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Anotace 
Diplomová práce má název „Využití interaktivní tabule při výuce na 1. stupni ZŠ". 

Zabývá se výukou žáků mladšího školního věku. Hodnotí vhodnost a možnosti 

využití interaktivní tabule při výuce žáků právě této věkové skupiny. Práce žáků 

s interaktivní tabulí je patrná z přiložených videoukázek a fotografií. K těmto 

videoukázkám a fotografiím patří popisy jednotlivých částí hodin, ve kterých byla 

interaktivní tabule využita. V diplomové práci je také zmíněn způsob získávání, 

využití a dlouhodobého uchování prezentací pro jednotlivá téma výuky. Součástí 

závěru diplomové práce je shrnutí poznatků týkajících se využití interaktivní tabule 

při vyučovacích hodinách s žáky mladšího školního věku. 

Diploma work named "Using of an interactive whiteboard in a primary class" refers 

possibility and appropriateness of using interactive whiteboard in young school age 

children educating. Photos and videos enclosed show how children work with the 

board. These photos and videos are accompanied with descriptions of these parts of 

lessons where the board was used. Ways of creation, acquiring, using and saving 

presentations are mentioned as well. The diploma work contains experiences and 

information concerning using of an inteactive whiteboard in young school age 

education. 
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1. SOUČASNÉ POJETÍ VÝUKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

1.1. Pojetí školství před listopadem 1989 

Na počátku devadesátých let dvacátého století byla provedena analýza českého školství 

a bylo zjištěno, že je zde několik klíčových problémů. 

Styl škol byl normativní, uniformní a nebylo tolerováno nic, co vybočovalo z daného 

řádu. Obsah učiva byl detailně vymezený, množství toho, co by měl žák vědět, bylo 

příliš velké. Projevovala se neschopnost propojit jednotlivé předměty a poznatky tak 

zůstávaly izolované. Žáci nebyli schopni vědomosti z jednoho předmětu přesouvat a 

uplatnit v jiném. 

Komunikace mezi učitelem a žákem měla také svá pravidla. Většinou mluvil učitel a 

žák musel být potichu a jen poslouchat slova učitele. Vztah byl autoritativní, hlavní 

slovo měl učitel, žáci neměli příležitost se projevit a vyjádřit své názory, neměli prostor 

pro myšlenkovou činnost, vlastní zkušenost, prožitky. Učitelé se příliš orientovali na 

výkony dítěte, přeceňovali klasifikaci. Děti se učily pro známky a ne proto, aby něco 

věděly a dovedly svoje znalosti aplikovat v běžném životě. Vzdělávání učitelů 

probíhalo hlavně v oblasti politické, nikoli pedagogické. 

Škola většinou příliš nespolupracovala s rodiči žáků a s lidmi ve svém okolí. 

Tento styl výuky však přinesl také určitá pozitiva. Byla to hlavně celková vzdělanost 

obyvatelstva, vysoká úroveň faktografických znalostí. Nebyl žádný problém 

s negramotností. Na velmi dobré úrovni byla předškolní výchova v mateřských školách. 

/ 6, 8,9,19/ 

1.2. Nový školní vzdělávací program 

Po zjištěních, která přinesla provedená analýza, nastala v našem školství podstatná 

změna, která se však ve školách nepromítla okamžitě, ale postupně, někde opravdu 

velmi pozvolna. Primární školy se mohly na počátku devadesátých let rozhodnout, zda 
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budou učit podle projektu Základní škola, Obecná škola, Národní škola, Živá škola 

apod. 

V současné době už snad nikde ve škole učitelé neučí „ starými metodami". 

Od září roku 2007 vstupuje v platnost nový Školní vzdělávací program, který je 

zaměřen především na individualitu dítěte a jeho vzdělávání. 

Nově formované cíle vzdělávání jsou zaměřené nejen na vědomosti dětí, ale také na 

kulturu myšlení, na rozvoj kritického myšlení, které má dítě naučit kritickému odstupu 

od informací, které jsou mu předkládány. Dítě se má naučit mít vlastní názor a ten si 

dokázat obhájit argumenty, má si umět ověřit informace, které získá. 

V rámci nového Školního vzdělávacího programu se dítě má také naučit například 

dovednosti správně se učit, hospodařit se svým časem a správně ho využívat. 

Žák už si nemá osvojovat kvanta poznatků, které si musí pamatovat, ale má se naučit, 

kde a jak poznatky získá. 

To byly jen některé ze změn, které přináší nový vzdělávací program oproti dřívějšímu. 

Trendem současné výchovy ve škole je tedy připravit dítě na život v demokratické 

společnosti ve 21. století. Hlavní důraz je kladen na respekt, důvěru, úctu k dítěti, na 

jeho vnitřní prožitky a zkušenosti, na tvořivost a vnitřní aktivitu, samostatnost, 

kooperaci, odpovědnost a kritické myšlení. Je to úkol složitý a rozsáhlý a proto se jím 

již dlouho zabývá spousta odborníků. / 25 / 

2. ŽÁK MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Období mladšího školního věku je zpravidla rozdělováno na dvě části. První část tohoto 

období je první až třetí třída a druhá část je čtvrtá a pátá třída. 

Růstová aktivita a orgánové změny v první části období mladšího školního věku nejsou 

příliš významné. Výstavba těla pokračuje, ale v menším rozsahu. Téměř ustává růst 

lebky, v 9 letech dosahuje téměř 90% své konečné velikosti. Obvod hlavy je o hodně 

menší než obvod hrudníku. Pokračuje i zvětšování mozkové tkáně. Hmotnost mozku 
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/1250 g / v 7 letech činí 90% své konečné hmotnosti. Mění se povrch mozku, 

prohlubuje se jeho rýhování, a tím se v omezeném prostoru lebky zvětšuje jeho povrch. 

Dokončování výstavby mozku v útlém věku je nutné proto, aby mozková tkáň byla 

schopna plnit své funkce nezbytné pro další vzdělávání dítěte. 

2.1. Zralost dítěte a vstup do školy 

Období po 6. roce života je období, v němž dítě začíná intenzivněji rozšiřovat 

vědomosti. Rozvoj duševní činnosti je nesmírný. Dítě je schopno se podřídit přesně 

stanovenému rozvrhu školní výuky a získat tak co nejvíce znalostí a zkušeností a osvojit 

si správné návyky. 

Pouze dosažení šesti let věku není dostačující pro nástup dítěte do školy. Dítě musí být 

zralé po stránce somatické, psychické i sociální. Rada výzkumů prokázala, že ještě po 

čtyřech letech školní docházky je u některých dětí, které nastupovaly do školy jako 

nezralé, možno zjistit některé rozdíly oproti dětem zralým. Jedná se např. o větší 

hravost, nápadnou nesamostatnost, výkyvy pozornosti. 

Nástup do školy je závažným okamžikem nejen v životě dítěte, ale je i křižovatkou 

zájmů, úsilí a ctižádosti jeho rodičů. Školní docházka znamená pro dítě mnoho změn 

v oblasti jeho psychického vývoje. Nastává kvalitativní posun mezi hrou a školní prací, 

a tím se mění i struktura některých potřeb. Škola zasahuje také do osobních vztahů, 

protože rozšířením sociálních kontaktů se mění poměr dítěte k rodičům i sourozencům. 

Do života dítěte vstupuje nová autorita, kterou je učitel. Ten uplatňuje nové nároky na 

chování a činnost dítěte. 

V prvním roce školní docházky se projeví všechna úskalí, která byla přehlédnuta nebo 

opomenuta při posuzování školní zralosti. Odborníci při posuzování školní zralosti 

většinou sledují tyto základní aspekty vývoje dítěte: 

- zralost rozumová / kognitivní / 

- zralost tělesná 

- zralost senzorická 

- zralost emocionální 
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- zralost sociální 

- zralost pracovní 

Do konce 60. let 20. století rozhodovali o vstupu dítěte do školy pediatři. Po vzniku 

pedagogicko-psychologických poraden se toto rozhodování přesouvá převážně na pole 

psychologické. 

V dnešní době platí zkušenosti významných pedagogů, že první třída je nejtěžší, neboť 

je branou do budoucnosti. A to do budoucnosti blízké i vzdálené. První třída je 

důležitým motivačním momentem pro úspěšnost i v dalších třídách školní docházky. 

Právě učitel může svými vhodnými postupy dítěti proces adaptace usnadnit a nebo 

naopak nevhodnými metodami ho velice ztěžovat. 

Úspěch dítěte ve škole je závislý především na rozumových, ale i dalších schopnostech 

dítěte a jejich uplatnění ve školní výuce. Úspěch závisí také na tom, jak se dítě dokáže 

vyrovnat s nároky, které na něj klade škola, ale i na citové a sociální atmosféře, kterou 

tvoří vztah mezi školou a rodinou. Dítě, které absolvovalo docházku do mateřské školy, 

se většinou se školní docházkou vyrovná snadněji než dítě, které do mateřské školy 

nechodilo. 

2.2. Citový vývoj a prožívání 

Již od početí začalo formování osobnosti dítěte a v každém období se struktura 

vlastností dotváří za současného působení rodiny a širokého sociálního prostředí. 

V sebeuvědomování dítěte dochází ke změnám. Jestliže předškolní dítě vztahuje 

veškeré dění ke své osobě, je tento „naivní egocentrismus" postupně vystřídán vztahem 

„individualisticky realistickým". Realistické pozorování světa není výsledkem 

myšlenkového procesu, ale praktické zkušenosti. Toto konkrétní vědomí sebe 

v souvislosti s činností a nároky školy a rodiny vytváří nový vztah k rodičům, 

sourozencům, učitelům a spolužákům. Chápání skutečnosti v tomto věku je v plném 

významu dětsky realistické, opravdové. Můžeme to sledovat ve způsobu řečového 

projevu, v kresbách, ve čtenářských zájmech i ve hře. Dítě, které dobře prospívá, je 

zvídavé a zajímá se o knihy, filmy, o dětské obrázkové časopisy. To vše mu 
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zprostředkovává poznání a praktické zkušenosti jiných lidí. Vyhledává hlavně poučení, 

které mu poskytuje možnost konkrétního praktického uplatnění. Tyto poznatky potom 

využívá ve svých kresbách a hrách. 

Citová oblast dítěte mladšího školního věku spočívá na struktuře citů jednoduchých. Ty 

vycházejí ze sebecitu ve formě dětské ctižádosti a soutěživosti. Dítě touží po uplatnění 

ve skupině svých vrstevníků. Chce být chváleno, dovede se radovat z dárků a odměn, je 

šťastné z uznání, ale velice záporně se ho dotýká napomenutí a pohanění. 

