Zadání pro zpracování úkolu:
Na konkrétním příkladě učiva ukázat, jak se změnily strategie učení, popsat
metodický postup výuky a poukázat na rozvoj klíčových kompetencí dříve a nyní

Anotace: V mé práci se zabývám přínosem ŠVP pro vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ - 1.
období. Témata práce jsou:
Matematika – 1. období ZŠ – slovní úlohy
Prvouka – 1. období ZŠ – proměny přírody na podzim
Český jazyk – 1. období ZŠ – druhy vět.
Porovnala jsem metodické postupy dříve a nyní. Snažila jsem se objasnit rozdíly ve
výuce, změny metod a forem učení a možnosti dosažení vyšší efektivity učení bez nutnosti
navyšování dalších encyklopedických pojmů k učivu 1. období základní školy.
Z hlediska učitele za nejdůležitější změnu své celoživotní praxe (téměř 30 let)
považuji možnost spolupodílet se na vlastní tvorbě ŠVP. Za další velký přínos považuji
plánovitý rozvoj kompetencí žáků od zahájení vzdělávání až do jeho ukončení na ZŠ. Jako
nejvyšší přínos hodnotím spojení školy se životem a věřím, že děti to, čemu se na škole
naučily, použijí bez problémů v každodenním životě.
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Rozvoj schopností logického uvažování a tvořivého uvažování na I. stupni ZŠ
Matematika – slovní úlohy v prvním období – 1. – 3. ročník ZŠ
Dříve si v jednotlivých hodinách učitel stanovil výchovně vzdělávací cíl hodiny, což bylo
důležité, avšak návaznost jednotlivých cílů hodin nebyla dle mého názoru koncipována
systematicky od vstupu žáka až do závěru školní docházky uceleným procesem. Výchovně
vzdělávací cíl hodiny byl naplněn, úspěšnost nabytých vědomostí v praxi však nebyla
ověřena. ŠVP je koncipován tak, že učitel sleduje rozvíjející se kompetence dítěte od vstupu
do školy až po ukončení školní docházky. Průběžná a výstupní hodnocení jasně vymezují
stupeň rozvoje žáka ve všech oblastech a sledují, zda žák je či není schopen použít nabytých
vědomostí v každodenním životě. To považuji za velký přínos a změnu ve vzdělávání
současné školy.
V minulém období byly slovní úlohy dány v pracovních sešitech, včleněny do textu, vždy
procvičující ten numerický výkon, který se právě děti učily. Hlavní důraz byl kladen na slovní
úlohy na porovnávání čísel, na sčítání a odčítání, vztahy n-krát více, n-krát méně, o n- více,
o n- méně. Úlohy byly předepsané, děti jen automaticky doplňovaly zjištěné údaje. Jako
příklady rozšiřujícího učiva byly slovní úlohy s nadbytečnými nebo nepostačujícími údaji,
řešení a vytváření slovních úloh na sčítání více než dvou čísel a odčítání více než 1 čísla,
úlohy s více řešeními a sporadicky úlohy kombinatorické povahy. Chyběla vlastnoruční
manipulace všech dětí s názornými pomůckami a vzájemná komunikace dětí mezi sebou. Děti
spíše jen odpovídaly na otázky učitele, samostatného ústního projevu se obávaly, neboť
argumentace a obhajoba svého tvrzení se od nich nepožadovala. Práce byla stereotypním
opakováním jednoho početního výkonu. Při nečekané změně často chybovaly, logické
myšlení nebylo aktivováno.
Za přínos ŠVP v 1. období (1. – 3. ročník) považuji to, že ve všech předmětech pracujeme
s kompetencemi, o nichž se dříve nemluvilo a které přispívají k rozvoji těch oblastí, které
dříve u dětí nebyly sledovány v takové míře jako nyní.
Kompetence k učení
- vést žáka k vyhledávání a třídění informací, efektivnímu využívání v procesu učení a
praktickém životě
- vést žáka k pozorování a experimentování, porovnávání výsledků a jejich posuzování
Kompetence k řešení problémů
- vést žáka k vnímání problémových situacích ve škole i mimo ni, k přemýšlení o jejich
příčinách, k promýšlení způsobů řešení problémů (projekty na problémové téma)
- vést žáka k vyhledávání informací k řešení problémů, k objevování různých variant
řešení, hledání řešení problémů
- vést žáka k praktickému ověřování správnosti řešení problému, aplikování
osvědčených postupů při řešení obdobných problémových situací
- vést k obhajobě svých rozhodnutí a vyhodnocování výsledků řešení (kooperace,
diskuse)
Kompetence komunikativní

