode|ové situa-
ce (proč se neprocházÍme po hraně střechy?) pada|y
různé reá|né i b|áznivé nápady. Většina dětí souhIasi-
|a, že strach nás může chránit, dva ch|apci by tomu
strach neříka|i.

Děti se rády bojí při někteÍých Íi|mech, při nočních
bojovkách. Některé děti se a|e bojí nerady, dva hoši
se prý ''nikdy nebojí...

zarazi|o mne přiznání tří dětí, které se opravdu
bojí rodičů. Když má máma špatnou ná|adu... KdyŽ
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je táta naštvaný... Když z|obím nebo kdyŽ mám špat-
nou známku...

oušičky
Nejprve jsme zapáta|i v paměti' proč Vznikla os|ava
ha||oweenu. Máme i my nějakou podobnou tradici?

Hřbitovní svíčka' kterou jsem si přines|a, evokova.
Ia něk|erým dětem Dušičky.

PoVída|i jsme si o křeséanské tradici vzpomÍnky na
zemře|é. Co se stane s mrtvým člověkem? Da1í ho
do rakve' má pohřeb' půjde do nebíčka. Co je par-
Íe? o pohřebním oznámení nevědě| nikdo. Proč /.e
Vlastně dobré vzpomenout si na mrtvé? Mají nějaký
ýznam v našem životě? Co nám po nich zůstalo?
JsoU pro nás dúležití naši přÍbuzní? starEí se o nás'
nejsme sami, máme se rádi _ zazně|o v odpovědích.

Zemřel někdo, koho jsme znali? Déti jen zřídka
jmenova|y příbuzného (babičku' dědu)' který zemře|
a zna|y ho. To mne Ved|o k zamyš|ení nad věkem sou-
časných prarodičů a praprarodičů a četnosti kontaktů
s nimi. Znají je děti? KdyŽ mi by|o devět, zemře|i už
oba mídědečci. Co to Vypovídá o věku a Vitalitě dneš.
nÍch seniorů?

V této chví|i jsme se rozdě|iIi do dvojic, abychom si
v komornější atmosféře povědě|i hezké záŽitky s na-
šimi Žijícími či neŽijícími příbuznými - něco, na co
budeme i po |etech Vzpomínal.

K tiché VzpomÍnce na naŠe zemře|é nebo doznění
Vzpomínek.isme si na minutu zapá|ili sVíčku'

Meditativní ná|ada nás na|adi|a na kres|ení obráz-
ku či psanÍ dopisu pro někoho, kdo uŽ si ho nemůŽe
přečíst.

Děti, které nechtě|y Využít tuto nabídku, si moh|y
potichu kresIit coko|i. Nás|edova|a moŽnost popovídat
si o obrázku Ve dvojicích. Děti' které proži|y úmrtíV ro-
dině, mě|y potřebu o tom hovořit. Zdá|o se mi, Že se
tomuto tématu v některých rodinách Vyhýbají' rodiče
děti ani nevza|i na pohřeb, což dětem by|o |íto _ ne-
mě|y možnost se roz|oučit. Většina se zamys|e|a nad
moŽností, Že někdo, koho znají, můŽe zemřít. Některé
děti o obrázku/dopisu m|uvit nechtě|y a schova|y ho,
jiné mi obrázek ukáza|y' tři z nich by|y ochotné pŮjčit
mi ho k okopírování. U Všech by|o vidět' Že své práce
povaŽují za Ve|mi osobní Věc. oceni|a jsem i otevře-
nost vie|namské dÍVky - rodinné zá|eŽitosti jsou pro
Vietnamce obvyk|e Ve|mi soukromé.

P|ánova|a jsem spo|ečnou záVěrečnou reÍ|exi,
ta se a|e nezdaři|a' By| ve|ký rozdí| v čase, který na
Vnitřní zpracování potřebova|y děti, které mě|y se
smrtí osobnÍ zkušenost' a ostatními. Da|a jsem proto
přednost individuá|ním rozhovorům.

Mys|ím, že téma by|o pro děti přiměřeně podané,
rozdě|ení do dvou dnů Vhodné. Potěši|a mne důVěra
dětí' se kterými nejsem V každodenním kontaktu, při
otevřenÍ náročných témat strachu a smrti' Nebojme
se jich' tabuizace můŽe Vést k úzkosti z neznáma.

Autorka je vychovatelka ve školní družině
v ZŠ v Praze-Kunraticích'
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Děti napada|y různé myš|enky, jako: nemě|i bychom
bý |íní' mě|i bychom si pomáhat' nemě|i bychom ni-
komu nadáVat, mě|i bychom drŽet při sobě. Nakonec
jsem to převed|a ina naši třídu' Mě|i bychom si také
ve třídě pomáhat a nebý| |íní a dě|at i ty věci, kleré
jsou užitečné' a|e nechce se nám do nich'

REFLEXE
Děti si š|y sednout do |avic, ale posadi|y se do skupi-
nek, V kterých byly na začátku hodiny. V reÍ|exi jsem
pouŽi|a metodu rybí kost, kterou jsem ma|inko Vzh|e.
dově pozměni|a. PouŽila jsem obrázek Větru Větřiska
z pohádky, který nám přivá| začátky otázek. KaŽdá
skupina dosta|a jeden Iist s otázkami.

Severní vítr větřisko nám přivál začátky otázek.
VašÍm úkolem Ve skupině teď bude vymyslet otáz.
ky k pohádce' kterou jsme četli' NapovÍ vám k tomu
ta slova, Rerá tu máte napsaná _ Kdo? co? Komu?
Proč? Kde? Koho? stačÍ, když ve skupině vymyslíte tři
otázky a každá bude začínat jiným začátečnÍm slovem
z nabÍdky. Každý se pokusÍ nějakou vymyslet. Řekněte

VĚTŘ|sKo
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si je ve skupině, odpovězte si na ně a ty nejlepšÍ zapiš-
te do papíru do řádý s příslušným začátkem.

Děti se do toho Ve skupinkách pusti|y. Nezb}'Va|o
moc času. Když jsem Vidě|a, Že má už jedna skupin-
ka napsanou otázku' tak ji jejÍ č|enové přeče||i nah|as
a Vybra|i si skupinku' Kerá na ni odpoví. Nejčastější
otazka by|a: Kdo síoukl cha|oupku? Jedna skupinka
ovšem přiš|a na krásnou otázku, která mne Ve|mi po-
těšila. By|o Vidět, Že opravdu přemýš|ejí: Proč v této
pohádce nebyl vlk? zep|a|a jsem se na to dětí, jeden
ch|apeček mi odpovědě|' Že V|k |ez| do komína. Prasát-
ka mu přichysta|a oheň a on spad| do|ů a spá|i| si ocas.

Všechny skupiny vymys|e|y otázku začínající s|o-
vem: Kdo.'. Mys|ím si' že ji zvo|i|y' neboť by|a napsá.
na jako první V pořadí. Jedna skupinka Vymys|e|a i na
s|ovoi Proč,.. Na ostatní otázky jiŽ nezby| čas.

Všem se tato hodina moc |íbi|a a ijá jsem z ní
mě|a VeIikou radost.

Text je napsán dÍamatickou formou, a tudíŽ nás
nabádá k tomu, abychom si s Žáky zahrá|i divad|o. Je
tu moŽnost zabrousit i do hudební ýchovy a zazpí-
Vat si písničku Tři čuníci jdou, Lze zde pouŽít i metodu
Vennova diagramu a porovnáVat dvě verze pohádky'
NeŽ se pohádka začne číst, moh|y by skupinky seřadit
ilustrace pod|e toho, jak mys|í, Že V pohádce půjdou
za sebou. Na záVěr můŽeme použít metodu životabá-
seň prasátka. Pro 1. |řídu je Vhodná i metoda pěÍlis-
tek, k|eá by se také moh|a zaměřit na prasátko. Měla
jsem di|ema, kterou z VýŠe zmíněných metod VyuŽít,
a|e rozhod|a jsem se prc rybÍ kost, ie|ikoŽ jsem ji s dět-
mi doposud ještě nezkouše|a.

Autorka je učitelka ZŠ Květnového vítězstvÍ
v Praze.

Medvídek Bobík a sociální a emocioná|ní rozvoi dětí
Lenka Veisová

V našÍ ško|e by|o jedním z Úko|ů druhého po|o.
|etí Vyzkoušet si práci s dokumentem Komplet.
ní učitel 21, století: MezinárodnÍ profesnÍ rámec
kvality učite|e /SSÁ' kteý zastupuje ro|i u nás
zatím neexistujícího národního standardu kva|i.
ty práce učite|e. A to s pátou kapitolou, která se
zabývá uýchovnými a VzděláVacími strategiemi.

Já osobně jsem se zaměři|a na sociální
a emocioná|ní rozvoj dětí Vycházející z jejich
předeŠ|ých zkuŠeností.