V těchto prvních školních letech formují rodiče i škola základy morálního cítění, 

„svědomí", které je základním subjektivně prožívaným vztahem dítěte k ustáleným 

zásadám sociálního prostředí a společnosti,. v níž žije. Mravní cítění pěstované 

v člověku od útlého dětství je základem pro budoucí utváření vyspělé mravní stránky 

osobnosti. 

Citová výchova a vyspělost sebecitu souvisí také s tím, jak mladší školák prožívá strach. 

V tomto věku ještě strach zcela nevymizel. Dítě již neprožívá tak mocně strach 

z pohádkových bytostí a ze zvířat, ale zůstává ještě strach ze samoty, tmy a bolestivého 

zákroku. 

Kolem devátého roku nastává v citovém vývoji dítěte významná změna v chápání a 

pojímání smrti. Strach ze smrti souvisí stím, že dítě v tomto věku potřebuje pro svůj 

harmonický vývoj prostředí, kde nejsou hluboké krize, kde nachází jistotu. Představa 

smrti osob jemu blízkých tuto harmonii narušuje. 

Dalším vážným zdrojem strachu je neúspěch v škole. Ten může být způsoben buď 

nezralostí dítěte při nástupu do školy, nebo nedostatečnými schopnostmi, kdy je dítě 

trvale vystaveno psychickému stresu, nemůže-li opakovaně plnit nároky, které jsou na 

ně kladeny. 

Citový vývoj dítěte, mravní cítění a utváření vyšších citů je závislé na rozumové 

vyspělosti, sociálním chování a působení sociálního prostředí s uplatňovanými 

zásadami. 

Způsob, jakým dítě řeší své citové problémy, jak vnímá a prožívá jednání dospělých, se 

nejlépe odráží v jeho verbálních projevech, v kresbě, citové odezvě, zlobení, protestu. 

Dítě v prvních dvou letech školní docházky přijímá věci kolem sebe tak, jak jsou. Ve 

třetí, čtvrté a páté třídě zkoumá požadavky, tvrzení a chování svého okolí kriticky. 
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Významným rysem osobnosti mladšího školáka je jeho aktivita, která ještě nemá 

charakter cíleného zájmu o určitou pracovní činnost. Dítě své zájmy a činnosti velice 

často střídá. Mezi sedmým a osmým rokem je volba her a činností spontánní a nahodilá. 

Od jednoduché fantazijní představy postupuje k fantazii prolínané reálnými prvky. 

Nejčastější aktivitou dítěte mladšího školního věku je hra. Je důležitým činitelem 

v rozvoji jeho osobnosti a dovedností. Chlapci dávají přednost technickým 

konstrukčním hrám a stavebnicím, modelaření, sbírání známek a jiných předmětů. 

Děvčata dávají přednost tématickým hrám se zaměřením na oblast mezilidských vztahů 

- na maminku, na kadeřnici... 

V tomto zaměření hry se již projevuje diferenciace pohlaví. Velmi důležité jsou pro dítě 

také pohybové hry. Ty by měly být zaměřené na rozvoj jeho pohybových schopností, 

ale mělo by zde být také místo pro společné hraní a pro hru s rodiči. V tomto věku má 

dítě velkou potřebu pohybu. Je plné energie, ale snadno se unaví. Fyzická odolnost a 

výdrž se projevuje až ve druhém období mladšího školního věku. 

Vztahy mezi hrou a prací jsou dány rozdílným pojetím. Hra se vyznačuje spontánností, 

větší funkční pestrostí, nenásilností, volností. Žádoucím způsobem kompenzuje 

disciplinovanou práci ve škole. Práce přináší s sebou prvek vědomé odpovědnosti, 

časové vymezení a ukončení úkolu. Nástup do školy a učení je pro dítě první forma 

soustavné práce, která je spojena se zodpovědností a kontrolou jejího plnění. Ve školní 

výuce je výkon dítěte častokrát /i když to není správné/ srovnáván s výkony jeho 

spolužáků. Pro některé děti je to zcela nová situace. Tato situace má na každé dítě jiný 

vliv. Pokud je dítě úspěšné, přináší mu radostný pocit a stabilitu, dítě pracuje úspěšně. 

Pokud však je dítě neúspěšné, znamená pro něj srovnávání zklamání a stres. Pokud se 

nedokáže s nároky vyrovnat, může tato situace končit neurotickými projevy. Je velmi 

důležité jak se rodiče dovedou vyrovnat s úspěchy či neúspěchy svého dítěte ve škole. 

Velmi záleží právě na nich, jak svému dítěti dokáží pomoci, jak dovedou zálibu a 

návyky k práci u dítěte pěstovat a rozvíjet. Je velmi důležité poskytnout dítěti možnost 

pracovního úspěchu a zdaru. Všechny úkoly a činnosti dětem svěřené musí být úměrné 

jejich schopnostem. Pracovní úkoly by měly být smysluplné, dítě musí vidět užitečnost 

své práce. V tomto období se hra a práce těsně prolínají a jsou přiměřené sociální 

adaptabilitě dítěte. Všechny činnosti jsou krátkodobé, rekreační a mají poskytnout dítěti 

možnost relaxace a změny vzhledem ke stoupající náročnosti výuky ve škole. 
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Zájmové činnosti dítěte jsou stále ještě mnohostranné a jsou závislé na skupině 

vrstevníků. Do pozadí ustupuje hravý svět pohádek a fantazijní prvky jsou postupně 

nahrazovány realitou. 

Oblíbené jsou pohybové hry, při kterých je možnost rychlé změny - hra na 

schovávanou, soutěživé hry, jízda na kole. Děti mají rády situace, ve kterých mohou 

vyniknout. Soutěživost a povzbuzování dítěte jeho vrstevníky je pro něj motivací k další 

činnosti a upevňuje postavení ve skupině. Pohyb patří mezi základní biologické potřeby 

a významně se podílí na celkové obratnosti a růstu dítěte, na jeho motivaci ke školním 

činnostem. V žádném případě není vhodné bránit dítěti v pohybových činnostech. Dítě 

potom většinou nedostatek pohybu kompenzuje jinou činností, která, ne vždy, je pro něj 

vhodná. 

2.3. Rozumová vyspělost a rozvoj verbálního projevu 

Myšlení dítěte mladšího školního věku nevzniká naráz, ale je výsledkem vrozených 

schopností i usilovné práce mnoho měsíců a je silně ovlivněno nutností samostatné 

práce. Analýza činností i předmětů vede ke srovnání, úsudku a v návaznosti i k syntéze 

nové kvality myšlení. Proces vývoje myšlení tedy postupuje od konkrétního, názorného 

myšlení, uvažování, přes vztahovou abstrakci knenázorné abstrakci, která umožňuje 

logické soudy mimo spojení se skutečností, s reálným předmětem. Dítě samostatně řeší 

otázky, o nichž musí přemýšlet, učí se chápat příčinné vztahy, aby na kladené otázky 

mohlo správně odpovědět, a tím se učí myslet. Až do věku deseti let převládá u dětí 

operační myšlení. Vztahuje se k předmětům, které si lze názorně představit. 

V oblasti vývoje rozumových schopností a procesu myšlení existují značné individuální 

rozdíly, zejména u dětí nadaných, s mimořádnými rozumovými schopnostmi. 

Formulace každého myšlenkového obsahu vyžaduje i určitou formu verbálního sdělení, 

které je závislé na rozsahu slovní zásoby dítěte i na způsobu vyjádření, tj. větné 

formulaci. V tomto věku dítě rádo vysvětluje, ukazuje a často rádo přehání. Rádo posílá 

vzkazy a používá různé kódy. Je výborným posluchačem. 
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V tomto věku si dítě také dovede uvědomit množství a rozměry, mělo by mít představu 

o čase, roste doba soustředění se na vykonávanou činnost /pokud ji vykonává samo, 

vydrží déle/. Zahajuje více činností, než zvládne dokončit. Rádo řeší stejné typy úloh, 

protože je v nich úspěšné. Má rádo pracuje ve svém vlastním tempu a bez přímého 

vedení dospělého. Je schopné hodnotit svou práci i práci ostatních. 

Děti mladšího školního věku vstupují do školy s průměrnou slovní zásobou 2500 - 3000 

slov, kterých dítě v nestejné míře užívá. Tato slovní zásoba se dále rozvíjí a obohacuje 

se díky poznatkům získaným ve škole i v rodině. Koncem první třídy je slovní zásoba 

dítěte asi 3500 slov. Je však významný rozdíl mezi tím, kolik slov dítě pasivně zná a 

kolik slov ve skutečnosti používá. Proto je zachycení slovní zásoby velmi obtížné. Na 

růst aktivní slovní zásoby má vliv také přirozená chuť k vyjadřování a schopnost větné 

formulace. Dítě v tomto věku používá převážně víceslovné věty. Gramatická stavba je 

správná. Řeč má být již čistá, dobře srozumitelná a bez patlavosti. Na obohacování 

slovníku a zdokonalování vyjadřování se významně podílí školní výuka, a to 

v návaznosti na řeč psanou. Při nástupu do školy byla základem řeč mluvená. 

S osvojením písma se zpětně projevuje vliv psané řeči na rozvíjení vlastního verbálního 

sdělení, protože psaná řeč vyžaduje mnohem větší slovní zásobu, přesnost a ovládání 

gramatických forem řeči. Velmi těsná je vazba mezi vývojem myšlení a řeči. Vzájemně 

se ovlivňují a tvoří základ, který se projevuje na úrovni a struktuře rozumové vyspělosti. 

V prvních třech letech školní docházky je myšlení ovlivněno rozsahem záměrné 

pozornosti a kvalitou paměti. Na začátku školní docházky je pozornost u dětí ještě 

hodně rozptýlená. Vývoj záměrné pozornosti je možné hodně ovlivnit systematickou a 

podnětově bohatou výukou. Záměrná pozornost je nezbytná pro osvojování nových 

vědomostí, pro jejich vštípení do paměti, pro rozvoj myšlení. 

Vývoj mentálních schopností v sobě zahrnuje všechny důležité psychické funkce, které 

významně ovlivňují rozvoj inteligence. Na vývoji mentálních schopností se významně 

podílejí faktory dědičnosti, rodinné výchovy, školní výuky a kulturnosti prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá. 

Nejrychlejší vzestup mají mentální schopnosti v prvních pěti až šesti letech života. Ve 

školním věku už nárůst není tak rychlý. Pro rozvoj mentálních schopností dítěte v tomto 

věku je velmi důležité podnětné výchovné a výukové vedení. 
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Posuzování mentálních schopností dítěte je důležité pro jeho další školní zařazení a pro 

volbu jeho povolání. 