-

vést žáka k formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu k výstižnému
vyjadřování v písemném i ústním projevu (vytváření a řešení slovních úloh z reálného
života)
vést žáka k účinnému zapojování se do diskuse, k obhajování svého názoru a vhodné
argumentaci (žák žáku učitelem, nadané děti připravují úkoly ostatním)
využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem (práce
s PC, výukové programy)

Kompetence sociální a personální
- vést žáka k účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování společné práce
(kooperativní učení, projekty, skupinová práce – přijetí nových rolí, zodpovědnost za
práci pro skupinu)
- vést žáka k ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi – upevňování dobrých
mezilidských vztahů (pomoc nadaných žáků méně nadaným žákům)
- vést žáka k respektování různých hledisek (pozorně vyslechne názor jiného, čerpá
poučení z toho, co si ostatní děti o něm myslí, říkají)
- podpoře sebedůvěry a samostatnosti žáka (posílení sebedůvěry žáka, testy -učení se
chybou)

1. třída: Číselný obor 0 - 20
• Děti samostatně tvoří a matematizují reálné situace, užívají různá řešení výpočtů,
rozvíjí se tvořivé myšlení žáků.
• Již od prvního ročníku pracují s didaktickou pomůckou „Divadélko“, kde děti
manipulují s vlastnoručně vyrobenými pomůckami, sestavují různé obrazy ze svého
života a začínají užívat matematických termínů a symbolů. Př. Nejprve zadává učitel,
potom děti samy. Učitel: Chci vidět 1 strom, 2 hřiby, 3 zajíce – matematické vidění,
rozhovoření dětí.
• Samostatně znázorňují matematické situace ze svého prostředí. Učitel: Mám 2 jablíčka
červená a 1 jablíčko žluté; táta měl 5 hrušek a 3 snědl….. Děti neustále manipulují
s pomůckami, vidí před sebou matematickou situaci, řeší ji a komentují.
2. třída
Rozšíření matematických představ v oboru 0 – 100. Děti naváží plynule na již známý
systém práce. Velmi se mi osvědčila práce s papírovými penězi, kdy děti při
obchodování užívají všech početních výkonů +,-,krát,děleno ; o n-více,o n-méně, nkrát více, n-krát méně. Širokého rozsahu počtářských dovedností dokáží děti užívat
matematické dovedností v mnohem širším číselném oboru při řešení slovních úloh na
základě analogie.
3. třída
Do učiva jsou nově zařazeny logické a kombinatorické úlohy. Jejich řešení je do
značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Dítě musí
uplatnit logické myšlení, analyzovat reálnou situaci, pochopit problém, utřídit údaje a
podmínky, provádět situační náčrty. To vše podchycuje i žáky v matematice méně
úspěšné. Za velký přínos považuji vlastní tvorbu slovních úloh žáky, zapojení všech
dětí do pracovní aktivity v hodině, možnost uplatnění všech (i těch méně úspěšných)