JelikoŽ učím .1' třídu' nejvhodnějŠí se mi
zdá|a váce s textem. sáh|a jsem po svém ob|íbeném
autoru P. coranovi, tentokrá po knize Kde zůstal Med-
vídek Bobík?'

Zaměři|a jsem se na to, aby si dě|i uvědomi|y' jak
je dů|eŽité přemýš|et před tím, než něco udě|áme.

cí|em strategií, které jsem V hodině pouŽi|a' by|o
umoŽnit dě|em číst soustředěně text, aby moh|y před-

vídat, ]ak bude příběh pokračovat' dát jim
dostatek času na přemýšlení, aby moh|y od-
povídat na mé otázky a otázky spo|uŽáků,
umoŽnit dětem, aby samy k|ad|y otázky k tex.
tu s\^ým spo|uŽákŮm, hodnoti|y chování hIaV-
ního hrdiny na zák|adě swch V|astních zku-
šeností, a zároveň dát dětem moŽnost vybrat
si úko|y na zák|adě V|astnÍho uváŽení (MBfl).

cíle hodiny:
zaK.. .

čte soustředěně text
předvídá' jak bude příběh pokračovat
přemýšIí o textu, odpovídá na otázky učite|e a spo|uŽáků
sám k|ade otázky k textu sul'm spo|uŽákům
hodnotí chování h|avního hrdiny
má moŽnost Vybrat si úko|y Vztahující se k textu na
zák|adě V|astního uváŽení (MBT|)



LEKcE  A  KoM  ENTÁŘE

Důkaz o učení
Při čtení s předvÍdáním Žák přemýš|í o otázkách, po.
kouší se o odpovědi a iejich zdůVodnění.

Při párovém čtení klade otázky spo|uŽákovi a od-
povídá na otazky spo|uŽáka.

Vypracuje ze čýř možných úko|ů alespoň jeden.

Na |T tabu|i jsem mě|a napsané, co nás V hodině
čeká - přečet|a isem dětem nah|as:
. Óteme ten.
. Budeme o něm přemýš|et pomocí otázek, které

jsem si pro Vás připravi|a.
. Budeme na otázky odpovídat pomocí textu, V|ast-

nÍ h|avy a spo|u;láků'
. s|edujeme' jaké otázky k tex|u |ze pok|ádat, a bu-

deme je sami zkoušet k|ást.
. Budeme mít moŽnost Vybrat si úko|y pod|e svého

uváŽení.

EVOKACE
sta|o se Vám někdy' Že Vás něco tak zauia|o, Že jste
to chtě|i ihned prozkoumat, a Vůbec jste nepřemýš|eIi
o tom, jest|ije to dobn/ nápad? (Já mode|uji, co se mi
sta|o' kdyŽ jsem by|a ma|á.)

Žáci Ínqí chvi|ku na rozmyš|enou, potom sdě|ují
sVé zkušenosti.

Přečteme si knihu od Pierra Corana Kde zŮstal
medvídek Bobík?. Podíve!|e se, 'ak medvídek Vypa-
dá, a zkuste se zamys|et, o čem by moh| být příběh?
Jak asi bude souviset s naŠí první otázkou, s těmi na-
šimi příběhy? (Děti Vymýš|e|y různé moŽnosti, něko||k
z nich se přib|íŽi|o k textu.)

UvĚooMĚNí s| vÝzNAMU |NFoRMACí
Řízené ětení s předvídáním
Začínám ěíst já, poté nás|eduií další Žáci. zároveň na
|T promítám i|ustrace z knihy k iednot|i\^/m částem
textu. Čteme do tří čtvrtin.

Text s otázkami přo řízené čtení

Ema a 'ejí p|yšou/ medvídek BobÍk se dÍVají
z okna, jak venku chume|í' ,'Koukni, to je krása ten
sníh je přesně tak bí|ý jako ty'.. povídá Ema.

Večer je Všechno bí|é. U|ice' zahrady, střechy.
Ema soí. A|e medvídek Bobík nemůŽe usnout.

o čem Bobík asi přemýšlel, jaký nápad se mu rodil
v hlavě?

Říká si: ,,| kdyŽ jsem p|yšový 'sem přece pra\^i |ed.
ní medvěd. A |ední medvědi žijí na sněhu. Musím
ven!"

Úp|ně potichoučku Vy|ez| z postý|ky. A|e iak ote-
Vřít dveře? A he|e. oomůŽe mU ŽiaÍa. Medvídek
Bobík otevře dveře' prop|íŽÍ se obýVákem, kuchyní
a hop, uŽ je Venku dvířky pro koěku.

Jak asi zareaguje na sníh Bobík? Představte si, že
tam teď stojÍte vy' jak byste se zatvářili? Předvedte.
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Medvídek Bobík se prodÍrá sněhem. Jenom mě.
síc ho pozoruje' Medvídek Bobík skočí' uk|ouzne
a spadne. Brr! Ten sníh ie a|e mokrý a studený.

UŽ, uŽ se chce medvídek vrátit. Tu si všimne,
Že zanecha| Ve sněhu stopy. To je |egrační! ,,Takto
určitě najdu snadno cestu zpátky domů'.. říká si.
Náh|e stojÍ před medvÍdkem BobÍkem zajíc. Med-
vídek se |ekne a schová. ,,Ha, ha, ha,.. směie se
zajíc. ,,To je poprvé' co jsem vy|eka| medvěda!..

A právě začíná opět sněŽi|. Ve svitu měsíce tan-
čí medvídek Bobík spo|ečně se sněhovými V|očka.
mi. A|e teď ie unavený. chce se Vrátit...

Bude to snadné? Co myslÍte, co se mohlo stát?
Mohlo by mu v tom něco zabránit?

...a|e snÍh schova| jeho stopy. NeVí, kudy má jít.
VŠechno Vypadá stejně' Medvídek si sedne pod
jed|i a začne p|akat. Má strach.

Z čeho má strach? co udělal špatně? Můžeme
chodit daleko sami a nikomu nic neříct? Co bvste
vzkázali BobÍkovi?

Najednou nad sebou zas|echne nějaký šramot.
Bobík se oh|édne' z Věfue na VěteV skáče veverka'
Doskáče na zem těsně Ved|e něho. ,,co tady dě-
|áš V takovém počasí?.. ptá se. ,,Já jsem zab|oudi|,.'
špitne Bobík. chvě.ie se zimou: ,,NeVím, kudy se
dostanu domů..,

Co myslÍte' že veverka udělá?

''Poiď' sedni si mi na záda!..- Vyskoči|i spo|u na
Vrcho|ek té nejvyšší jed|e. V dálce svíti|o světý|ko.
,Ío znám,.. zavo|a| medvídek Bobík vzrušeně. ',To
'ie koste|ní VěŽ. Byd|Ím hned Ved|e ní... - ,,Dobře,..
Veverka na to. ..Zavo|ám ti |etecké taxi' Taxi! Taxi!..

ozva| se h|as: ,,co se děie? V tuh|e dobu!" Mezi
Větvemi se objevi|a zíVající sova. ''Kdopak je to?..
ptá se mrzutě. Veverka Vysvět|i|a sově vše potřeb-
né. A vyda|i se na cestu! sova na|oŽi|a medvídka
BobÍka. mávla kříd|V a Vz|ét|a.

Jest|i se Bobík dostane šťastně domů, si teď přečte.
me sami.

Párové čtení' práce ve dvoi|cích
Dětem jsem rozda|a text Ve Íormě minikníŽky. Čet|y
po částech' Ve dvojicích si dáVa|y k části textu otázky
a odpovída|y na ně' Text isem mírně upravi|a vzh|e-
dem ke čtenářským dovednostem dětí. H|aVní myš-
Ienka by|a zachována.

Ještě jednou spo|ečná kontrola přečteného textu
oomocí otázek:
. Dostal se Bobík šťastně domť!?
, co zůstalo Bobíkovi po té noční Výpravě?
. Jak se asi Bobík cítil, když se dostal do poshilky?
. Myslíte' že se zase vypraví sám za nějakým dob-

rodružstvÍm? Proč si to myslíte?
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By|o Vidět, že příběh děti opravdu zauja|, protoŽe
hodnoti|y Bobíkovo chování, radi|y mu' představova|y
si, jaké asi mě| pocity a iaké pocity by mě|y ony.

Výběr úko|ů pod|e v|astního uvážení (MBT|)
MůŽeš si Vybrat z těchto úko|Ů:
A) Podtrhni pravdivé Věty z textu, Vezmi sije u portÍo-

|ií a posaď se do |avic u dveří. (Extrovert s převa-
hou smys|ů _ tady se seš|o nejvíce dětí.)