Dítě ve druhém období mladšího školního věku užívá popisného jazyka, je schopno 

vyjádřit své myšlenky a pocity ústní i písemnou formou. Má rádo hry se slovy. Ve 

slovním projevu bývá negativistické /nesnáším, nedokážu, nuda,.../, užívá nadávky a 

hanlivá oslovení. Dokáže aktivně naslouchat, rádo si povídá s dospělými, mluví o 

zážitcích a zkušenostech. Myšlení se orientuje na reálný svět, fantazie ustupuje. 

Projevuje se abstraktní myšlení. Dítě si rádo samo organizuje svoji činnost, zvyšuje se 

doba koncentrace. Dítě k sobě začíná být sebekritické. 

2.4. Kresba dítěte mladšího školního věku 

Kresby prvních školních let patří do období, kterému říkáme „zlatý věk dětské kresby". 

Dítě už zvládlo období grafomotorické neobratnosti a věnuje se nyní znázornění jak 

konkrétních předmětů tak fantasijním představám pohádkových ilustrací. V tomto věku 

se v kresbě dítěte objevuje jednak zdokonalení formálních stránek kresby, jednak 

obsahová a citová bohatost a různé barevné experimenty. Výrazně se od sebe liší kresby 

chlapců a dívek. Děvčata kreslí většinou princezny s množstvím drobných detailů 

v oblečení. Hlavním znakem těchto kreseb je bohatá barevnost. Chlapci v tomto věku 

kreslí obrázky z bitev. Je jedno zda se jedná o bitvy z historie, ve kterých jsou rytíři, 

nebo se jedná o současnou techniku - letadla, rakety, tanky a další. Chlapci věnují také 

velkou pozornost kresbám automobilů. Provedení je většinou velmi precizní, podle typu 

auta. 

Mladší školní věk je jedno z nejproduktivnějších období dětské kresby a je zde patrná 

velmi široká námětová oblast. 

Postavu již dítě kreslí z profilu, zachycuje pohyb horních i dolních končetin. Je patrná 

barvová experimentace, pomocí které dítě vyjadřuje citové pohnutky. Někdy pro určité 

vlastnosti postav vybírá i barvy. V kresbách jsou hodně doplňující detaily, které 

vypovídají mnohé o činnosti postav. 

Kresba není jen ukázkou grafomotorických dovedností dítěte, ale je i řečí, výpovědí, 
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sdělením. Proto se dá využít k diagnostickým a k terapeutickým účelům. Rodiče, kteří 

chtějí poznávat vlastnosti a pohnutky jednání svého dítěte, by si měli najít čas a 

zamyslet se nad tím, co nám kresba dítěte sděluje. Kresby dětí často pomohou 

nahlédnout na způsob našeho jednání a na citový vztah, což je v období mladšího 

školního věku sdělení velice cenné. Pokud rodiče nemají možnost se kresbami dítěte 

zabývat, mají samozřejmě možnost obrátit se na odborníka. Nikdy by však neměli toto 

vyjádření dítěte podceňovat. 

2.5. Sociální vývoj a chování 

Dítě v prvním období mladšího školního věku přijímá autoritu dospělého a napodobuje 

jeho chování. Má zálibu v individuálních činnostech, ale přitom rádo pracuje v malých 

skupinách. Při práci má rádo přesně daná pravidla a přidělené úlohy. Ve skupině se 

snaží prosadit svoje názory, má potřebu být první, neprohrát. K práci přistupuje 

zodpovědně, ale potřebuje povzbuzení a podporu. Často přeceňuje svoje síly. Samo si 

vybírá kamarády mezi vrstevníky. 

Vstup do školy pro dítě znamená spoustu nových poznatků, skrytých nebezpečí a 

nových sociálních rolí. Způsob, jakým se dítě s touto skutečností vyrovná, jak se dokáže 

adaptovat na nové a mnohdy náročné podmínky, závisí na dosavadním celkovém 

duševním vývoji, na zdravotním stavu, na stupni školní zralosti, s jakou do první třídy 

přichází. Adaptační období na školu není u všech dětí stejné. Je závislé na způsobu 

výchovy v předškolním období. Prodloužení adaptačního období může způsobit např. 

nezdravá závislost na pomoci rodičů /sebeobslužné činnosti - oblékání, jídlo, WC a 

další/, nesamostatnost, přílišná citová závislost, obtíže v navazování kontaktu s jinými 

dětmi, obavy před nároky školy. Školní docházka také výrazně ovlivní způsob sociální 

reaktivity, vývoj sociálních kontrol chování i hodnotovou orientaci dítěte. Dítě reaguje 

jinak na druhé děti a jinak na dospělé. Dětské zájmy a starosti jsou si bližší. V dětském 

kolektivu si dítě osvojí bez zvláštního výkladu, co znamená spolupráce, komu může 

důvěřovat a komu ne. V závislosti na rozvoji rozumových schopností a osvojování si 

nových poznatků postupuje sociální chování a stabilizace sociálních kontrol. S růstem 
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nových vědomostí se dítě současně učí analyzovat i chování svých spolužáků. 

Rozeznává odlišnosti v příkazech rodičů a učitelů. Chování a názory rodičů jsou 

mnohdy poprvé konfrontovány s názory a autoritou učitele. Jednání dítěte odráží citlivě 

souhlasné jednání těchto dvou zatím ještě neotřesitelných autorit. Nesouhlasné jednání 

rodiny a školy vytváří v mysli dítěte zmatek a působí na vznik specifické psychické 

dezorientace. Ta oslabuje osvojení a upevňování odpovídajících sociálních forem 

chování. Zlehčující nebo neuvážený přístup k výchově a ke školní výuce v mladším 

školním věku se projevuje nepříznivě v dalších letech školní docházky. Na počátku 

školní docházky je pro dítě závazné jednání a chování, které se slučuje s názory rodičů a 

učitelů. Důvěra v morální vědomí dospělých lidí je pro dítě nezbytná. Na základě této 

důvěry později formuje svůj vlastní hodnotový systém a morální cítění. 

Správně sestavený režim dne malého školáka má zabraňovat stresovým situacím. Pevný 

režim dne však nesmí být nepříjemnou a drastickou kázeňskou hrozbou. Naopak musí 

být podnětný a pro dítě příjemný. Má přispívat k celkové harmonizaci tělesného i 

duševního vývoje dítěte. Kromě pracovních povinností je nutno zařadit také pohybovou 

výchovu, zájmy, kulturní zážitky, ale také dobu, kterou děti budou trávit společně 

s rodiči a sourozenci. Návyky chování, které si dítě osvojí při nástupu do školy, mají 

dalekosáhlé následky i v dalších školních letech. Dobré návyky dítěti usnadní práci a 

šetří jeho čas. Špatné návyky se těžko odstraňují, zabírají dítěti spoustu času, nepříznivě 

ovlivňují celkové sociální chování a morální cítění dítěte. 

Špatná adaptace na školu může být způsobena např. tím, že dítě pracuje nárazově, 

nesystematicky, nikdo na něj nemá čas, nestačí na plnění úkolů a povinností, které na 

něj klade školní docházka a rodina. 

Úkoly, které na dítě klade školní docházka, odčerpávají určitou tělesnou i duševní 

energii. Spotřeba této energie i duševních sil, nemá-li dojít ke zvýšené unavenosti dítěte 

nebo jiným potížím psychického rázu, musí být v potřebném množství a čase opět 

nahrazena. 

Dodržování pravidelného rytmu ve školních dnech dítěte má blahodárný vliv na 

rozvíjení psychických funkcí, citovou stabilizaci, zabraňuje vzniku stresových situací a 

možných neurotických obtíží. 

Dítě ve druhém období mladšího školního věku preferuje hry s vrstevníky stejného 

pohlaví. Projevuje se kamarádství, ale také antipatie. Začíná vnímat nedostatky 
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dospělých. Vzorem chování se těmto dětem stávají literární a filmový hrdinové. 

Ustupuje závislost na názorech a hodnocení dospělými a dítě se začíná řídit vlastními 

zásadami a svědomím. / 2 ,3 ,4 , 5, 10,11,12,13,14,15, 16 / 

3. METODY VÝUKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

S poznávacím procesem souvisí přiměřená volba metod a organizačních forem 

vyučování. Důležitá je variabilita v závislosti na různosti učebních stylů,tempa práce, 

úrovni schopností, zkušenosti a zájmu žáků. Důraz je kladen hlavně na metody 

vlastního prožitku, hledání, objevování a konstruování poznatků, vlastní činnosti, 

zkušenosti. Významné jsou hlavně aktivní vyučovací metody, které u žáků rozvíjí 

samostatnost, kooperaci, odpovědnost, tvořivost, kritické myšlení, a tím umožní lepší 

uplatnění člověka ve společnosti. Organizace vyučování je pružnější. Kromě standardní 

délky vyučovací hodiny jsou zařazovány i kratší nebo naopak delší vyučovací celky, ale 

také několikahodinové projekty. Práce ve třídě je vhodně doplňována vycházkami, 

exkurzemi nebo prací v přírodě. 

Dále se budu podrobněji zabývat alespoň některými, v současné době využívanými, 

metodami výuky. 

3.1. Metody přímého sdělování poznatků, přímého přenosu 

3.1.1. M e t o d y monologické: přednáška, vysvětlování, opis, vyprávění, instruktáž 

Učitelův slovní projev je podstatou monologických metod přímého přenosu nebo 

sdělování poznatků. Učitel předkládá žákům fakta, definice, přehledy, popisy, hotové 

informace. Žák má za úkol uvědomit si, o čem učitel hovoří, zapamatovat si to, 

pochopit. Nepočítáme zde s pochybnostmi žáků o pravdivosti výroků učitele. Výhodou 

těchto metod je rychlý, souvislý, logicky uspořádaný a ucelený výklad. Vedou 

k vytváření představ a pojmů, obohacují terminologický slovník, mohou vyvolat zájem 
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žáků a aktivovat je, podpořit kritické myšlení. Mohou je také vést k zodpovědnosti, 

kooperaci, samostatnosti. Problém je však v tom, že všechny vědomosti a kvality žáci 

pouze slyší nebo je mohou odpozorovat z přístupu učitele. Nemohou si je však sami 

vyzkoušet a prožít. Aktivita žáků je tak velmi omezena. Stává se často, že monologické 

metody jsou pro děti nudné, protože jsou slovní, někdy dlouhé, náročné na pozornost. 

Většinou neexistuje zpětná vazba a učitel tak neví, zda žák všemu rozuměl a zda se 

nejedná pouze o vědomosti formální, které jsou často výsledkem tohoto způsobu výuky. 