dětí a v neposlední řadě i posílení pozice dítěte při přímé práci v hodině a ústup učitele
do pozice „pouhého koordinátora hodiny“.
Př. Velmi oblíbenou činností dětí je obchodování, vážení, měření. Obchodování se
provádí obdobně jako ve 2. třídě. Děti pracují v početním oboru od 0 – 100, zařazují
úlohy spojené se životem s vyšší obtížností – děti si musí spořit, nebo dostanou částky
od více členů rodiny, nebo peníze vrací, rozměňují apod.
Třetí třída – slovní úlohy k tématu Vážení – jednotky hmotnosti - příklad
- děti pracují ve skupinách, rozdělí si mezi sebou role (mluvčí, hlídač ticha,
časomíra, pomůckář, zapisovatel)
Role si volíme dle situace a potřeby.
- pomůcky : váhy – zajistí učitel, předměty k vážení – donesou si děti samy, psací
potřeby, sešit.
•
•
•
•
•
•

Čteme v kruhu recept na přípravu pokrmů (s jednotkami), využijí
mezipředmětové vztahy s pracovní výchovou – příprava jednoduchého
pokrmu.
Zapíšeme zjištěné jednotky na tabuli, vyvodíme zkratky, čteme a děti zapíší do
sešitu.
Rozdělení do skupin – učitel pomocí jednotek hmotnosti určí pracovní skupiny
ve třídě.
Děti váží předměty a seznámí ostatní s tím, co vážily a s hmotností zváženého.
Magnetická tabule – obchod se zeleninou, ovoce v bednách, hmotnost v kg.
Děti nakupují s danou částkou peněz, sestavují možnosti nákupu a prodeje
jednotlivých druhů zeleniny a ovoce, zdůvodňují početní operace, výsledky
svého řešení komentují a připraví novou slovní úlohu pro ostatní děti.
Př. Máte 85 kč. Musíte koupit 3 druhy ovoce a 2 druhy zeleniny mezipředmětové vztahy s prvoukou „Ovoce a zelenina“. Snažte se, aby Vám
nic nezbylo, nesmíte však stanovenou částku překročit.
Druhým úkolem je vytvořit novou slovní úlohu pro ostatní skupiny.
Po ukončení práce mluvčí skupiny seznámí ostatní s výsledkem práce,
provede zkrácený zápis slovní úlohy na tabuli, ostatní do sešitu. Práce skupiny
končí zadáním nové slovní úlohy, kterou skupina připravila pro ostatní děti.
Práce je ukončena po splnění úkolu všemi skupinami. Zadaný úkol plní i ta
skupina, která slovní úlohu připravila. Později přebírá funkci kontrolora
(obchodního inspektora), který kontroluje správnost nákupů ostatních.

Možnost zvýšení obtížnosti (2. úroveň)
Sestavíme 2 obchody. Jeden má stanovené ceny, druhý provedl slevy. Dítě musí zvážit, kam
půjde nakoupit a kde co koupí. Své rozhodnutí musí mluvčí skupiny okomentovat před třídou
a obhájit svoje rozhodnutí k vyřešení situace. Zápis slovní úlohy provádí zapisovatel skupiny
na tabuli, ostatní žáci zapisují do pracovního sešitu. Úkol skupiny končí zadáním nové slovní
úlohy připravené touto skupinou pro ostatní žáky. Skupina, která úkol vyřeší jako první,
přebírá funkci obchodního inspektora a provádí kontrolu nákupů (s pomocí kalkulátoru).