Věty:
Medvídek Bobík se Drodírá sněhem.
Náhle stojÍ před medvídkem Bobíkem králÍk.
Ema byla vzhůru a čekala na Bobíka.
Medvídek Bobík se schoulil do Eminy náruče'

B) Napiš dopis Bobíkovi. MŮŽeš mu napsat, co si
mys|íš o jeho \^ý|etu. Posad se do pos|ední |avice
u okna. (|ntrovert s převahou intuice.)

c) Vezmi si obrázky, jsou pod tabu|í, sedni si s nimi
do |avic u okna. seřaď je tak, iak se příběh udá|
a povídej si Ve dvojici se spo|uŽákem o tom, co
dě|á Bobík na každém ze šesti obrázků. střídeite
se. (|ntrovert s převahou smys|ů.)

D) Vezmi si otázky k diskusi a posaď se na koberec.
Nejprve si otázky přečti a zamys|i se nad odpově.
dí. Diskutuj ve dvojici' ve skupině. (Ex|rovert s pře-
Vahou intuice - zde se seš|y čtyři děti.)

otázky:
Bylo rozhodnutí Bobíka spráVné' nebo ne. Proč?
Co měl BobÍk udělat jinak? Jak bys to udělal ty?

REFLEXE
Nyní ti' kteří si Vybra|i Úko| A, zdůvodní, která Věta je
pravdivá a zkontro|uií si, zda Vše mají spráVně. (Děti
utvoři|y dvě skupiny a Vzájemně si kontro|ova|y a zdů-
vodňovaIy.)

Kdo napsa| dopis, můŽe ho přečíst s\^ým spo|užá-
kŮm nebo mně. (Něko|ik dětí si Vybra|o dopis' který si
vzájemně čet|y a přečet|y i mně.)

Kdo si Vybra| obrázky' zkontro|uje si je s jinou dvojicÍ'
Ti, kdo diskutova|i, nás seznámí s tím, na čem se

shod|i. (Diskuse jsem se aktivně zúčastni|a i já.)

LEKCE  A  KoMENTÁŘE

Proč si mys|íte, Že pan spisovate| coran tuh|e kníŽku
pro vás napsa|? Co vám chtě| vzkáza|? MůŽeme se
tím příběhem nějak poučit?

zhodnocení pod|e k]itéÍií úspěchu
Na závěr jsme si řek|i' iak se nám pracova|o. Použi|i
jsme k tomu naši stupnici. Ukazu.ieme zvedáním ru-
ky (tři úrovně).
1. Čet| ,isem soustředěně určenou část textu (nem|u-

Vi| jsem, nezveda| isem oči od textu).
2. zkouše| jsem si pro sebe odpovídat na otázky

panÍ učite|ky nebo spo|uŽáků.
3. odpovída| jsem nah|as, svoie odpovědi jsem zdů.

vodnil textem.
4. Nas|oucha|jsém odpovědím spoIuŽákŮ a přemýš-

lel isem o nich.
5. Vybra| jsem si úko| pod|e svého uváŽení.

By|o zajímavé pozorovat' Že některé děti dokažou
spráVně zhodnotit svoji práci a nebojí se přiznat, co
jim ještě dě|á prob|émy.

Výchovně.Vzdě|áVací strategie zaměřené na so-
ciá|ní a emocioná|ní rozvoj dětí VyuŽíVám od začátku
1. třídy. Ve čtení Vybírám takové texty' aby by|y dětem
b|ízké a zároveň o nich moh|y přemýš|et a propojo-
Vat to, co čtou s V|astními zkuŠenostmi a zna|ostmi'
V 1. třídě jsem se zaměřila na nácvik kladení otá.
zek k pochopení textu a předvídání' ve 2. třídě bych
ráda naváza|a na osvojování dalších ze čtyř základ-
ních čtenářských dovedností, tedy na vy.|asňování
a shrnovánÍ.

Autorka je učitelka 1 . stupně
V zŠ v Praze-Kunraticích'

Zdroi:
coÍan, P.: Kde zŮstal medvídek Bobík?Íhovt, Praha 2005.

Píšeme příběh' 1.-3. třída

tři úrovně obtížnosti zadání umožňují diferencovat Výuku

atraktivní témata a i|ustrace inspirujížáky při psaní

zadání Vedou Žáky krok za krokem

žáci píšou příběhy s chutí

zď1ímavé pomůcky a zadání pro centra psanÍ

Pub|ikaci si můŽete obiednat na-. www.nakladatelstvi-saÍran.cz.
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Jak jsme se třeťáky poznávali kruh a kružnici
Marika Atatreh

JiŽ třetím Íokem učÍm malematiku metodou
proÍesora Hejného a přede mnou by| úko|'
abych naučila sVé třetáky poimy kruh, kruž.
nice, poloměr a průměr zábavnou |ormo!'
V příručce chybě|y nápady' a tak mi nezbý-
Va|o neŽ něco Vymyslet. chtě|a jsem' aby
žáci sami konstruova|i, nacházeIi odpovědi
na sVé otázky a objevova|i řešení pomocí
prob|émových ú|oh.

Aby hodina moh|a proběhnout eÍektiv-
ně, nachysta|a jsem si předem pomůcky:
dostatečný počet provázků' křídy' kolíčky a losovací
kartičky na rozdě|ení žáků do skupin.

Na tabuIi jsem napsa|a kÍitéÍia úspěchu V této Vyučo-
VacÍ hodině.

. PopÍšu krátce svými s|ovy rozdÍ|y mezi kruŽnicí
a kruhom.

. svými s|ovy řeknu postup a pravid|a při rýsová.
ní kružnice.

. Změřím obvody a průměry kruho\^ých předmětů
a Mo úda|e (čís|a) porovnám se spo|užákem.

. Rýsuii s přesnostÍ na 2 mm'

Žáry isem si rozdě|i|a do čtyřč|enných skupin pod|e
|osovacích kartiček. Zada|a jsem prob|émový úko|:
Žáci mě|i Vytvořit kruŽnici, ve které by moh|i o pře-
stáVce cvrnkat ku|ičky. Aby ji moh|i Vytvoři|' mě|i k dis-
pozici pomŮcky (provázek, křídu, ko|íček). Upozor.
ni|a jsem je na to, Že musí VyuŽít jen qno pomůcky
a Žádné da|ší. skupiny se pusti|y se zájmem do práce
a Ve|ice se snaŽi|y, aby úko| vyřeši|y. Některé skupiny
by|y s prací brzy hotovy, jiné se nad úko|em trápi|y.
Mys|e|a jsem si, že to bude Ve|mi snadné pro Všech.
ny, a|e neby|o. Při této skupinové práci si žáci mě|i
ÍormuIovat otázky, které je napada|y. ÚspěŠné skupi-
ny nám vysvět|ova|y postup svého počínání: nejdříve
si ve skupině rozdělili role - jeden Žák držel provázek
na jednom konci a přitiskl ho k zemi, druhý žák na
druhém konci opisuje kružnici (provázek a křída lsou
upevněny kolíčkem). Potom jsme spo|ečně přicháze|i
na postup při rýsování kruŽnice. otázky' které při této
práci zazné|y, by|y: Jak bychom mohli nazvat místo,
Keré se nachází uvnitř (uprostřed) kružnice? Co se
stane, kdyŽ provázek zkrátÍme? (Při této pří|éŽitosti
jsme si vysvět|i|i i pojem po|oměr.) co dělá žák' který
Wáří stopu okolo místa uprostřed?

Ve|kým zjištěním Žáků by|o' že musejí nejprve
zvo|it bod _ střed _ a poté ko|em něho opsat kruŽnici.
I kdyŽ tento krok může pro někoho znamenat náročný
úkon' Žáci se ho nakonec zhosti|i a neby|o třeba mé
uýraznější pomoci.

Na tabuIi jsem mě|a připevněný VystřiŽený
kruh z papíru a nakreslenou kruŽnici. Žáci
h|eda|i jejich shody a rozdí|y. Poté jsem do
kruŽnice dokres|i|a rybník a pta|a jsem se
dě|í, co bude Vytvářet chlapec stopou od
ko|a, kdyŽ pojede oko|o rybnÍka'Žáci odpo-
vída|i: ...sÍopu, obrys, obvod, ohraničení,
hranici.Íím|o Aištěním si přiš|i i na definici
kruŽnice, Že je to hranice kruhu' A dé|ka
kruŽnice představuje obvod kruhu.

Žáci poté pracova|i Ve dvojicích a zkouše|i Vymys|et
postup při rýsování kružnice. Moje otázka zně|a: Co
je potřeba nejdříVe udělat, abychom mohli vytvořit
kružnici? Poté ]sme o postupu diskutova|i a zapisova|i
ho na tabu|i: Zvol bod S, vyměř vzdálenost, zapíchni
bodec do středu s, opiš kružnici.

Žáci si potom zkouŠe|i narýsovat |ibovolnou kruŽni.
ci a také kruŽnici s přesně daným po|oměrem (k de-
monsiraci nám opět poslouŽi| provázek' ko|íček' kří.
da, pravítko a kruŽítko na tabu|i). Když si vyzkouše|i
dostatečný počet kruŽnic a pochopi|i pojem po|oměr,
zkouše|i Jsme Vypočítat průměr kruŽnice.