Monologické metody často učitelé kombinují s jinými metodami, například metodou 

demonstrační. Tím umožní větší zapojení žáků a lepší osvojení učiva. /1 , 21 / 

3.2. Metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem 

3.2.1. Demonstrační metody: demonstrace obrazová, filmová, demonstrace pohybů, 

modelů, pozorování v terénu, demonstrace akustická - magnetofon, gramofon, hudební 

nástroj, demonstrace složitých technických nebo pracovních výkonů, životních situací, 

demonstrace čichové, chuťové a jiné 

Při této metodě učitel ukazuje žákům například technické zařízení, názorný materiál, jev 

nebo činnost. Úkolem žáka je pozorovat předváděné. Poznatky jsou tak 

zprostředkované přes prožitky a vjemy. Do vnímání se zapojí co nejvíce smyslů. 

Demonstrační metody mají umožnit žákům získat co nejvíce pravdivých poznatků. 

Pokud však učitel použije velké množství názorného materiálu, může u žáka dojít 

k tříštění pozornosti, nepochopení podstaty a ulpívání na povrchnostech. 

Je vhodné zapojovat do předvádění také žáky. Ti mohou sami něco demonstrovat, vést 

s učitelem dialog o znázorňovaném, pořizovat si v průběhu demonstrace náčrty, 

poznámky. Tím se také zvyšuje míra samostatnosti, kritického myšlení, tvořivosti, 

kooperace a odpovědnosti. Nedílnou součástí demonstračních metod je pozorování, 

které se při předvádění cvičí. 
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3 .2 .2 . Metoda dlouhodobého pozorování: pozorování v terénu nebo v laboratoři 

Při dlouhodobém pozorování vyhledávají žáci mezi různými objekty ty, o které mají 

zájem a přemýšlejí o nich. Děti si dokumentují podmínky, průběh a výsledky 

pozorování. Rozvíjí se kritické myšlení, odpovědnost související s poctivostí, smysl pro 

povinnost, samostatnost, kooperace, tvořivost. Dlouhodobé pozorování probíhá nejen ve 

škole, ale také mimo ni. Jedná se o didakticky neupravené podmínky, čímž se liší 

dlouhodobé pozorování od krátkodobé demonstrace. 

3 .2 .3 . Metody manipulační, montážní a demontážní: konstrukce, práce se 

stavebnicemi 

Tyto metody tvoří přechod od metod demonstračních k pracovním. Fyzikální a 

technické pomůcky, stavebnice, hračky a makety žák skládá a rozkládá pod vedením 

učitele. Právě manipulace s těmito předměty může pro žáky být problém, který musí 

vyřešit. Při použití těchto metod žák rozvíjí tvořivost, technické myšlení, kritické 

myšlení, kooperaci, samostatnost a odpovědnost. 

3 .2 .4 . Metody pracovní: práce jako výuková metoda, laboratorní práce, veřejně 

prospěšná práce s didaktickým zaměřením 

Pracovní metody se od demonstračních liší hlavně tím, že dětem kromě názoru 

poskytují také možnost aktivního působení na realitu a možnost manipulace. Jsou 

zdrojem poznatků, aplikace nových vědomostí a dovedností, rozvoje představ a pojmů. 

Dochází k většímu rozvoji jemné motoriky, prohlubuje se vztah k práci, rozvíjí se 

kritické myšlení, tvořivost a žáci se učí postupovat od konkrétního k abstraktnímu. 

Seznamují se s různými nástroji, zdokonalují se v technikách měření, diagnostikování, 

učí se plánovat, organizovat, rozdělovat práci, hledat informace. Jedná se o oblast 

spojování teorie a praxe a školy a běžného života. 

Při laboratorní práci je možné dětem učivo vysvětlovat, mohou pozorovat různé procesy 

a sami zjišťovat nové informace, mohou experimentovat, řešit problémy. Ve velké míře 
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je rozvíjeno logické myšlení. Laboratorní práce mohou být krátkodobé nebo 

dlouhodobé. Jako doprovodné metody k metodám pracovním jsou vhodné metody 

monologické nebo demonstrační. 

3 .2 .5 . H r a j a k o v y u č o v a c í m e t o d a : hra s hračkou, námětová hra, hry situační, 

dramatické, didaktické, počítačové 

Hra a hračka mají v životě člověka velký význam, zvláště pak v životě dítěte. Nenásilně 

rozvíjejí vědomosti, dovednosti, poznávací procesy, myšlení žáků. Postupně, tak jak hra 

přechází v hravou a potom vážnou práci, seznamují se děti s životní realitou. Zvláště 

kolektivní hry umožňují dětem rozvoj kooperace, myšlenkových dovedností, 

pozitivních vztahů mezi vrstevníky, upevňuje se vnitřní společenství kolektivu. Také při 

hře se uplatňují i další metody, jako například monologické, demonstrační, manipulační 

a další. 

Je velmi smutné, že někteří učitelé považují hru ve vyučování jako něco, co zbytečně 

zdržuje jejich práci. 

3 .2 .6 . I l u s t r ačn í m e t o d a , k r e s b a 

Ilustrační metoda je málo využívána a je také podceňována, přestože se podílí na 

rozvoji kritického myšlení. Kresba slouží také jako výchovně-vzdělávací prostředek při 

výuce jazyků, matematiky, dějepisu a dalších předmětů. Učitel může vhodným 

způsobem aktivně zapojit do činnosti děti. Rozvíjí se jejich představivost, zodpovědnost 

za práci, samostatnost. Ilustrační metoda je spjata například s metodami 

monologickými, demonstračními, problémovými. / 1, 21, 24 / 

3.3. Metody heuristického charakteru - metody problémové 

Heuristická metoda vyžaduje od žáka myšlenkové pochody vyššího řádu, což je např. 
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tvůrčí myšlení, hodnocení, analýzu a syntézu, řešení problému. Rozvíjí smysly, city, 

vůli a intelekt dětí. 

3.3.1. Metody dialogické: rozhovor, diskuse, dialog, beseda 

Při metodách dialogických předpokládáme alespoň dva nebo více účastníků, kteří spolu 

komunikují, naslouchají si, reagují na názory druhých. Střídají se otázky a odpovědi 

mezi zúčastněnými. Dialogické metody je možné považovat za metody problémové, i 

když problém je jednoduchý, nenáročný. Ve školní praxi však otázky nemusí být 

problémové, ale jsou kladeny tak, že se žákům vybavují dřívější zkušenosti, jevy a 

informace. Při použití dialogických metod by měl být důraz kladen na pochopení 

problému a následného řešení ze strany žáků. Při těchto metodách žáci pozorují 

zkoumané jevy, uvažují, sledují vzájemné vztahy, z několika řešení vybírají to nejlepší. 

To vše rozvíjí kritické myšlení, kooperaci, tvůrčí přístup, správnou formulaci myšlenek, 

samostatnost, zodpovědnost za svoje myšlení a jednání. Tyto metody poskytují učitelům 

zpětnou vazbu a informace o procesu učení žáka. Při použití dialogických metod je 

důležité, aby učitel zajistil vhodné prostředí a správné vztahy mezi zúčastněnými. To 

znamená, že by zde měla vládnout úcta k ostatním, vzájemná důvěra, svoboda projevu 

bez jakýchkoli obav z posměchu nebo ironizování. Argumentace by měla být všem 

srozumitelná. Dialogické metody má učitel možnost korigovat a vést správným směrem. 

Dialogické metody je vhodné kombinovat například s metodami pracovními, 

demonstračními, hrovými. 

3 .3 .2 . V e l k é p r o b l é m o v é m e t o d y : vlastní problémy, složité problémové úkoly, 

projekty 

Problémová metoda se skládá z menších problémů, úkolů, které jsou spojeny s ústřední 

otázkou, kterou má žák vyřešit. Při řešení problému /komplexu učiva/ se učí žák 

uvažovat, hledat a třídit fakta, hodnotit, zjišťovat vzájemné vztahy, vyvozovat závěry, 
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což jsou pro ně nové poznatky. Při uplatnění problémové metody se učitel může zapojit 

tak, že formuluje problém a vytvoří problémovou situaci. Pomáhá žákům při tvorbě 

hypotéz, pomocí otázek je navede k řešení problému. Uplatní se při ověřování výsledků 

a systematizaci osvojených poznatků. 

Při velkých problémových metodách jsou žáci aktivními řešiteli problému, který učitel 

systematicky předkládá. Problémové metody je možno uplatnit ve všech předmětech. 

Bohužel jsou stále ve školách málo využívány a někteří učitelé z nich mají strach. 

/1 , 21 / 

3.4. Metody samostatné práce a autodidaktické metody 

Výhodou samostatné práce je aktivizace žáků, možnost pracovat vlastním tempem, 

uplatnit vlastní styl učení, možnost vrátit se znovu k údajům, které nebyly pochopeny 

nebo kde se stala chyba. Žáci se učí plánovat a organizovat si činnost i čas. Rozvíjí se 

tvořivost, kritické myšlení, samostatnost a další důležité vlastnosti. 

Samostatná práce má však také určité nevýhody. Může například dojít k promarnění 

času, nepochopení učiva, nedokončení práce v daném termínu. 

3.4.1. Samostatná práce s knihou a literaturou 

V tomto případě je nutné, aby žák zvládl základní čtenářské dovednosti a čtení 

s porozuměním. Potom práce žáka spočívá v tom, že získá přehled o literatuře daného 

oboru, vyhledává prameny v knihovnách, dělá výpisky, získává nové poznatky a ty 

promítá do praxe. 

Úkolem učitele je vést žáky k lásce a úctě ke knihám, naučit je s knihou pracovat a 

správně uplatňovat poznatky získané z knih v praktickém životě. 

3.4.2. Samostatné písemné, grafické a výtvarné práce 
Tyto metody jsou na osvojení vědomostí zaměřeny v menší míře, ale i přesto mají také 
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svůj význam. Rozvíjejí zodpovědnost za písemné projevy žáka, kritické myšlení, 

tvořivost. Učení usnadňuje žákům grafický obraz slova. Písemné, grafické a výtvarné 

projevy žáka nám mnohdy pomohou odhalit také jeho nitro, to co se odehrává v něm 

uvnitř a on to nedokáže vyjádřit mluveným slovem. Na učiteli potom záleží, zda tyto 

projevy žáků dokáže správně zpracovat. Pokud se jedná o věci intimního charakteru, 

nezveřejňovat je, ale jinak je nutné, aby učitel písemný projev žáka pravidelně 

kontroloval, hodnotil a o výsledcích se žáky diskutoval. Nikdy však nesmí na základě 

písemného projevu žáka ponížit ani vystavit posměchu ostatních. 