Prvouka – téma: „Proměny přírody na podzim“ v 1. období ZŠ (1. – 3. třída)
I dříve bylo učivo prvouky stanoveno pro 1. až 3. ročník. V tématu „Podzim“ bylo stanoveno
téma a pojmy, které si děti měly osvojit. Učitel sám vybral souvislý program vzdělávání.
Základním principem členění učiva byl roční cyklus, který v každoročním opakování přinesl
žákům náměty, kterým se učili porozumět. Dříve se učivo v pracovních sešitech stále
opakovalo s obtížností na stejné úrovni, mnohdy byla tato práce pro děti stereotypní,
nezáživná. Měly pocit, že se učí, co už dávno znají. V hodinách prvouky postrádaly objevné
pokusy. Často malováním ztrácely čas, který této činnosti v hodinách věnovaly. Dnes se
snažíme naplňovat hodiny efektivními metodami (pokusy se zápisem, skupinová práce,
kooperativní učení, projekty), zvyšovat náročnost na hloubku nabytých vědomostí a zejména
rozvíjet dovednosti komunikace a uplatňování se v životě. Cílem je, aby žák nabyté
vědomosti užíval kdykoliv a kdekoliv bez obavy a automaticky v běžných životních situacích.
Do výběru učiva se promítá úroveň žáků, jejich zkušenosti, vývojové a rozumové změny.
Přínos ŠVP – integrace učiva společenskovědního s přírodovědným a výchovou ke zdraví.
Učivo není cílem, ale prostředkem ke vnímání veškerého dění kolem sebe, objevování touhy
po poznávání a rozvíjení tvořivosti, k rozvíjení slovní zásoby a k samostatnému vyjadřování
myšlenek, pocitů a dojmů, mezilidské komunikaci, k respektování názoru druhých, k rozvoji
kulturního chování a osvojování zásad souvisejících s ochranou zdraví. Důležité je i utváření
ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě. Nově jsme rozsah učiva prvouky
upravili do jednotlivých ročníků tak, abychom umožnili dětem rozšíření menšího počtu témat.
Zaměřujeme se na pestrou nabídku metod,která zajistí hlubší a stálejší úroveň vědomostí.
Složitými jevy děti nezatěžujeme v období, kdy jejich schopnosti neumožňují dokonalé
pochopení, ale až tehdy, víme-li, že danou problematiku snadno zvládnou. Učivo opakujeme
na začátku každého ročníku formou procvičování probraného učiva a nově zařazujeme celky,
které v předešlých ročnících žáci dosud neprobírali.
ŠVP a vzestupnost požadavků na osvojení pojmů a dovedností žáků v 1. období
1. ročník – pozorování přírody, záznam pomocí značek do kalendáře přírody
2. ročník – pozorování a zapisování proměn do kalendáře přírody
3. ročník – zkouší sestavit celoroční kalendář rostlin nebo živočichů
Nově zařazujeme – podnebí a počasí, změny počasí v průběhu roku
Výuku zpestřujeme exkurzemi, návštěvami výstav, besedami s významnými osobnostmi
obce, zpracováváním projektů a jejich prezentací na veřejnosti. Daří se nám nabídnout dětem
nové formy výuky ve spolupráci s Českými lesy, zapojením do environmentálního programu
v EC Lipka Brno, kde jsme absolvovali výukové dopoledne na téma „Les na podzim“, ale i do
celostátního projektu Tereza. V letošním roce pracujeme na dlouhodobém výzkumném
projektu Zima v lese.

1. třída – téma: „Proměny přírody“ na podzim – Dříve se užívaly se především frontální
metody s minimálním zapojením dětí do vzdělávacího procesu. Děti naslouchaly,
pasivně plnily příkazy učitele, práce je netěšila.