V kružnici, která by|a nakres|ena na tabuIi, jsem mě|a
barevně od|išený po|oměr a průměr. Pta|a jsem se,
jak můžeme vypočítat průměr kružnice, když známe
jejÍ poloměr' Pokud bychom mě|i Více času, moh|i
bychom si tuto ú|ohu opět demonstrovat na kÍuŽnici'
která bude nakres|ená na zemi' a Žáci by pomocí pro.
vázku porovnaIi \^ýs|edky daného po|oměru s průmě-
rem. V našem případě Žáci kruŽnici s daným po|omě-
rem narýsova|i do sešitu a ziišťova|i průměr (nejdříVe
pod|e pravÍtka). Upozornila jsem je na to, Že průměr
musí procházet středem kruŽnice. Tento úko| by| přo
Žáky jednoduchý protoŽe snadno přiš|i na to' Že prŮ.
měr je dvojnásobek po|oměru.

Dá|e se pracova|o Ve skupinkách. Žáci mě|i změřit ob.
Vod a průměr kruho\^ých předmě|Ů' které se nacháze.
jí Ve třídě. Pro tuto aktivitu mě|i k dispozici provázek,
pravítko, tuŽku a tabu|ku. Něko|ika skupinám jsem
doporuči|a květináče, ke|ímky s kruhovým dnem,
abychom mohIi porovnáVat \^ýs|edky jejich přesného
měření. Výs|edky si Žáci mě|i zapsat do předem Vy.
tvořené tabu|ky, která obsahova|a ko|onku předmět
(co měřím)' průměr a obvod kruhu. Výs|edky jsme si
po této aktivitě zapisova|i (do tabu|ky) na tabu|i. Poié
jsem se Žáků p|a|a, zda přišli či by zkusili přijít na ně.
jakou zajÍmavost, zákonitost, kterou by naše tabulka
mohla odhalit. Přih|ási|o se něko|ik Žáků. kteří říka|i.
Že průměr kruhu se do obvodu Veide třikrát a něco
má|o, obvod je něco Víc neŽ trojnásobek průměru.
Toto zjiŠtění něko|ika má|o Žáků jsem VeIice oceni|a.
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Nás|edova|a samostalná oráce s učebnicí matemati.
ky pro 3. ročník od nak|adate|ství Fraus (s' 72, cv. 1).

V záVěru hodiny proběh|a reÍ|exe, při níŽ Žáci sedě|i
V kruhu, diskutova|i nad tématem a já jsem pok|áda|a
otázky typu:

Co nového jste se dnes naučili? (sdí|eli Ve dvoji-
cích, poté jsem Vyvo|áva|a pomocí |osovacích kar-
tiček)

Jaký je správný postup při rýsování kružnice?
(postup napsa|i bodově na stíraleInou tabuIku
a sVé poznatky sdí|e|i Ve dvojicích)

Doporučili byste někoho, kdo podle vás napsal
správný postup při rýsovánÍ kružnice?

Vysvětlí nám někdo rozdíl mezi kružnicí a 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 porozuměli novému té-

maÍu? (předvedou pohybem: postaví se ten, komu
je Vše jasné, nic nepotřebuie Vysvět|it; V podřepu.ie
ten, komu něco stále ',Vrtá.. h|avou; sedí ten, kdo si
mys|Í, Že tomu dnes Vůbec neporozumě|)

S ce|kovým průběhem této VyuČovací hodiny jsem
by|a spokojená, pÍo|oŽe žáci po ce|ou dobu aktiv-
ně pracova|i' pochopiIi nové termíny, by|i Vyna|ézaví
a prokázaIi zvládnutí nových dovedností.

Klíč k odvaze a hrdinství
Lucie Samlerová

V kurzech Kritického myšlenl. jsme často
debatova|i o tom' jak obtíŽné Je najít text,
se kterým by Žáci pracova|i' |\4usím říct' Že
já jsem s. Ve|mi ob|íbi|a čítanky Fraus (mIU.
Vím o čítankách pro 4' a 5. ročník)'

Mys|ím, Že autoři Kateřina Váňová
a Kare| Šebesta Vybra|i opravdu zajimavé
texty přiměřené Věku dětí. Líbí se mi, kdyŽ
je čítanka dě|ená na různé tematické ob-
|asti. které jsou zároveň vymezené žánÍo-
Vě. V čÍtance pro 4. ročník se tak můŽete
setkat např. s ob|astí K,č k srdci básnÍka, která na-
bízÍ žákŮm náh|ed do poezie, Klíč k 21' století, která
Žáky seznamuje s Žánrem sci-Íi, nebo K!íč k detek-
tivním záhadám či k dobrodružství' Samozřejmě, Že
nestihnu s dětmi přečíst za rok VŠechny texty, které
čítanka nabízí, to ani nebyl záměr autorů. VybÍrám si
texty, které se mi |Íbí a hodí se mi k přípravě hodin
s pouŽitím me|od RWCT a mode|u E _ U _ R. Ně-
kdy zkouším připravit práci také s textem' který mi

V úVodu hodiny, kdy probíhaIo Vytváření kruŽnice na
zemi, jsem si VšimIa, Že některé skupiny nevědě|y' jak
s danými předměty (provázkem' křídou a ko|íčkem)
pracovat (jak je VyuŽít). Mě|a jsem Ve|ké nutkání těm.
to skupinkám napovědět, ale překonala jsem to a ne.
cha|a ce|ou práci na nich' Dá|e jsem trochu bojova|a
s časem. NedoŠ|o na hru v cvrnkání ku|iček a také
jsem muse|a přetáhnout hodinu i přes přestáVku. Na-
konec to nebyl prob|ém, protoŽe jsem Žákům daIa pří-
IeŽitost proŽít přestáVku později.

V této hodině jsem se snaŽi|a o to' aby žáci nepřijí-
ma|i jen hotové poznatky, a|e aby nad úko|em nejdří.
Ve přemýš|e|i a aŽ poté se pustiIi do práce, zkouma|i
a objevova|i. Matematika pro|esora Hejného (nebo
také Írausovská) je pro děti Ve|mi zajímavá a dáVá
prostor k objevování a odha|ování zákonitostí mate.
matického světa přes různá matematická prostředí,
k|erá vycházejÍ z reá|ného světa a především učí děti
|ogickému myš|ení. Imy učite|é musíme přemýš|et
a předem p|ánovat hodiny tak, aby h|avními aktéry
by|i Žáci, a ne my, protoŽe pokud Žáci budou sami
odha|ovat, zkoumat, přicházet na ,,k|oub Věci.., řešit
prob|émové úko|y, pak se jim tyto poznatky snáze u|o-
ŽÍ do paměti a pos|éze si je budou Vybavovat i pro
da|ší práci' která bude nás|edovat.

Musím říci, Že se mi s touto koncepcí matematiky
pracuje dobře a jsem ráda' že děti mezi sVé nejob|í-
benější předměty zahrnují práVě matematiku'

Autorka je učitelka 1. stupně
v ZŠ v Praze.Kunraticích'

to|ik nesedí a |íbí se mi třeba méně neŽ
jiný Dě|ám to záměrně. Na kurzech MBT|
jsem se dozvědě|a, Že přirozeně ink|inuji
k určitému druhu textu' někteří moji Žáci by
si však přirozeně Vybrali jiný Já VŠak chci
získat co nejvíce čtenářů, a proto zkouším
nabízet různé texty' V čítance jsou Ve|mi
dobré otázky a úkoly k rozvíjení různých
čtenářských dovedností (porozuměnÍ, hod.
nocení, interpretace).

Báda bych Vám popsa|a dVě |ekce z ob-
|as|i K|íč k odvaze a hrdinství, které jsem uskutečni|a
se sv\imi čtvrtáky. Pro obě |ekce jsem pouŽi|a texty
od Hany Doskoči|ové. Texty od Hany Doskočilové, ze-
jména pak knihy Diogénes V sudu a DamoklŮV meč
vyuŽívám Ve|mi ráda. VŽdycky mě napadne, co by
s textem Žáci moh|i dě|at' jak text VyuŽít pro rozvoj
čtenářských dovedností pomocí metod RWCT. Íyto
knihy by pod|e mě nemě|y chybět V Žádné knihovnič-
ce prvostupňových dětí.
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A přece sé toěí...