3.4.3. Programované učení 

Programované učení zdůrazňuje kvalitu řízení, kontroly procesů vyučování a učení a 

usiluje o jejich zvýšení. Efektivita je zajištěna dodržováním zpětné vazby, 

individuálním tempem, aktivní činností žáka, hodnocení a revizí programu, dávkováním 

učiva v jednotlivých krocích. Při programovaném vyučování se výuka realizuje podle 

programu samostatnou prací žáka s programovanou učebnicí, vyučovacím strojem nebo 

počítačem. Bezprostřední účast učitele se vylučuje. Programované učení nelze využít ve 

všech předmětech a u každého učiva. Je vhodné ho střídat s ostatními metodami. Pokud 

by bylo využíváno pouze programové učení, docházelo by k didaktickému formalismu, 

absenci přirozeného učení ze životní situace, individualismu, ochuzování sociálního 

vývoje žáků, omezení lidské komunikace atd. /1 ,21 / 

3.5. Metody bezděčného učení 

Metody bezděčného učení způsobují neúmyslné učení žáků. Ti napodobují svého učitele 

v jeho projevu jazykovém, gestikulaci, mimice, jednání s lidmi, organizování činnosti, 

zacházení s pomůckami atd. Napodobování se objevuje častěji u žáků, jejichž učitel má 

Přirozenou autoritu. / 1 , 21 / 
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3.6. Alternativní metody 

3.6.1. RWCT 

Jedním z programů, které se zabývají výchovou a vzděláním dnešního mladého člověka 

je např. projekt RWCT- Reading and Writing for Critical Thinking .V České republice 

ho známe pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Co je to vlastně kritické myšlení? Je to schopnost jedince správně posoudit nové 

informace a kriticky je zkoumat z více stran, vytvořit si úsudek o jejich věrohodnosti, o 

jejich hodnotě, posoudit význam informací pro svoji vlastní potřebu. 

V pojetí projektu RWCT je kritické myšlení chápáno jako komplexní a uspořádaný 

poznávací proces. Jedná se vlastně o aktivní učení a samostatné logické myšlení. 

Pokud se člověk naučí kriticky myslet, dobře se začlení do demokratické společnosti. 

Dokáže respektovat lidi z různých vrstev, dokáže spolupracovat i vést, je schopen jednat 

i v komplikovaných situacích. Velmi záleží na tom, aby si dítě ve škole samo kritické 

myšlení vyzkoušelo a osvojilo a dokázalo ho v životě používat. Velice tedy záleží na 

přístupu učitele k výuce, k žákovi samotnému a k jeho názorům a myšlenkám. Kritické 

myšlení se může rozvíjet pouze v prostředí, kterému je cizí „pravidlo jedné správné 

odpovědi". Učitel by vždy měl žákovi poskytnout dostatek času pro vytvoření vlastního 

názoru a odpovědi. Měl by být připraven diskutovat se žáky a to i v případě, že se jedná 

o ne zcela správnou úvahu či odpověď a zároveň by měl zabránit posměšné reakci 

ostatních žáků. Při rozvoji kritického myšlení se od žáka požaduje, aby pochopil 

hodnotu svých názorů a rozvíjel tak svoje sebevědomí, aby se zapojil aktivně do 

učebního procesu. Měl by s respektem vyslechnout různé názory. Měl by také být 

připraven formulovat nebo pozměnit své úsudky na základě již drive získaných 

vědomostí a dovedností. V současné době již není důležité, aby dítě zvládlo při výuce 

spoustu izolovaných dovedností a faktů, ale aby vědomosti a dovednosti, které získá 

postupně svými zkušenostmi, dovedlo uplatnit v nových životních situacích. To 

všechno je možné pouze ve třídě, ve které vládne pohoda, klid a vzájemná tolerance 

všech přítomných. 

Postoj učitele k výuce je velmi důležitý. Je to právě on, kdo připravuje děti do života. Je 
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velmi důležité, aby si každý, kdo předstupuje před děti, uvědomil, že je má vybavit 

vědomostmi, ale také schopností žít úspěšně v dané společnosti a podle toho by měl 

výuku provádět. 

Proces učení probíhá postupně a v několika etapách.V projektu RWCT je využíváno tří 

fází procesu učení a myšlení. Model „E-U-R" je jeden z možných modelů, který 

vytvořila konstruktivistická pedagogika. Jedná se o fázi evokace, fázi uvědomění si 

významu a fázi reflexe. 

Evokace je počáteční fáze. Žák si při ní samostatně uvědomuje a aktivně vybavuje, co 

již o daném tématu zná a kde se s ním setkal. V tomto okamžiku by se učitel měl co 

nejvíce zdržet vlastního projevu a nechat mluvit žáky. V této fázi se velmi kladně 

projevuje, že žák začne samostatně přemýšlet, svoje myšlenky může sdělit ostatním, ale 

pokud nechce, nikdo ho k tomu nenutí. Zároveň pečlivě vyslechne názory a zkušenosti 

ostatních žáků. Může si svoje zkušenosti upevnit a nebo je na základě jiných poznatků 

přehodnotit a případně pozměnit. Cílem učitele je správně motivovat žáka, vzbudit 

v něm vnitřní zájem o dané téma, o učení se a o řešení problému. Smysluplné učení je 

mnohem více efektivní než učení, v němž žák nenachází smysl a neztotožní se 

s problémem. 

Dalším stupněm je fáze uvědomění si významu. V této fázi se žáci setkávají s novými 

myšlenkami a informacemi. Děje se tak prostřednictvím výkladu, přednášky, filmu, 

čtení psaného textu, diskuse či experimentu. Zde žák spojuje nové informace se 

znalostmi, které již měl, aby výsledek dal nový a přesnější smysl. Úkolem učitele je 

udržet zájem žáka alespoň na takové úrovni jako byl v první fázi. Hlavně menší děti je 

zapotřebí povzbuzovat během činnosti drobnými aktivačními úkoly. Aby děti dokázaly 

postavit most mezi starými a novými vědomostmi, je důležité, aby si stále uvědomovali 

souvislosti a pokud najdou nějakou nejasnost, aby se k ní vracely a snažily se jí vyřešit 

buď vlastními silami, nebo za pomoci ostatních. Pokud tomu tak je, dítě si upevní nové, 

hlubší pochopení tématu. 

Poslední fází je reflexe. V tomto stádiu děti uvažují o tom, co se naučily nového. Třídí 

nové poznatky, upevňují a přetvářejí své původní vědomosti. Žáci by se v této fázi měli 

naučit vyjádřit myšlenky a nové informace vlastními slovy. Jen zcela pochopené a 

vlastními slovy vyjádřené poznatky jsou trvalého rázu. 
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Dále je nutné rozvinout výměnu názorů mezi žáky. Rozšiřují si tak slovní zásobu a jsou 

nuceni přemýšlet o jiných názorech, uvažovat o nich a tolerovat je. 

Na fázi reflexe se často zapomíná nebo se omezí jen na shrnutí učiva a jeho zopakování. 

Je ale stejně důležitá jako obě předchozí. Dítě, které je schopno diskutovat o tématu, 

obhájit svůj názor, respektovat cizí názor a plně zpracovat nové informace je dobře 

připraveno na tvůrčí řešení případných problémů, na komunikaci s ostatními lidmi. 

Na základě učebního procesu, složeného z těchto tří fází, se postupně mění role učitele 

ze zprostředkovatele informací v rádce, pomocníka a učebního partnera. Také on sám se 

může poučit ze znalostí svých žáků. Role žáka se změní v roli aktivního spolutvůrce 

učebního procesu. 

Pro rozvoj kritického myšlení u dětí je nutné, aby učitel zajistil určité podmínky. 

Jedná se o: 

- poskytnutí času a příležitosti pro každého žáka, aby si mohl kritické myšlení 

vyzkoušet 

- umožnění žákovi volně domýšlet a spekulovat, porovnávat s již známým 

- akceptování rozmanitých myšlenek, názorů a nápadů každého žáka 

- podporování aktivního zapojení všech žáků do učebního procesu 

- zajištění prostředí, kde nebude žádný žák vystaven posměchu 

- vyjádření důvěry ve schopnosti každého žáka činit kritické úsudky 
- oceňování kritického myšlení každého žáka 

- umožnění podpory sebedůvěry úspěšnosti každého žáka 

- podporu aktivního vzájemného naslouchání mezi žáky 

/1 ,7 ,18 ,21 / 

3.6.2. Začít spolu 

Dalším, velmi důležitým a oblíbeným inovačním projektem u nás, je projekt Začít 

spolu, v české republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT CR 

realizován v základních školách od roku 1996. 

Tento projekt vznikl v USA v osmdesátých letech dvacátého století pod názvem Step by 

Step. Dnes je známý a realizovaný v mnoha zemích světa. 
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Jedná se o program, který je pedagogicky plně orientovaný na dítě. Zdůrazňuje 

individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny a širší veřejnosti v oblasti 

vzdělávání a výchovy. Umožňuje a prosazuje vřazení dětí se speciálními potřebami. 

Jedná se o děti nadprůměrně nadané, ale i o děti s vývojovými poruchami učení nebo 

s tělesným postižením. Je vhodný také pro děti z různých etnických menšin. 

Také v tomto programu je samozřejmě kladen důraz na úctu k dítěti, důvěru a respekt, 

orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivou sílu, vlastní prožitky a zkušenosti. Místo 

školy direktivní, manipulativní, autoritativní, založené na drilu a donucování, prosazuje 

školu rozvíjející osobnost, založenou na komunikativním přístupu, spolupráci a 

partnerství. 

Tento program je založen na několika principech. 

Prvním z nich je individualizace. 

Aby každé dítě ve třídě mohlo zažít při vzdělání úspěch a dosahovat osobního maxima, 

měl by mu učitel umožnit pracovat a učit se svým specifickým způsobem. Při 

vyučování volíme individuální přístup většinou k dětem se specifickými poruchami 

učení, se zdravotním postižením, k dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

ale také k dětem talentovaným a k příslušníkům národnostních menšin. Jestliže se ale 

zamyslíme nad jedinečností každé osobnosti, má vlastně své opodstatnění individuální 

přístup ke všem žákům. Na základě individuálního přístupu by měl mít každý žák 

možnost rozvíjet celou svoji osobnost, při vyučování rozvíjet své zájmy, navazovat na 

vlastní zkušenosti a dovednosti, zažít při vyučování úspěch a prožívat kladné emoce. 

Měl by získat kladný vztah ke vzdělání a potřebu učit se. Zároveň by se měl naučit 

respektovat ostatní a tolerovat jejich případné odlišnosti. 