Ukázka vyučovací hodiny podle osnov ZŠ dříve:
Výchovně vzdělávací cíl: seznámit žáky se změnami v přírodě
Motivace – hry dětí na podzim- pouštění draků
Práce s učebnicí – rozhovory učitele s dětmi o obrázku v učebnici
Práce s pracovními listy – cvičení, která navazovala na obrázek z učebnice, děti
malovaly, odpovídaly na otázky učitele, stříhaly kartičky s pojmy o podzimu,
nalepovaly.
Ukončení hodiny učitelem – děti svoji práci nehodnotily.
1. třída – téma: „Proměny přírody na podzim“ v 1. třídě dle požadavků ŠVP - užití
činnostních metod, které umožňují efektivní a dlouhodobé zafixování vědomostí žáků.
Zpracování vyučovací hodiny podle ŠVP:
• Požadavky ŠVP – pozorování a popis proměn přírody na podzim, záznamy do
kalendáře přírody.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení
- experimentuje a pozoruje, získané informace samostatně nebo s pomocí pedagoga
porovnává a vyvozuje z nich závěry
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině
- v případě potřeby požádá o pomoc
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě ve třídě
Kompetence občanské
- rozhoduje se v jednoduché dané situaci, podle svých možností poskytne účinnou
pomoc
Kompetence k řešení problému
- vnímá jednoduché problémové situace ve škole i mimo ni
- vyhledává jednoduché informace vhodné k řešení problému, nenechá se odradit
případným neúspěchem
- samostatně nebo pod dohledem pedagoga řeší jednoduché problémy
Kompetence komunikativní
- jednoduše formuluje a vyjadřuje své myšlenky v ústním projevu
- naslouchá promluvám druhých, vhodně na ně reaguje
- užívá informační a komunikační prostředky, encyklopedie, výukové programy na
CD-ROM.
Kompetence pracovní
- adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky (např. vycházka do přírody apod.)

•

Hodině předchází vycházka (srovnávání oblékání v létě a na podzim,
pozorování vlaštovek, jiřiček, barvy listů).
• Motivace – houfování ptáků – co to znamená.
• Ve třídě děti pracují s nasbíranými listy, vyrobí knihu listů, do níž nalepí každý
žák svůj list a připíše název stromu, kterému list patří.
• Práce s učebnicí a pracovním sešitem – znaky podzimu, opakování, zpětná
vazba
• v kruhu na koberci - Hra na počasí. Děti obdrží nejčastěji používané značky
počasí. Jeden žák řekne znak počasí na podzim (např. mlha) a dítě, které má
patřičnou značku, jde do kruhu. Řekne, jakou značku drží a co znamená, kdy
se tento prvek počasí vykytuje nejčastěji. Vystřídáme tak všechna roční období
a všechny děti.
• Práce skupin – kooperativní výuka – práce s atlasem zvířat. 1. skupina třídí
ptáky, kteří odlétají. 2. skupina – třídí ptáky, kteří zůstávají. 3. skupina zvířata, která můžeme vidět na podzim v lese, 4. skupina – zvířata, která se
připravují na zimní spánek.
• Za DÚ si žáci vyhledají z časopisů a novin obrázek podzimu a donesou do
třídy na výstavku s podzimní tématikou.
• Ukončení hodiny sebehodnocením žáků. Žáci se sami ohodnotí do pracovních
sešitů pomocí bodů:
3 body – rozuměl jsem všemu
2 body – občas mi nebylo vše jasné
0 bodů – nerozuměl jsem
Celkové hodnocení provede učitel, shoduje-li se sebehodnocením žáka, výsledek
si zaznamená. Nesejdou-li se, doporučí učitel žáku procvičující úkol.
2. třída – téma: „Proměny přírody na podzim“
• Požadavky ŠVP – pojmy – podzimní rovnodennost, dny se zkracují, mlha,
jinovatka, vítr, ochlazuje se, osvojení značek v kalendáři přírody.
Cíl: pozorování a zapisování proměn do kalendáře přírody.
Motivace: diskusní kruh – učitel: Ráno jsem se vzbudila a chtěla jsem jít na
koupaliště, ale ….. (děti jednou větou zdůvodňují, proč není vhodné jít na
koupaliště).
Vyvodíme rozdíly léta - podzimu (ochlazuje se).
• Žáci si vyrobí meteorologické značky počasí.
• Učitel přečte zprávu o počasí z tisku, upozorní žáky na východ a západ slunce
– zkracování dne a prodlužování noci, podzimní rovnodennost.
• Stanovíme čas, kdy budeme do kalendáře počasí pravidelně zaznamenávat
počasí dne (např. vždy 1. a 4. vyučovací hodinu) a za DÚ děti sledují počasí
odpoledne a večer, sledují i hodinu, kdy se stmívá a zapisují ji. Do předchozího
dne doplníme pravidelně první hodinu dne následujícího nebo před
vyučováním.
• Práce skupin – rozdělení dětí dle ročních období (karty)
• Děti obdrží od učitele rozstříhané obrázky ročních období, skládají jako puzzle
a každý člen skupiny řekne charakteristický znak ročního období, které
skupina prezentuje. Ostatní děti hádají roční období. Vystřídají se všechny děti
i skupiny. Na závěr obrázky nalepí na výkres a vyzdobí kalendář přírody
těmito obrázky.