Hodina Iiteratury 4. třída
Čas: 45 minut
H|avní myš|enka textu: Hrdinou můŽe být i ten, kdo
bojuje za pravdu.
cí|e hodiny:
Žák.''
- pod|e obrázků a nápisu na obrázku předvÍdá,

o čem by moh| text být
- oceňu'ie, ěeho si na obrázku Všim|ijeho spo|uŽáci,

srovnává sVé a jejich předpovědi
- h|edá V textu inÍormace o jednot|iv\ých postavách,

odpovědi na otázky
- nas|ouchá předčítání druhých' sdílí Ve dvojici, sna-

Ží se o sdí|ení Ve dvojici, se kterou obvyk|e nesdí|í
- na zák|adě předchozích zkušeností z jiných textů

a učiva si ujasní' kdo je pro něj hrdina
_ porozumÍ smys|u textu (a jeho nadpisu)

Popis lekce
EVOKACE
Žáky jsem nejpÍVe seznámi|a s cí|i hodiny (napsa|a
jsem je na tabu|i). Žáky takto podrobně s cí|i nese.
znamuji kaŽdou hodinu, a|e někdy do |ekce zapsané
a podrobné cí|e zařazu'li a ráda sleduji děti' na kte.
rých je Vidět' že si v duchu cí|e, které po ce|ou dobu
|ekce Vidí na tabu|i, samy pro sebe odškrtáVají. cí|e je
dobÍé psát s|ovy Žáka' aby jim rozumě|.

cí|e s|ow žáka:
. odhadnu na zák|adě obrázku a názvu te).Íu, o čem

asi budeme čísi. svůj odhad sepíšu.
. V textu z čítanky najdu informace pod|e zadání

a zapíšu, co jsem se dozvědě| k určité postavě.
. Rozhodnu se oro svého hrdinu a svou vo|bu doká-

Žu zdůvodnit.
. Po letbě si porovnám můj půVodníodhad s textem.

Každý žák dosta| obrázek, pod|e kterého zkusi| před-
vÍdat, o čem bude |ex|' k|ený budeme čÍst.

Druhým Vodítkem k obsahu textu by| nadpis textu
A přece se točí'.., který jsem napsa|a na tabu|i.
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Pak si Žáci ode mne Vybra|i barvu |ístku, na který
zapsa|i, o čem si mys|í, Že text bude, a zdůVodnili,
pod|e jakých konkrétních věcí z obrázku či názvu tak
soudi|i. Mode|ova|a jsem, co bych napsa|a iá: ''Vidím
na obrázku nějaké kněze a uprostřed je jeden muŽ'
vypadá to, že před nimi má nějakou přednášku. MoŽ.
ná ten text bude o tom, jak někdo přednáŠí o něčem
točícím se'.'

Upozorni|a jsem žáky, aby psa|i čite|ně, protože
jejich předpovědi budou číst spoIuŽáci. Já sama jsem
také psa|a svůj tip.

Barevný |ístek kaŽdý žák zmačka| do ku|ičky a ku-
|ičku Vhodi| do koše' který by| připÍavený před tabu|í.
Jedná se o postup zvaný basketba|. Házení do koše
je pro žáky atraKivnÍ a dojde při něm k tomu, Že si
Žáci přečtou předpověď spo|uŽáka a přemýš|eií o ní'

KaŽdÝ Žák si pak vylosova| jednu ku|ičku iiné barvy'
neŽ mě| půVodně, přečet| si text a připravil si ústně
ocenění pisate|ovy předpovědi. Já jsem si Vza|a |ís-
tek' kteni na mě zby|' a předvedla' jak takové ocenění
zÍormu|ovat. Vyvo|a|a isem jen několik dětí a ostatní
žáci si své hodnocení sdě|i|i ve dvoiicích.

UvĚDoMĚNÍ s| vÝzNAMU |NFoBMAoí
Poté jsme si přečet|i |ex| A přece se točí.., z čí|an-
ky Fraus 4. Text není d|ouhý představuje dvě stránky
V učebnici is obrázky.

Po přečtení textu jsem žákům rozda|a pracovní |ist
- troj|ístek' do kterého jsme postupně zapisova|i, co
jsme se dozvědě|i o osobě Miku|áše Koperníka, Gior.
dana Bruna a Galilea Galileiho.

Mode|ova|a jsem' jak |akové informace budeme
hledat: 'Chci si Vypsat, co jsem se dozvědě|a o Miku-
|áši Koperníkovi. Měla bych si zapsat, co objevi|. Na.
jdu si V |extu .ieho jméno a znovu si přeč|u část' která
se ho ýká' Co si mám zapsat? Proč to všem neřek|?
Jak skonči|?.. Všichni spo|ečně jsme si zapsa|i inÍor-
mace o Miku|áši Koperníkovi k první bub|ině.

ostatní dVě části si žáci Vypsa|i sami nebo se po.
radi|i Ve dvojici. Poté si sVé zápisy přečet|i Ve dvojici'
dvojice Však nesmě|a být ste.iná jako ta, Ve které pra-
cova|i, a nej|épe mě| b}'t kaŽdý s někým, s kým dnes
ieště nemluvi|'

A přece se tďÍ...
le| . '.^., c. ó^!,ie;
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obrázek k textu H. Doskočilové. Trql!stek.
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REFLEXE
Po sdí|ení Ve dvojicích se Žáci Vráti|i do |avic a znovu
si přečet|i Vše, co si o třech osobnostech zapsa|i. Vy-
zva|a isem je, aby se zamys|eli nad otázkou: ,,Kterého
z těchto mužů by označi|i za hrdinu a proč?.. (otázku
jsem napsala na tabuli.)

Žáci o tom diskutova|i ve dvojicích, nei|épe v těch,
ve kterých obvyk|e nesdí|í. U něktených dvojic jsem
zaslech|a opravdu dobré argumenty, dobré obhajová-
ní toho kterého hrdiny.

Hodinu jsem shrnu|a záVěrečnou otázkou pro Všech.
ny: 'Minu|e jsme si povída|i o tom, kdo je pro nás hrdina.
Říka|i iste' Že je to h|avně někdo, kdo někoho zachránÍ
nebo žejsou to pro vás vaši rodiče. By|i hÍdinové V tomto
textu V něčem jiní?" Směřova|a jsem k tomu, že boiova|i
za pravdu. samozřejmě na to Žáci přiš|i. ,,Vzpomenete
si na jinou postavu z dějin' kteÍá bojova|a za pravdu,
a špatně to s ní dopad|o?..Žáci jmenova|i zejména mis.
tra Jana Husa' Kerého zna|i z hodin V|astivědy' propojiIi
tedy své zna|osti, což by| múj cí|.

Na úp|ný záVěr jsme se vráti|i k ÚvodnÍmu obráz-
ku. 'co je na něm vyobrazeno? Proč má text název
A přece se točÍ. ' '?.. Někteří žáci si do pracovního |istu
zapsali autora \ /roku, aby si jej zapamatovali.

UŽ se zvoněním jsme mrk|i na cí|e hodiny a řek|i
si, jaké cí|e isme sp|ni|i a jak bychom to moh|i do|oŽit.

Panna or|eánská

Hodina s|ohu' 4. třída
čas: 90 minut
Rozmístění třídy: |avice spoiené po dvou, aby Vznik-
|y skupinky po čtyřech Žácích (tzv. hnízda)
Cí|e:
Žáci...
- čtou s oorozuměnÍm
- zapojují se do práce Ve skupině i samostatné práce
- VytvářejÍ v|astní text na zák|adě údajů, které se do.

zvědě|i V příběhu' dodržují stanovená kritéria
- objektivně se hodnotÍ
_ porovnáVají hrdiny z dříVějších hodin pomocí yen-

nových diagramů

Popis lekce
EVOKACE
opět jsem Žáky seznámi|a s cíli hodiny, Keré jsem na-
psa|a na tabu|i. Tentokrát jsem zada|a iednomu Žáko-
Vi (s ADHD)' aby během hodiny s|edova|, Keré cí|e
jsme uŽ sp|ni|i' a na tabu|i je odškrtáva| tak, aby u toho
nikoho neřuši|.

cí|e slow žáka:
. Pod|e Vodítek odvodíme domněnku' o čem bude

text. Domněnku si zaoÍŠeme'
Přečteme tod a zhodnotíme sVé domněnky.
Vypracujeme samostatně úko|, který si Vybereme
V Iiterárních krouŽcích. Uko| ořečteme ostatnÍm.
objeKivně Vybereme za skupinu nej|épe Vypraco-
Vaný úko|'
Porovnáme hrdiny' o kterých .isme čet|i.

LE KcE A KoM ENTÁŘE

Do evokace jsem zařadi|a hÍu rychlÍ špioni- zás|upci
skupin si š|i postupně ke mně přečíst indicii. |ndicii
pak předa|i sVé skupince buď kres|ením, nebo pan-
tomimou. Takto získa|a skupina ce|kem čtyři indicie
a zapsa|a si je do pracovního |istu'

Indicie: Žena, Francie, vá|ka, upá|ení

Nás|edné úko|y pro skupiny zně|y takto:
1. skupina dá pod|e indiciÍ dohromady hypotézu,

o čem budeme dnes číst, co se bude v textu ode-
hráVat. Domněnku si zapíše do pracovního |istu'

2. Všechny skupiny nám sdě|Í sVé domněnky, musÍ
vysvět|it, na zák|adě čeho si to mys|í.

uVĚDoMĚNÍ s| vÝzNAMU |NFoRMACí
Po předvídání jsme se pusti|i do četby textu Pan.
na orleánská od Hany Doskoči|ové z čítanky Fraus.
Text opět představuje dvě strany. Poté jsme se Vrá-
ti|i k úVodnímu předvídání. ,,V čem se naše odhady
treÍi|y? V čem se |iši|y? Co nám moh|o pomoci být
V odhadu přesnější?..Jen má|o dětí příběh zna|o, a|e
Většina dětí odhadova|a, že půjde o ženu, která bude
Ve Vá|ce a pak bude upá|ena nebo bude město 'upá-
leno" ap.