Individualizací je myšlen způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělání dětí, 

které mají rozdílnou úroveň schopností. Na tyto rozdíly je nutné reagovat při plánování, 

realizaci a hodnocení výchovně-vzdělávací práce. Jedinečnost každého člověka je 

určena jeho věkem, pohlavím, potřebami, temperamentem, schopnostmi, stylem učení, 

zájmy, rodinným prostředím a očekáváním rodiny a okolím. Úkolem učitele je snažit se 

tyto zvláštnosti rozpoznat a nabízet dítěti přiměřené činnosti. Učitel by proto měl dětem 

dopřát podle jejich potřeb dostatek aktivní činnosti prováděné vlastním tempem a pokud 

možno dle vlastního výběru, her zaměřených na výuku, dostatečné množství pomůcek a 
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materiálů, prohlídku různých výstav a muzeí, účast na exkurzích. Měl by také zajistit 

dostatečně velký prostor pro práci jednotlivců i skupin tak, aby každý mohl při práci 

měnit polohu, případně pracovat vestoje. Není dobré zařazovat mnoho soutěží, protože 

potom vynikají stále stejní žáci. Ze strany učitele by směrem k dítěti nikdy neměla 

chybět pochvala, povzbuzení a pozitivní zpětná vazba. Výsledky práce by neměly být 

hodnoceny na základě kvantity, ale na základě kvality. To vše ale neznamená, že důraz 

kladený na svobodu, individuální rozvoj a svébytnost nevylučuje nutnost klást nároky, 

vytyčovat požadavky na dítě, stanovovat jasná pravidla chování a dbát na jejich 

respektování. 

Také projekt Začít spolu využívá třífázový model učení /„E-U-R"/, o kterém jsem se již 

zmiňovala v souvislosti s kritickým myšlením. 

Veškerý individuální přístup a učení by nemohlo probíhat zdárně, kdyby nebylo 

zajištěné podnětné prostředí, ve kterém se žáci s učiteli pohybují. V programu Začít 

spolu veškerá pravidla pro zdárné společné soužití ve třídě tvoří děti společně 

s učitelem. Všechna pravidla by měla být formulována pozitivně, protože tím je k dítěti 

vysíláno, co se od něj očekává. Pravidel by nemělo být mnoho, aby si je děti dobře 

zapamatovaly. Děti si sami svoje chování vyhodnocují. 

Jako další princip je možno uvést práci v centrech aktivit. Jedná se vlastně o to, že 

prostor ve třídě je členěn do menších pracovních koutků, které jsou různě tematicky 

zaměřeny. Do každého z center připravujeme jiné úkoly i různě obtížné. Jsou vybaveny 

tak, aby stimulovaly žáky k aktivní práci a hře. Jsou zde různé materiály, knihy, mapy a 

další. Žáci zde nacházejí prostor pro práci, hru, manipulaci s různými předměty a 

materiály, mohou zde experimentovat. Pracovat zde mohou jednotlivě nebo ve 

skupinách. Každý žák musí během týdne projít všemi centry, ale jejich pořadí volí, jak 

sám chce, případně někdy skupinky určí učitel. S možností volby je samozřejmě 

spojena odpovědnost jednotlivce za práci i splnění úkolů. Práce zde probíhá v malých 

skupinkách /4 - 6 žáků/. Výhodou této organizace je, že každé dítě může pracovat svým 

vlastním tempem, což je zvláště výhodné pro pomalejší děti, při řešení uplatnit postupy 

odpovídající jeho učebnímu stylu, může se projít, odpočinout si. To vše zvyšuje chuť 

dále se učit a poznávat něco nového. Skupiny se tak mění a žáci se učí přizpůsobovat se 

ostatním, učí se přirozené komunikaci se svými vrstevníky a toleranci rozdílů mezi 
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lidmi, učí se řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Žáci 

jsou tak vedeni k samostatnému rozhodování, ale zároveň také ke spolupráci s jinými. 

Učitel děti pozoruje při práci, obchází jednotlivá centra, případně pomůže při řešení 

úkolů. 

Na prvním stupni ZŠ zřizujeme centrum čtení, psaní, matematiky a manipulativy, 

pokusů a objevů, ateliér, kostky, relaxace. 

Na uspořádání center, která jsou jasně ohraničena tak, aby v nich měli žáci soukromí, se 

podílejí děti společně s učitelem. 

Dalším principem projektu Začít spolu je integrovaná tematická výuka a vyučování 

v projektech. Je to vlastně otevřený vzdělávací model. Jedná se o vyhledávání vhodných 

témat, jejichž prostřednictvím děti dosahují vědomostí, dovedností a jednotlivých 

postojů. Děti se učí přemýšlet v souvislostech, jsou vedeny k řešení komplexních 

problémů, spolupráci, získávají zkušenosti vlastní praktickou činností, nesou 

odpovědnost za vyřešení společného úkolu ve skupině a dosažení společného cíle. 

Integrovaná tematická výuka umožňuje hlubší pochopení daného tématu. Dítě tak získá 

jakousi „odbornost" v dané problematice, kterou chápe komplexně jako celek, nikoli 

jako jednotlivé části. Rozhodně se nejedná o vyučování předmětů, které nejsou 

provázány vzájemnými souvislostmi. 

Vhodné téma někdy volí učitel sám, někdy ho vybírá společně s dětmi. Od něho se pak 

odvíjí vhodné výukové postupy. Dílčí úkoly jsou pak většinou rozpracovávány 

v jednotlivých centrech aktivit. Při výběru tématu je nutné brát v úvahu individuální 

potřeby, zájmy a odlišnosti jednotlivých dětí. Jednotlivé materiály a aktivity by měly 

být vybírány tak, aby posilovaly sebevědomí žáků, rozvíjely jejich vědomosti a sociální 

dovednosti, podporovaly je v myšlení, argumentování, kladení otázek a 

experimentování. Dále by měly rozvíjet jazyk a gramotnost. 

Prostřednictvím integrované tematické výuky vede učitel děti k tomu, aby si uvědomily 

souvislosti mezi tím, co se učí ve škole a každodenním životem, aby chápaly svět jako 

celek. Předkládá dětem aktivity, které vycházejí z jejich předchozích zkušeností, 

vědomostí a dovedností. 

Spolupráce školy s rodinou je další princip, který najdeme v projektu Začít spolu. 
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Spolupráce s rodinami dětí je považována za velmi významný faktor podporující 

efektivitu vzdělávání dětí. Proto je velmi důležité navázat s rodiči dětí kontakt, nabízet 

jim rozličné formy spolupráce a pravidelně tyto kontakty udržovat. Ke spolupráci se 

školou mohou přispět nejen rodiče dítěte, ale i přátelé a další členové rodiny. Je důležité 

zdůraznit silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Spolupráci a vztahy budujeme 

postupně, stavíme na jednotlivých úspěšných akcích. Je nesmírně důležité umožnit 

rodičům, aby měli možnost předem se seznámit s prostředím školy a třídy, do které 

jejich dítě bude chodit, aby se mohli případně zúčastnit výuky jako pozorovatelé a nebo 

v roli asistenta učitele například při práci v centrech aktivit při tématech vztahujících se 

k jeho profesi nebo zájmu, mohou zajistit exkurze na vlastní pracoviště, nebo dopravu 

na výlet, pomohou s výrobou pomůcek, s výzdobou a vybavením třídy. 

Pro rodiče je rovněž důležité mít kontakt s učitelem například prostřednictvím e-mailu 

nebo SMS zpráv. 

Velký význam pro kontakt rodičů se školou mají také různé besídky, oslavy, večírky, 

které škola /mnohdy za pomoci rodičů a jejich dětí/ pořádá. 

Další možností jak informovat rodiče a ostatní partnery školy jsou různé letáčky, 

brožury a příručky, které pomáhají informovat o programu školy, učitelském sboru, 

mimoškolních aktivitách. Stejné informace v současné době všichni mohou získat 

z internetových stránek školy. 

Jako zdroj informací se také osvědčily školní a třídní časopisy vydávané dětmi ve 

spolupráci s učiteli. 

Neformální písemné zprávy o dítěti, které píše učitel rodičům, obsahují zjištěné pokroky 

dítěte, jeho aktivity, nové dovednosti, úspěchy a další poznatky. Tyto zprávy si rodiče 

prostudují a písemně na ně reagují. Jsou tak vytvořeny velmi cenné zpětné vazby. 

Mezi učiteli a rodiči je možno sepsat „dohodu o vzájemné spolupráci". Tato dohoda by 

měla obsahovat závazky učitele vůči rodičům a žákovi, a naopak závazky rodičů vůči 

škole a učitelovi. 

Velice důležitá je také spolupráce s různými institucemi a organizacemi, které sídlí 

v blízkosti školy nebo v nich pracují rodiče žáků. / 10, 17, 18, 20, 22, 23 / 

Toto byly pouze dvě ukázky z mnoha dalších způsobů, jak učit děti Jinak". Určitě 

každý učitel si najde ten svůj zajímavý a pro děti přitažlivý způsob výuky. 
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4 . P O M Ů C K Y VE V Ý U C E 

V současné dobč je na trhu velice mnoho pomůcek využitelných pro výuku na prvním 

stupni Základní školy. V žádném případě není možný jejich plný výčet, a proto se budu 

4.1. Osobní /vlastní/ pomůcky každého žáka 

Mezi pomůcky, které rodiče určitě pořídí každému školákovi, patří psací potřeby. Ne 

všechny psací potřeby na našem trhu jsou vhodné pro žáky prvního stupně Základní 

školy. Každý rodič by se před nákupem měl poradit se zkušeným rodičem, 

učitelem, prodavačem. Měl by si také zmapovat situaci na trhu a teprve potom se 

rozhodovat. 

Velmi vhodná jsou pro žáky prvního stupně například plnicí pera značky Tornádo. Mají 

měkký hrot, který je vidět, jsou plněna rychleschnoucím inkoustem. Mají trojboké 

zpracování v místě uchopení a dětem tak velmi usnadňují správné držení pera. 

Na našem trhu jsou k dostání tužky v trojbokém provedení a rovněž tak trojboké 

pastelky. 

Velmi oblíbené jsou také trojboké násadky na kulaté tužky a pera. Tyto pomůcky jsou 

vyrobené z barevné měkké hmoty a jsou velice příjemné na dotek a dětem se líbí. 

Další pomůckou, kterou určitě bude mít každý žák svoji, jsou sešity. Také sešitů je 

velké množství na trhu. Jsou to sešity s různě širokými linkami nebo různě velkými 

čtverečky. Jednotlivé sešity mají číselné označení, vyjadřující velikost stránek, počet 

listů, šířku linek, velikost čtverečků a nebo to, že stránky jsou bez linek, čtverečků. 

zabývat jen některými. 
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Ale jsou také na trhu sešity pod názvem „ písanka", kde jsou předepsaná písmena, 

číslice, věty... 

Také písanek je velký výběr a záleží na každém učiteli, který druh zvolí. 

V obchodech je k dispozici velké množství pracovních sešitů, které slouží dětem 

k procvičování probrané látky. Rovněž pracovních sešitů je na výběr mnoho a opět 

záleží na učiteli, pro jaký druh se rozhodne. 