•

•
•

Z vycházky mají děti již vylisované listy. Každý žák obdrží jeden list a určí
název stromu, ze kterého list je, nalepí na čtvrtku papíru a dokreslí lesního
skřítka, který hlídá les, aby mu někdo neublížil (děti hovoří o chování v lese –
ochrana lesa, životního prostředí)
Práce v kruhu – učitel seznámí žáky s užitkem lesa, druhy stromů a
zpracováním dřeva. Uprostřed kruhu různé listy stromů. Každé dítě si vezme
jeden list, určí, z kterého je stromu a co se ze dřeva toho stromu vyrábí.
Zpětnou vazbu a sebehodnocení dětí provádíme při práci s pracovním sešitem
stejně jako v 1. třídě.

Třetí třída – téma „Zkoumáme přírodu“
Téma podzimu se dříve opakovalo již od prvního ročníku, děti opakovaly stejnými metodami
učivo, pracovaly s učebnicí, učitel zapsal důležité pojmy na tabuli, děti opisovaly do sešitu.
Výuka byla frontální, děti ztrácely zájem o učení.
Dnes můžeme vědomosti dětí rozvíjet podle ŠVP, který jsme si upravili na místní podmínky.
Zpracování tématu o podzimu je ve třetí třídě, tedy na konci 1. období zpracováno již jako
shrnutí základních poznatků, které by děti měly běžně ve svém životě používat a znát.
Př. Téma „Zkoumáme přírodu“ – téma je pojato již na vyšší vědomostní úrovni. Přibývají
pojmy – herbář, podnebí, počasí, teplota vzduchu.
Struktury hodin jsou obdobné jako ve druhém ročníku. Doporučuji zpestřit výuku prací ve
skupinách, zařazovat didaktické hry, křížovky, pantomimu, zkoumání a pokusy
s jednoduchými zápisy. Děti si rády vyrábějí pomůcky, rády hrají na „televizní rosničku“ a
pracují s pranostikami o počasí.

Český jazyk – téma „Druhy vět“
V dřívějších osnovách pro 2. ročník bylo v předmětu Český jazyk a literatura za základní
učivo určeno: Druhy vět podle postoje mluvčího, odlišování a zdůvodňování druhů vět, psaní
vět s náležitými znaménky.
Dle osnov by žák na konci 2. ročníku měl umět rozeznat věty dle postoje mluvčího. Učivo
bylo probíráno i procvičováno pomocí učebnice a pracovního sešitu. Děti plnily především
písemné úkoly, procvičily v samostatné práci, ale manipulační činnosti zaměstnávající
každého žáka chyběly. Učitel látku probral, ale neměl zcela jasnou zpětnou vazbu o
zautomatizování probraného učiva.
Český jazyk– ukázka práce s tématem „Druhy vět“
ŠVP mi umožňuje věnovat se tématu do hloubky, dostatek času na manipulační činnosti dětí,
zpětnou vazbou zajistit informaci o zafixování učiva u dětí.

Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- nabízet žákům vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení a tím
podporovat ochotu věnovat se dalšímu studiu
- vést žáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení
- podporovat pozitivní vztah k českému jazyku
Kompetence k řešení problému
- vést žáky k uvážlivým rozhodnutím, která jsou schopni obhájit (zdůvodnění
pravopisných jevů)
- vést žáky k vyhledávání vhodných, podobných a odlišných znaků
Kompetence sociální a personální
- vést žáky ke kooperaci

Kompetence pracovní
- vést žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro výuku v této vzdělávací oblasti a naopak
Kompetence komunikativní
- vést žáky ke kultivovanému, souvislému a výstižnému projevu vyjadřujícímu
myšlenky v logickém sledu
- nabízet žákům různé druhy textů, záznamů a jiných komunikačních prostředků
- vést žáky k využívání informačních technologií
- vést žáky k naslouchání druhým lidem
- podporovat žáky ve využívání komunikativních dovedností
Kompetence občanské
- vzbudit zájem a respekt k českým tradicím

Vyučovací hodina:
-

-

Diskusní kruh – úvodní motivace – vyjádři jednou větou, jak se dnes cítíš –
oznámení – věta oznamovací.
Hra na listonoše – napiš na proužek papíru, co nám chceš o sobě oznámit
(zopakujeme pravopis věty – znaménko za větou oznamovací). Každý žák napíše
na proužek jednu větu o sobě. Věty sesbíráme a určíme listonoše, který si vybere
jednu větu, přečte ji – začíná slovy – Oznamuji vám, že …. a ostatní hádají, koho
by se mohlo toto sdělení týkat. Kdo uhodne, vystřídá se v roli listonoše.
Intonace oznamovací věty – pohybová aktivita. Přečti svoji větu a pohybem těla
naznač pokles hlasu (dřep). Vystřídají se všichni žáci.

-

Dovyprávěj příběh: Byla jednou jedna škola a ta ….. Každý žák navazuje jednou
větou oznamovací a dovyprávíme příběh až do konce.
Děti pracují ve dvojicích. Učitel nadiktuje žákům zpřeházeně asi 20 slov (např.
Nyní se učíme věty oznamovací. Píšeme za nimi tečku. Na konci věty oznamovací
klesáme hlasem. Bylo mi tu s Vámi velmi krásně.). Děti zapisují slova na proužky
papíru, poté je rozstříhají, zamíchají a snaží se složit co nejvíce vět oznamovacích.
Nesmí chybět znaménko za větou. Na závěr každá dvojice přečte složené věty
oznamovací a všichni je zapíší do sešitu. Současně se děti ohodnotí. Zapíší pod
svoji práci do pracovního sešitu body, jak se jim pracovalo.
Bodování – pracovalo se mi bez problémů
3 body
- občas jsem si nevěděl rady
2 body
- nerozuměl jsem úkolu
0 bodů

Každé (i méně nadané) dítě dostává šanci zapojit se aktivně do učení, zažít úspěch, posílit
svoje sebevědomí. Poté hodnotí práci učitel. Je-li hodnocení shodné, zaznačí si do evidence
hodnocení. Není-li, doporučí individuálně žáku procvičující úkol, který dítě zpracuje za DÚ.
Závěrem bych chtěla říci, že současná škola je dle mého názoru daleko otevřenější,
demokratičtější, ohleduplnější k méně nadaným dětem. Učitel může v plném rozsahu uplatnit
svoji kreativitu, profesionalitu, ale i odbornost, jak při vzdělávání, tak i při výchově dětí.
Kooperativní výuka, práce ve skupinách, dvojicích, činnostní učení, projektové vyučování, to
vše jsou tvůrčí aktivity, které, jak věřím, povedou další vzdělávací proces kupředu. Oceňuji i
to, že učivo již není cílem, nýbrž prostředkem k dosažení stanovených kompetencí
vzdělávání. Učitel svázaný osnovami se po čase mění v bázlivého úředníka, který musí splnit
daný úkol. Dnešní učitel má naopak možnost spolupracovat na tvorbě ŠVP, který si může sám
upravovat, doplňovat a zejména naplňovat dle svých představ a možností. Je třeba si tuto
zásadní změnu uvědomit a nepovažovat ji jen za formalitu.
Zpracovala PaedDr. Dagmar Ryzí