Pak jsem dětem vysvět|i|a, co budeme dě|at dá|'
By|o to poprvé' co jsem zařazova|a do Výuky |iterárnÍ
kroužky, takže by|o potřeba Vše dobře Vysvět|it.

Literární krouŽky: Žáci dostanou do skupiny poky-
ny k |iterárním krouŽkům a rozdě|í si ro|e Ve skupině.
V nabídce je Více ro|í, neŽ je Žáků ve skupině, Žáci si
tedy mohou Vybrat. Ve skupině Však musí b}it zastou-
oena ro|e Vedoucího.

MoŽnost vo|by je pro Žáky Ve|mi dŮ|eŽi|á. KaždÝ žák
je jiný typ osobnosti a vyhovuje mu jiný způsob uče.
nÍ' jiné úko|y. snaŽím se ve suých hodinách na toto
mys|et a dáVat Žákům moŽnost Vo|by' např. zda práci
udě|á sám, nebo ve dvojici. (Pokud Vás toto téma za-
jímá, doporučuji k přeótení knihu Typologie osobnosti
u dětí _ využití ve wlchově a vzdělávánÍ od Šárky
Mikové a Jiřiny stang.) Příprava různých zadání'
různých úko|ů pro od|išné typy Žáků je samozřejmě
časově náročnější a někdy i těŽká' protoŽe musÍte
Vymys|et i Úkol, který přímo vám, Vašemu typu, není
vůbec b|ízký Žáci to Však ocenÍ. Tím, Že si Žáci Vy-
bírají úko| sami' přebírají také odpovědnost za jeho
soInění.

?rruc1.
2.
3.

Pracovní list.

očem budemednes čí3t7co sé budé v textu odeh.ávat?
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Role,. .
vedoucí
Vede svou skuoinu. Pomáhá oři rozdě|ování ro|í. ŘídÍ
čtení jednot|iv!ých úko|Ů a jejich hodnocení. DokáŽe
rozpozna|, že se skupině daří p|nit úko|, a umí ocenit
č|eny skupiny za iejich práci. Dovede poŽádat o po.
moc, když se práce nedaří.

Úko| k textu: Vymys|í pÍo ostatní pět otazek k textu.
KritéÍia dobře sp|něného úko|u: odpovědi na otáz.

ky jsou přímo V textu nebo se z něj dajÍ odvodit. Je
jich pět. otázky nejsou uzavřené (to znamená, Že se
na ně neodpovídá ano/ne).

shrnovač
Úko| k textu: Napiš shrnutí, o čem by| text'

Kritéria dobře sp|něného úko|u: ShrnutÍ textu je
psáno Ve Větách. opÍrá se o Íakta, která jsou V textu
uvedena. shrnutí má a|espoň pět Vět' a|e nejvíce de-
sel Vět. Ve shrnutí se objevují napřík|ad s|ova nejdříV,
pak, potom.

zapisovač deníku
Uko| k textu: Napiš zápis z deníčku, který si Ved|a
Jana z Arku.

Kritéria dobře spIněného úko|u: Deníček obsahuje
minimá|ně tři krátké zápisy z deníku (tři dny z Života
Johanky z Arku). Johanka v nich píše o svých poci-
tech a myš|enkách. Dny jsou označeny datem, které
si vymys|íš, rok by však moh| a|espoň přibližně sou.
hlasit s realitou.

Pánbíčkář
Úko| k textu: Naoiš mod|itbu, kterou se Jana z Arku
mod|i|a k bohu za Vítězswí Francie nad Ang|iÍ.

Kritéria dobře sp|něného úko|u: V modlitbě Johan-
ka os|ovuje boha. Modlitba má a|espoň šest Vět.

||ustrátor
Úko| k textu:Vyber si nějakou situaci, o které se píše
v textu, a nakresli ji.

Kritéria dobře sp|něného úko|u: ||ustrace je na
ce|é dvoustraně V sešitu (2x A5 = A4). ||ustrace je ba-
revná, kres|ená pasie|kami. o Vyobrazené situaci se
píše V textu.

HistoÍik
Úko| k textu: Nakres|i časovou osu a Vyznač na ni dů-
|eŽité mezníky Života Johanky z Arku.

Kritéria dobře sp|něného úko|u: Časová osa je
přehledná' Jsou V ní zakres|ena data, která můŽeme
z te)du VyčÍsl.

Na to, Že se žáci s |iterárními krouŽky setka|i poprvé, se
jim docela daři|o. Při sestavovánÍ čtveřic jsem mys|e|a
na to, aby Ve čtveřici by| Vždy jeden Vůdčí Žák' o Kerém
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si mys|ím, Že bude svou skupinku dobře Vést. (Děti si
tedy nemohly vybrat, kde sedí jako při jiných pří|eŽi.
tostech. KdyŽ přiš|y do třídy' mě|y sVé místo označené
|ístečkem se jménem.) Žáci si přečetli kritéria ke sVé-
mu úko|u a pusti|i se do vypracovávání úko|ů. Této óásti
jsem věnova|a nejvíce času, asi 25 minut.

REFLEXE
Po signá|u ukončení práce' Vedoucí Ved| diskusi Ve
skupince. Postupně předs|aviIi svůj úko|Všichni Ve sku.
pině' ostatní VŽdy přednášejícímu napsa|i ocenění
na |ístky, které si žáci na|epi|i pod svůj text.

Pak skupina Vybra|a iednoho zástupce skupiny,
kterému se úko| nejvíce poved| (získa| nej|epšÍ oce-
nění) nebo ho mě| něčím zv|áštní, originá|ní. Ten před
ostatními svŮj text přečet| či ukáza|.

Než se zaóne s |iterárními krouŽky, doporučova|a
bych např. V rámci čtenářských dí|en Vyzkoušet s dět-
mi všechny možné ro|e, které Vás napadnou. Pak bude
práce V Iiterárních kroužcích snadnější. Takh|e se děti
hodně doptáVa|y a ujišťova|y se, zda úko| správně po.
chopi|y. Nejvíce problematická by|a asi časová osa
a Johančin deník. zkrátka se děti s takovým úko|em
ještě nesetka|y, a tak potřebova|y více navést a častě.
ji ujistit' Že postupují spráVně' Pro deník by propříště
stači| určitě jen jeden zápis. Ne.ivíce vo|eným úko|em
byla i|ustrace. Žáci si často Vybíra|i ro|i, která se jim
zdá|a neisnazší' a|e by|i i tací, kteří úko| bra|i jako \^j'-
zvu a pusti|i se práVě třeba do zápisu z deníku nebo
do mod|ilby či časové osy.

Pak uŽ jsme se jen vrái|i k cí|ům hodiny' Keré
pověřený žák zce|a nestíha| odškrtáVat. zv|ádIi jsme
Vše? chtě| by někdo obzv|ášť pochvá|it něčÍ práci?

V přípravě jsem mě|a ještě nás|edující úko|, na který
a|e ani v dvouhodinovém b|oku nezby| čas. Necha|a
jsem si Však úko| na jinou hodinu, Ve které jsme téma
KlÍč k odvaze a hrdinstvi Uzavře|i'

Žáci se mě|i zamys|et, se kterými Všemi hrdiny
jsme se při čtení uŽ setka|i. Napsa|i jsme si Všechna
jména na tabu|i a připomně|i si, čím se stali hrdiny
(Théseus, Johanka z Arku, Giordano Bruno' Ga|i|eo
Ga|i|ei, Jan Hus...) Poté si každý mě| Vybrat dVě jmé-
na a zkusit hrdiny porovnat pomocÍ Vennových dia.
gramů, Co ma!í spo|ečného? Čím jsou odIišní? Meto-
du Vennových diagramů Už Žáci zna|i z jiných hodin'
takŽe jsem ji nemuse|a nijak s|oŽitě vysvět|ovat. By|a
jsem překvapena, ko|ik spo|ečných V|astností a rysŮ
ob]evi|i. vennovy diagramy si děti pročet|y ve dvojici
a Vystavi|i jsme si je Ve třídě.

Autorka je učite|ka českého jazyka na 1 . stupni
v ZŠ v Praze.Kunraticích.