Další důležitou pomůckou každého školáka jsou pravítka. Pravítka známe z tvrdé 

průhledné hmoty, různých tvarů a rozměrů. Tato pravítka mají jednu nevýhodu - při 

nesprávném zacházení se snadno zlomí. V poslední době se na trhu objevila novinka -

pravítka z měkké hmoty. Jejich velikou výhodou je, že se dají snadno ohýbat nebo 

smotat. Po narovnání mají zase původní tvar a dobře se podle nich rýsuje. Při 

nesprávném zacházení se nezlomí ani jinak nepoškodí. 

Vedle pravítek jsou také potřebná kružítka. Je samozřejmě lepší používat kružítko 

kovové. Je pro rýsování přesnější a také vydrží i nešetrné zacházení. 

V neposlední řadě je ve škole důležitá také tužka. Děti používají tužky dřevěné, ve 

kterých je tuha různé tvrdosti. V současné době se velice osvědčují mikrotužky s tuhami 

různé síly a tvrdosti. Děti je nemusejí ořezávat a naučí se také na tužku netlačit /tuha se 

Při větším tlaku zlomí/. 
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I 

To byly pomůcky, které si každý žák nosí do školy a jsou jeho vlastní. 

4.2. Knihy 

Další nezbytnou pomůckou každého školáka jsoo učebnice pro jednotlivé předměty. 

Také výběr učebnic je veliký a záleží na učiteli, které zvolí. 

Učebnice jsou majetkem školy a žákům základních škol jsou zapůjčovány zdarma. ^ 

K učebnicím nerozlučné patří také zeměpisné mapy a atlasy a samozřejme ruzne 

encyklopedie. 

Veškeré sešity, pracovní sešity a učebnice jsou k dostání především ve 

specializovaných prodejnách učebnic. 

4.3. Multimediální pomůcky 

Nyní se budu věnovat pomůckám, které vlastní škola a jsou dětem ve třídě k dispozici. 

Nejrozšířenější jsou rádia, magnetofony, kazetové magnetofony a CD přehrávače. Na 

trhu je velký výběr magnetofonových pásků, kazet a CD s různými nahrávkami pro 

hudební výchovu, nahrávky pohádek, mluveného slova v cizích jazycích a další. 

Jako další jsou ve školách velice rozšířené a oblíbené televizory a videorekordéry. 

V prodejnách školních pomůcek je opět k dispozici velké množství videokazet, na 

kterých jsou nahrány pohádky, písničky, ale také záznamy vhodné k výuce např. 

prvouky, dějepisu, přírodovědy, matematiky, českého jazyka a dalších předmětů. 

V současné době se vedle videorekordérů dostávají do škol také DVD přehrávače. Také 
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DVD nosičů vhodných pro výuku na prvním stupni ZŠ je na trhu velký výběr. 

Ukázka přístrojů 

Velké využití mají také zpětné projektory společně s průsvitkami /průsvitnými foliemi/, 

na kterých je natištěn text, případně obrázky vztahující se k probíranému tématu. Ve 

specializovaných prodejnách je možno zakoupit spoustu souborů těchto průsvitných 

folií obsahujících tematické celky vhodné pro výuku v jednotlivých předmětech na 

prvním stupni ZŠ. Vynikající jsou průsvitky pro výuku např. matematiky, českého 

jazyka, prvouky a přírodovědy, ale také hudební výchovy. V prodeji jsou také folie 

čisté, na které si učitel může dělat vlastní záznamy či náčrty. 

Ukázky průsvitných folií používaných při výuce na prvním stupni ZS: 
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37 Sluchové ústrojí 
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KHíák ob«cný 
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Ukázka některých typů zpětných projektorů používaných ve školách: 

1 

Velmi dobré služby učitelům ve škole poskytují diaprojektory. Pomocí těchto přístrojů 

lze promítat diapozitivy. Existuje velké množství souborů diapozitivů, které jsou určeny 

Pro výuku dětí na prvním stupni ZŠ. Učitelé si samozřejmě mohou sami vyrobit vlastní 

diapozitivy, které využijí při výuce. 
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Ukázka některých typů diaprojektorů, které jsou v současné době na trhu: 

Dalším, neméně známým přístrojem používaným ve škole, je digitální vizualizér. S jeho 

pomocí je možno snímat třírozměrné předměty i dokumenty s drobným písmem. Do 

paměti lze uložit několik snímků. 

Ukázka digitálních vizualizérů, které lze v současné době v obchodní síti koupit: 

Také následující přístroj je ve školách oblíbený. Jedná se o episkop. Díky němu se dají 

promítat neprůhledné předlohy. 
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Ukázka jednoho z typů episkopů: 

Datavideoprojektor je jednoduchý všestranný multimediální projektor. Díky němu lze 

promítat obraz z počítače, videopřehrávače, DVD přehrávače apod. Je v současné době 

ve školách oblíbený. 

Ukázka několika typů datavideoprojektorů : 
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Již několik let se ve školách rozšiřují počítačové učebny i na prvním stupni ZŠ. Děti se 

věnují práci s počítači nejen v rámci zájmových kroužků, ale také v rámci výuky 

povinných předmětů. V nabídce specializovaných obchodů je velké množství velice 

zajímavých titulů vhodných právě pro výuku dětí na prvním stupni ZŠ. Velmi pěkné 

jsou na CD výukové programy pro matematiku, český jazyk, přírodovědu, vlastivědu, 

prvouku. Programy určené přímo pro školní počítačovou síť, produkuje např. firma 

TERASOFT. Najdeme zde programy, které je možno použít pro celou třídu, ale také 

programy, které jsou pro jednotlivce. I při těch se během vyučovacích hodin mohou 

postupně vystřídat všichni žáci ze třídy. 

Také spousta jiných firem produkuje výukové programy určené pro děti mladšího 

školního věku. Jsou rovněž zajímavé a děti určitě zaujmou. 

Ukázky výukových programů pro děti: 
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Ukázka počítačové sestavy a vybavení počítačové učebny ve škole: 

Další vynikající pomůckou je interaktivní tabule. Její využití je velice rozmanité. Tím 

ale budu podrobně zabývat v jiné části diplomové práce. 

Ukázka několika typů interaktivní tabule: 

»Obdobou" interaktivní tabule je přenosný systém interaktivní tabule. Je to 

Plnohodnotný systém přenosné interaktivní tabule, který promění klasickou bílou tabuli 

nebo rovný povrch /např. zeď/ v interaktivní tabuli. Pomocí počítače a digitálního 

dataprojektoru je možno ovládat veškeré počítačové aplikace na tabuli. Při použití 

speciálního ukazovátka nebo pera E-Pen lze na tabuli zvýraznit podstatné části aplikace 

nebo přidat poznámku či nákres. 
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Ukázka přenosného systému interaktivní tabule: 

4.4.Nástěnné obrazy a plakáty 

v. , ' • „„ nástěnné obrazy. Najdeme na nich vše, co 
Velmi oblíbené a snadno využrtelne jsou nastenne y J 
obsahují učební osnovy pro žáky mladšího školního věku. U dett ^ 

obrazy oblíbené. Učivo j e n a nich srozumitelně a přehledně uspořádáne d ^ 

vhodnými obrázky, které pomohou dětem si vše potřebne snadno a -
u UM ve třídě pověšeny dlouhou dobu a deti je 

Výhodou nástěnných obrazů je, že mohou byt ve tnde pove y 

tak mají stále na očích. 
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Ukázka nástěnných obrazů: 

Stejné využití jako nástěnné obrazy mají také obrazy podobné velkým plakátům, které 

je možno umístit na nástěnku nebo na magnetickou tabuli. Tyto obrazy jsou známé 

hlavně pro výuku prvouky a přírodovědy, vlastivědy, matematiky, českého jazyka a pro 

výuku čtení v první třídě /tyto je možno rozstříhat a používat jednotlivé části při výuce/. 

Ukázka výukových plakátů: 

¿ » . . 2 
ýjít. " ' 'r i» «r? k i- h, k. k. k.».. ' * • i" r i' (jjfj, . • «.. t. - ,t 

" » - « ů 1 " ÍJ
 " I' i- 1« „ „ „ , i, i, „ u ,„ X.% ' lil •!.,,„ A * k I» I» k> 1« t. k; 

j f ; : . ; : ; : l" kr k- >• ^ fk.fr!. r. ,. Í, •• ' " "u " 11 " /̂ Ĉ  (k th. fho dl) fh.i li. ' „ m, j, „ ^ „ 
»* 1 » H. i 1. Í 

1H Ul (M '.[ p-t 'tl tr:. ps In 11. .1 i, fh tu 4.3 p; V. a L ,|M lil I M f< jll lJ "J fr A kli ftlr „«A, kw ;1| !k bi pt: w rvi »» u. Uí "" « i., „ '» li »'.».i 
4 b/i k i iru ulr 

1. iitu tubě body 
2. po« luky vedu tady 
3. hnuw iv ta »la patli 
4 1lula h-kou vory 
5. koně moře duha oku 
6. pilo lovu zima ona 
7. mi» jako lano 
8 mele hadu minu roky 
1. vinu valu mela 
to. těla 1VI0 lelo! chatu 
II. (řka duje budu 
12. bula whe Me nora 
13 .Uly lubě rady buj i 
14 jaru »ama větě ledy 
15. radu Italy kolt lovy 
16. duki kole koule vtMa 
17. běd» (ejl dechu oře 

la lo lu 
máma 
mísa 

ČTENARSKE 
TABULKY II 

i * * ¿ř ^ q 
| « í í 
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4.5. Transparentní folie 

A J s o u , „ folie u m i s « v — v e » P O ^ ^ ^ p r o v ý u k u 

potřebujeme pro v Í Uk» n a prvním stup™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

českého ja .Ua, matematiky, ^ ^ ^ a b y s i z apamatova,y «o, e o 
foliích jsou barevné a dětem se libí. Není pro t W n r n m í t á n í 

mají. Folie je mož„é promítat pomocí episkopu a nebo pouZtvat bez promttam. 

Ukázka transparentních folií: 

KS; • • n j y - - j 

. . i: 
-o" o 

_ t 
IL l 

y « / | 
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4.6. Soubory výukových karet 

Další nepostradatelnou pomůckou učitele v první třídě je soubor karet s malou a velkou 

abecedou. Karty jsou deset centimetrů vysoké a jsou na nich tiskací písmena - malá a 

velká. Jiný soubor obsahuje písmena psací - rovněž malá a velká. Další soubor se 

skládá z písmene velkého na jedné kartě a malého na druhé kartě. Samohlásky jsou 

červené, měkké souhlásky oranžové, tvrdé souhlásky modré, obojetné souhlásky zelené. 