,Proces uťeníje efektizlní tehdy, kd1ž se do získáaání informací zapojuje co
nejr.líce sm1slů.
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Krá| dvojího |idu
Hana Rúžičková

Této hodině předcházelo mé d|ouhé h|ou.
bání o tom, jak pracovat s osobnostíautora
v hodinách děiepisu' |nspiracÍ mi bylo h|a-
sité zamyš|ení ko|egyně z 1. stupně, která
přemýš|e|a o tom' jak pracovat se stanovis-
kem autora te)du V hodině českého jazyka.
Často jsem si od té doby říka|a, jak bych
moh|a na 2. stupni do hodin dějepisu Vnést
ooh|ed Více autorů. osobností a obecně
skupin |idí. zaned|ouho poté jsem zaěa|a v 7 ' |řídách
probírat dobu husitství a poté krá|e Jiřího z Poděbrad.
Na h|avní myš|enku této hodiny mě přived| jeho přG
domek ''kÍá| dvojího |idu... za v|ády krá|e JiřÍho z Po-
děbrad u nás Ži|i .iak ka|o|íci' tak ka|išníci. KaŽdá tato
skupina se tedy na tohoto panovníka muse|a díVat
Ve|mi od|iŠně. Teď jsem mě|a jasný cÍ|, nás|edova|o
h|edání co nej|epší cesty' jak k němu dojít. Potřebo-
Va|a jsem text, V němŽ se objevÍ poh|edy obou sku.
pin a zároveň zaujme aktuá|ním tématem. Zamys|eIa
jsem se, zda čteme v dnešní době nějaké texty' které
jsou často ov|ivněny osobností aulora. Vzpomně|a
jsem si na předvo|ební prezidentskou kampaň a ná-
pad s novinami byl tady.

''Krá|ovství dvojího Iidu..
Evokační část hodiny jsem zaháji|a otázkami, které
se navrace|y k minulé hodině. Jakou bitvou skonči|y
husitské Vá|ky? V českých zemích po skončení Vá-
|ek tehdy by|y dVě skupiny obyvate|. Které to by|y?
Jak bys popsa| ka|išníky? Jak kato|íky? Jaké jsou
mezi nimi rozdí|y? Žáci své nápady k oběma skupi-
nám nejdříVe zaznamenáVa|i a sepisovali kaŽdý sám
do seši|u. V hodinách se snaŽím dbát na to, aby se
opravdu kaŽdý nad mými otázkami zaslavi|, zamys|e|
se a své myš|enky jasně Íormu|ova|. Toho |ze dosáh-

nout tím, Že si žáci nejprve své myš|enky
musí zapsat. Zároveň tím Vycházím Vstříc
introvertně zaměřeným dětem' kterým ten.
to způsob Více Vyhovuje, a nás|edně se
mohou |épe zapojit. Poté jsem VŠechny
náVrhy zapsa|a na tabuli. chtě|a jsem, aby-
chom po ce|ou dobu práce mě|i Mo rozdí|y
na očích.

středověké noviny
Pro přek|enutí období mezi koncem husitských Vá|ek
a nástupem Jiřího na trůn jsem pusti|a kratičké Video
ze série Dějiny udatného národa, dí| 45. Tento dí| po.
pisule změny na trůnu i to, jak se V té době v Čechách
Iidem Ved|o. Žáci mě|i na zák|adě Videa Vysuzovat, jak
Vypada|a situace V českých zemích po husitských Vá|-
kách. Po zh|édnutí videa si žáci Věty opět formu|ova|i
do sešitu. PoŽadované by|y minimá|ně tři věty. Návrhy
si děti sdí|e|y Ve dvojicích. Dobrovo|níci poté mohIi sVé
Věty přečíst Všem. Video jsem zvo|i|a jednak z časo-
vých důvodů a také proto, Že ŽákÚm ve zkratce Vizua-
|izova|o toto období, o kterém si později mě|i přede.
Vším číst. Na záVěr.lsem se zepta|a, kdo tedy nakonec
získa| trůn. odpovědí na tuto otázku jsem jim uved|a
téma dnešní hodiny, tedy ,,Jiří z Poděbrad...

Jak uŽ jsem zmíni|a, zvo|i|a jsem novinovou Íor-
mu textu. Vytvoři|a jsem si V|astní noviny středověk
Times, do Kerých jsem pod senzačnÍ titu|ky skry|a
Íůzné informace a udá|osti ze Živo|a JiřÍho z Podě-
brad. Některé č|ánky .isem psa|a VyloŽeně z h|edis.
ka kato|ického obyvate|stva' jiné z poh|edu ka|išníků.
Některé č|ánky by|y neutrá|ní a by|y zařazenY píede-
Vším prolo, aby představi|y Všechny ob|asti v|ády Jiří-
ho z Poděbrad' Po uvedenÍ |ématu hodiny .isem Žáky
chtě|a připravit na přáci s textem. zača|a jsem se jich

VyptáVat, zda|i čtou noviny. Jak čtou noviny?
od začátku do konce? Na přeskáóku? Co
je na č|áncích zaujme? Noviny si obvyk|e
čteme |am, kde nám ie dobře, proto jsem
žáky vyzva|a' aby si i Ve třídě naš|i příjemné
místo. zopakova|a jsem jim pravid|a, která
jsou podobná pro čtenářskou dí|nu, a na-
psa|a jsem na tabu|i čas' jak d|ouho bude-
me číst. Uko|em, který mě|i žáci ce|ou dobu
před sebou na tabu|i, by|o' aby během čte-
nÍ přemýš|e|i, jaký č|ověk č|ánek psa|. Mě|i
se zamyslet, zda bylo poznat, co lo bylo za
autora a jakého by| nejspíš vyznání. Chtě-
|a jsem' aby Žáci předem vědě|i, na co za-
měřit během čtení svou pozornost. Výběr
č|ánkŮ uŽ by| na nich. Čet|i jsme přib|iŽně
12 minut, já čet|a s nimi. Během čtení si Žáci
moh|i podtrhávat pojmy. kteÍým nerozumě-
|i. K těmto pojmŮm jsme se vráti|i hned po
konci Čtení.

sFi.ltí tEinv zŠ (llMEl Dob.l'ál. |iríl'. z &,d.břád - t5 .iÓ|.d
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Ukázky č|ánků z novin středověkTimes

záhadná smrt Ladis|ava PohÍobkal By| to mor,
nebo vražda?
V nedě|i 20. |istopadu .l457 se náh|e Ladis|avovi
udě|a|o z|e. Přes noc se mu přitíŽi|o' rozbo|e|a ho
h|ava a zduři|y se mu uz|iny. Druhý den se účastni|
různých jednání, a|e by|o Vidět' Že usi|ovně pře.
máhá bo|est i strach. Třiadvacátého |istopadu La.
dis|av přivo|a| Jiřího z Poděbrad a pověři| ho sprá-
vou země. odpoledne zčerna| V obličeji' na tě|e se
objevi|y černé skvrny a Ve čtyři hodiny tiše zemře|.
Pos|oVé rozh|ásiIi jako příčinu smrti mor. Hych|ostí
b|esku se vŠak zača|o doma i V zahraničí šířit, že
by| krá| otráVen. Čeští i zahraniční protivníci JiřÍho
z Poděbrad Vyrukova|i s tvrzením, Že je zemský
spráVce travič a Že proti českému a uherskému
panovníkovi, kterému by|o teprve sedmnáct |et,
pouŽiI jed.

By|a voIba platná?
NěkleřÍ kato|íci zača|i záhY tvrdit, že Jiřího Vo|ba
oroběh|a V atmosÍéře strachu' za asistence čet-
ných ozbrolencŮ, ba iněko|ika katů. svlým argu-
mentem se jen snaŽi|i ce|ý akt zpochybnit, poně-
VadŽ vo|ba pod nát|akem neby|a pod|e tehdejšího
práVa p|atná.

z iaké strany popíšeš Jiřího ty?
V závěrečné části hodiny žáci Vy|voři|i T-graÍ. otázka
zně|a, co Jiřího V|áda přines|a česl$ým zemím. Do jed.
noho s|oupečku Žáci sepisova|i přÍnosy, do druhého
negativa. Moh|i se samozřejmě Vracet k textu. opět
jsme si některé myš|enky zapsa|i na tabuIi, abychom je
mě|i na očích. Poté jsem otázkami žáky Vrá|i|a k úko|u,
na kteryi mě|i mys|et během čtení. Čet| někdo č|ánek
Byla volba platná?... Zamys|e|i jste se nad tím, kdo ho
nejspíš napsa|? Jakého moh| být VyznánÍ? Jak k tomu
doŠe|? co V č|ánku ti lo napovědě|o? Takto jsme se
pozastavi|i nad některými ó|ánky i nad tÍm, Že u ně-
kterých č|ánků je to iěŽké rozeznat. shod|i jsme se na
tom, Že Ve|mi podobně je to i V dnešnÍch novinách.

Nakonec si mě| každý představit, Že je dobov}im
novinářem a má za Úko| naosat do novin zorávu

o smrti JiřÍho z Poděbrad. V této zpráVě mě| popsat
osobnost a V|ádu Jiřího z Poděbrad. Ne'prve si Však
každý muse| promys|et, jakou pozici si Vybere. Zda
bude psát novino\^i' č|ánek z pozice kato|íka, nebo
ka|išníka. Kritériem by|o, Že Všichni budou novino\^ý
č|ánek psá| Ve Vě|ách, jako tomu je Ve skutečných no-
Vinách. KaŽdý dosta| pracovní |ist' který mě| steinou
graÍickou podobu jako noviny, které žáci čet|i. By| tam
titu|ek a počáteční věta: ve věku padesáti iedna let
zemřel český král Jiří z Poděbrad, Krát, Kerý.'' Žáci
tuto Větu moh|i VyuŽÍt, nebo si moh|i Vytvořit V|astní
zaěátek. Mě|a bÍ pomůckou pro ty, kteří by si z po-
čátku nemuse|i Vědět rady. Pro zaÓátek práce mě|i
něko|ik moŽnostÍ: kdo chtě|, moh| se ihned pustit do
práce, kdo se potřebova| poÍadit, moh| si najít dvojici
a Ve dvou minutách si říct, o čem by mohli psát' Po-
s|ední možností by|o nechat se inspiÍovat skutečnými
novinov\i'mi zpráVami o smrti s|avné osobnosti. Vybra-
|a jsem dva č|ánky o smrti Vác|ava HaV|a a ty isem
Ve Více kopiích da|a k dispozici k Vo|nému sto|u. Kdo
chtě|, moh| se V naprosté iichosti seznámit s ukázkou
a pak se Vráit k práci. Většina Žáků se ihned pusti|a
do práce, a|e někteÍým tyto texty přiš|y Vhod. odbou-
ra|o se tím množství otázek, jak na to. Pedagogická
konzu|tantka' která se by|a na hodině podíVat a mě|a
za úko| s|edovat práci Žáků' mi nás|edně sděli|a, Že
Žáci na úko|u pracova|i až do konce hodiny soustře-
děně a ochotně.

Největší ne\^ýhodou této hodiny byl nedostatek
času. Přestože jsem Vše stih|a, da|o se z mnoha akti-
Vit vytěŽit jeŠtě více. |deá|ní by by|o, kdybych na tuto
hodinu mě|a 60 minut. Moh|i bychom se tak Více za-
stavit u některých míst a úko|ů. Vytvořit noviny trva|o
přib|iŽně hodinu a půl, a|e práce se Vyp|ati|a. Forma
novin žáky Ve|mi zauja|a a s chutí se pustili do čtení
a poté do práce' Práce s různými autory pro ně by|a
mnohem iednoduší' protoŽe si dokáza|i spojil, že i
dnes různé příspěVky píšou rozlióní autoři. V některé
z da|Ších hodin chci rozhodně opět pracovat na pro.
zkoumávání da|ších perspektiv a věřím, že už bude-
me mít s Žáky na co navazovat.

Autorka je učitelka dějepisu a Warné Vjchovy
v zs V Praze.Kunraticích'

,,Ukazuje se llšaŘ, že jedním z nej,ulznannějších irnpulzů pro motiaaci (a de-
motirlaci) ve školním prostředí (a samozřejmě nejen a něn) je prožír'lání úspěcbu
a neúspěcbu.,,

,,Učilelé fu měli pamator'lat' že použití jednoho způsobu řízení učební činnosti může
llést u žáků k různým tlyskdkůn, ale že naproti tomu h dosažení stejných vjsledků
u danycb žáků mohou blt ?otřebné odlišné způsoby řízení učební činnzsti žáků."
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Učíme děti dě|at si zápisky z vtýkladu
Tereza Beránková

Předmět: Přírodopis
Třída:6.
Téma: Lišejníky
Časová dotace: 45 minut
Další okoInosti: přítomnost asistentky pe-
dagoga

NedáVno jsem VedIa rozhovor s paní R. (roč-
ník ' l963) o je jích Vzpomínkách na s lud ia
v zák|adní a střednÍ Ško|e. Děti odcháze|y
z hodin se sešitem obohaceným o několik
stránek zápiskŮ, které jim Vyučující bud nadiktova|,
nebo předepsa|. Vědomí, Že přesně vědí, co se na-
Učit, aby by| Vyučující spokojený' by|o uk|idňující' Dnes
si paní R. dá|kově dodě|áVá Vysokoškolské Vzdě|á.
ní. NejvětŠím úska|ím, na k|eré naráŽí, je nadbytek
inÍormačních zdrojŮ, ve kterém se obtÍŽně orientu-
je. Po přečtení kapito|y nenÍ s to rozpoznat, co jsou
ony styčné body, které bude chtít zkouŠející s|yšet'
Ve svých padesáti |etech se konečně učí, jak se Učit'
Jsem přesvědčena' Že kdyby se paní R. dovednosti
Vybrat si z inÍormací to podstatné naUčiIa jiŽ V zák|ad-
ní Ško|e, by|o by pro ni Vysokoško|ské studium mno-
hem méně náročné.

V hodinách přírodopisu se proto snaŽím, aby se
Žáci této dovednosti uči|i. Aby odcháze|i z Vyučování
se zápisky (materiá|y)' které VycházejÍ z jejich Vlast-
ního zamyš|enÍ se nad tím, co jsou ony zák|adní ka.
meny probíraného tématu.

V tomto Č|ánku vám přib|íŽím VyučovacÍ hodinU,
kterou jsem rea|izova|a s Žáky 6' ročníku. Dovednost-
ním cí|em hodiny bylo, aby se Žáci z|epši|i Ve Vytváře-
níV|astnÍch poznámek k probírané látce (|išejnÍky) na
zákIadě výk|adu učiteIe.

VyUčoVací hodinu jsem uved|a opakovánÍm stav-
by a výživy hub' Přes symbiotické Vztahy hub s jiný.
mi organismy jsme přeŠli k tématu VyUčoVací hodiny
_ |išejníkŮm. Zdrojem nových inÍormací by| pro Žáky
výk|ad vyučujÍcích (Výk|ad zača|a asistentka peda-
goga, poté by|a Vystřídána VyučUjícÍm) doprovázený
obrazovou prezentací. Při Výkladu o zástupcích liŠej-
nÍků obcházela asistentka pedagoga Žáky s kazetoU
s ukázkami |išejníkŮ. Žáci dosta|i za úko|, zapsat si
během našeho Výk|adu Vše, co povaŽují za dů|eŽité,
co si mys|í, Že by si mě|i z VyuČovacÍ hodiny zapa.
matovat' Nezapomněla jsem Žáky ubezpečit' Že Úko|
považujl za nesmírně ob|íŽný a Že cí|em je si tuto do.
Vednost trénovat' Na druhou stranu jsem jim projevi|a
důvěru, Že si s Úko|em dovedou poradit' RoVněŽ je
dobré Žáky ujistit' Že si spo|ečně jejich práci okomen-
tujeme, případně opravíme' lvlyslím si, Že je důleŽité
takto ošetřit obavy ŽákŮ z neÚspěchu a případného
špatného ohodnocení. Pokud je Žák k|idný nemá dů-
Vod opisovat záp.sky od souseda a pracuje samostat.
ně, pouze tak si zdokona|uje své osobní možnosti.

Výk|adová část trva|a asi 15 minut, po tuto
dobu se VŠichni Žáci dokáza|i soustředit na
práci. Po skončení Výk|adu se uja|a s|ova
asistentka pedagoga a hodnoti|a s Žáky.
jak by| úko| obtíŽný Většina ŽákŮ Úko| hod.
noti|a jako přijate|ně obtíŽný Nás|edova|o
promítnutÍ snÍmku s náVrhem, jak by mohly
zápisky z Výk|adu Vypadat. DŮ|eŽité je V tuto
chví|i Žáky ubezpečit, Že nechceme, aby
mě|i přesně toto V seŠitě (tím by se ce|á pro.
jevená důVěra V jejich práci zborti|a), jedná

se jen o ukázku, jak by si s úko|em poradi| vyučující.
Připravené zápisky se stáVají materiá|em pro disku-
si se Žáky. Ptáme se dětí' jak se jejich zápisky |iší od
těch na tabu|i, proč si oni zapsa|i Víc či míň' proč si
někdo píše zápisky Ve Větách a někdo V bodech. Děti
zdŮvodňují a obhajují svou práci' případně přijÍmajÍ
zpŮsob zpracování spo|uŽáka, Vyučujícího, který se
jim zdá |epŠí. Tento zpŮsob nácviku dovednosti dě|at
si zápisky z ýk|adu či textu povaŽuji za nenáročný na
přípravu, a pokud dojde k rozebrání práce Žáka,lakza
VeImi přínosný'

Vyučovací hodinu jsme zakonČi|i pětilístkem na
téma I išeiník.

Autorka ie Učítelka matematiky a přírodopisu
v Zs v Praze.Kunratícich'
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