V dalším souboru najdeme velkou psací abecedu a v jiném malou psací abecedu. Dále 

ještě můžeme zakoupit jednotlivé soubory obsahující velkou tiskací abecedu, malou 

tiskací abecedu, slabiky a písmena, slova, obrázkovou abecedu, vyjmenovaná slova, 

pády a pádové otázky, slabikování s obrázky, slovní druhy a spoustu dalších souborů 

týkajících se matematiky. Velmi vhodné jsou i soubory karet se zvířaty a ovocem. 

Zajímavé jsou rovněž karty s matematickým dominem, notami, ročními dobami, 

vědomostmi o ČR. 

Ukázky karet: 

48 



4.7. Magnetické výukové karty 

Vynikající pomůckou pro výuku dětí mladšího školního véku jsou magnehcké karty. 

Jsou vyrobené z lehkého materiálu a velmi dobře drii na magnetické tabuli. Snadno se 

Přemisťuji a jsou téméř nezniéitelné. Také zde jsou soubory karet týkajrc, se 

jednotlivých témat výuky. Najdeme v nich například karty pro výuku prvouky, 

matematiky, českého jazyka, přírodovědy. 

Ukázky karet: 

B C T D O 
< y £ > o a 

0 D < r 

i 

v 
Z O 

v* 

má 

mv' 
bo 

(O 

- o u d » 
< « n i • 

ř Q 

4.8. Dětské koberce 

Velice oblíbené u détí i u učitelů jsou různé koberce, které jsou měkké, pohodlné při 

relaxaci a zároveh nenápadné pomáhají při výnce. Existují také „stavebnice-, ze kterých 
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ku Tonu to iednotlivé čtverce nebo obdélníky z mekke si dítě samo koberec může vyrobit. Jsou to jeanoui 
, ci_x:t dn sebe a vytvořit tak koberec nebo pěnové hmoty. Díly je možno jako puzzle složit do sebe a vyi 

, , . • . r„P „ tematikou dopravní a matematickou, třeba domeček. Velice známe jsou koberce s temaiiKou y 

Ukázka koberců: 

4-9. Kostky 

Mezi oblíbené pomůcky žáků prvních tříd patří dřevěné kostky s písmeny a čísly. Tyto 

kostky souží ke čtení písmenek, skládání slabik, slov a vět. Sady kostek s číslicemi se 

využívají v matematice. 
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Ukázka kostek: 

dy ty ny di ti n i l 

dý ty ný • • • 

ý - - -: S-

Idv tv nv dí tí ni »..» ii< * > B 

j p J i Ř S i * . 

Pomůcka podobná kostkám je stojánek s drážkami, do kterých ditě zasouvá kartičky. Na 

kartičkách jsou obrázky, ke kterým žák přiřazuje písmena nebo celá slova a nebo 

naopak ke kartč se slovem přiřazuje kartu s obrázkem. 

Ukázka pomůcky: 

4.10. Počitadla 

. v e š k o l e j e počitadlo. Počitadel je k dostání hodné 
Nepostradatelným pomoemkem ve * J u_ ^ ^ ^ „ e b o 

druhů, ,sou to počitadla ve ka, ^ ^ ^ ^ m na ,avici. Tato 

postavená na stole učitele, ale jsou v n nči tadlo vyrobené 
vu Umntv Velice zajímavé je pocitaaio vy 

počitadla jsou dřevěná nebo z J ^ n a ^ j e ^ t o h o 

z tkanice a navlečených korálku. Focet kuu 

v jakém ročníku se počitadlo používá. 
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Ukázky počitadel: 

pMMM««« 

Ve Skole se děti také něí z a c h á z e t s penězi. K tomuto děelu poslouii papírové peníze 

Vypadají jako opravdové a děti snimi rády pracují. Papírové peníze se d* . vyuztt 

například při hrách na obchod nebo při výuce zlomků. 

Ukázka papírových peněz: 

Peníze 4 # détské pcnize 

52 



4.11. Stavebnice a modely 

Pro lepší poznání geometrických tvarů máme k dispozici ve škole také spoustu 

pomůcek. Jsou to stavebnice a nejrůznějst modely, které je možné i rozložit. Vyrobeny 

jsou ze dřeva, z umělé hmoty, ale také z drátu. 

Ukázky stavebnic a modelů: 

11 nřínosem oři vyučování na prvním stupni ZŠ. Také různé druhy stavebnic jsou velkým přínosem pn y f ^ 
stavebnic Lego a jiných druhu, diky nimž V dnešní době je na trhu nepřeberne množství stavebnic Leg j 

se dítě rozvíjí a poznává svět kolem sebe. 

Ukázky stavebnic: 

¥ 
W ťC * * * 

Ese / M t f t t ** i 
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I 

Pro výuku přírodovědy a vlastivédy je nezbytnou pomůckou nás.taná mapa CR, 

šablona mapy ČR, kompas, globus. To vše žákim pomiie vytvoří. sl představu o CR, 

ve které žiji. Dokáži se například zorientovat v přírodé, porovnat velikost našeho státu 

s ostatními. 

Ukázka pomůcek: 

adá vesmír a vesmírná tělesa. K uskutečnění 
Děti si většinou neumí představit, jak vypa ukazuje řez 

- , nřisněií další modely. Je to mu , 
teto představy velkou mírou pnsp J s l u n c e , střídání dne a noci, 

zeměkoulí a model, který znázorňuje oběh Zeme 

střídání ročních období. 
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Ukázka pomůcek: 

, . :e t a k é model lidského těla. Je rozlozitelny na 
Vynikajícím pomocníkem pro výuku je take mou 

. v , ¿„v Ruku v ruce s tímto modelem jde i dalsi 
jednotlivé díly - jednotlivé vmthn organy. Ruku v ru 

model a tím je kostra lidského těla. 
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4.12. Hudební pomůcky 

Velice pěkná pomůcka je senzorová notová tabule. Základním účelem notové tabule je 

ozvučení notového zápisu. Noty, které zapíšeme na notovou tabuli, můžeme ozvučit, 

což je umožněno podélně umístěnými spínacími drahami v místě linek a mezer (včetně 

pomocných). Ozvučení provádíme dotykem prstů v místě zapsané noty, za současného 

držení dotykové sondy. Na tabuli můžeme psát křídou a nebo využít folie, které lze 

zakoupit. Tabuli lze umístit na zvláštní stojan nebo pověsit na školní tabuli. 

Ukázka pomůcky: 

Dalšími hudebními pomůckami ve školách jsou keybordy. Jsou to oblíbené klávesové 

nástroje, které mají široké využití. Těchto nástrojů je hodně druhů. 
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Ukázky keybordů: 

Využití nejen v hudební výchově, ale i v jiných učebních hodinách najdou využití velmi 

známé a oblíbené Orfovy nástroje, tamburíny a další hudební nástroje. 

Ukázka rytmických a dalších hudebních nástrojů: 

^•13. Rýsovací pomůcky 

^epostradatelnou pomůckou jsou také pomůcky pro rýsování na tabuli. Patří mezi ně 

Pravítka, trojúhelníky, úhloměry a kružítko /opatřené gumovou přísavkou/. 
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5 INTERAKTIVNÍ TABULE VE ŠKOLE 

5 i. Charakteristika interaktivní tabule 

Dnešní děti prahnou po poznání stejně jako děti před mnoha lety. Mají však výhodu 
v t om, že je obklopuje stále modernější a vyspělejší technika. Přesto, že se v České 

republice interaktivní tabule objevily teprve nedávno, patří mezi výukové prostředky, 
které si našly mezi učiteli i žáky mnoho nadšených příznivců /dokonce i těch, kteří jsou 

jinak odpůrci techniky/. Interaktivní tabule SMART Board se k nám dostala z Kanady. 

Tuto tabuli je možné upevnit na stěnu nebo umístit na pohyblivý stojan. Na první 

Pohled vypadá zcela nenápadně. Podobá se bílé keramické tabuli. Pracuje však na 

Principu propojení počítače a tabule spolu s dalšími medii. Pomocí datového projektoru 

je obraz z monitoru počítače přenášen na tabuli. Interaktivní tabule je velká obrazovka 

Počítače. 
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5.2. Možnosti použití interaktivní tabule 

Všechny programy, které jsou v počítači, mohou být zobrazeny na interaktivní tabuli. 

To znamená, že pomocí SMART Boardu je možno použít prezentaci vytvořenou 

v Power Pointu, v MS Wordu, MS Excelu a jakémkoli jiném programu. Je možno 

využít výukových CD-Romů, internetu i souborů obrázků, grafů, fotografií nebo 

vzdělávacích videí. Přiložený SW /Software/ rozpozná i psané písmo a převede ho do 

textů - a to včetně diakritiky. Když potřebujeme klávesnici, je možné vyvolat klávesnici 

virtuální, na kterou můžeme opět psát jen rukou. Tabule se tedy stává velkou 

obrazovkou, která žáky vtáhne do děje různých multimediálních aplikací, které mohou 

být i ozvučené. Žák i učitel může pouhým dotykem prstu tabuli ovládat. Aplikace 

reaguje jako při kliknutí myší. Na tabuli můžeme psát, malovat, vpisovat poznámky, 

Podtrhávat a zvýrazňovat přímo v předem připravené prezentaci, řešit různé úlohy a 

také ovládat počítač přímo z projekční plochy. To vše je možné provádět rukou nebo 

»popisovačem". Stačí jen zvolit požadovanou barvu. Při psaní rukou je důležité mít 

vyndaný popisovač příslušné barvy z přihrádky. Pokud se něco při vpisování nepovede, 

dá se chyba velice snadno vygumovat. 

Takto je tedy možné ovládat a spouštět nejen běžné aplikace, ale vše, i s dopisovanými 

Poznámkami je možné přenést na papír nebo uložit na disk. Tabule je vyvinuta přímo 

Pro školní potřeby a je tudíž „odolná" a vhodná pro aktivní práci dětí. Melaminový 

Povrch je velice tvrdý, odolný proti poškrábání a tabuli nevadí ani bouchání a otřesy, 

bodávaný SW SMART Notebook umožňuje nejen přípravu aplikací a prezentací 
v Počítači doma, ale je zdrojem široké škály různých zdrojových obrázků - map, 
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schémat, notové osnovy a dalších. Připravené programy je možno si uložit a bez 

problémů je používat neomezeně. Velkou výhodou je, že nová verze SMART 

Notebooku už „mluví" česky. 

Kromě již uvedených možností, software SMART Notebook obsahuje ještě další 

užitečné funkce. 

1. Barvy 

Nepřeberná škála barev dostupná na interaktivní tabuli SMART Board umožňuje 

zvýrazňovat důležité informace nebo demonstrovat určitý proces. 

A 
\ i 

lilii 
n p l f h 

J\J 
DwwMt». 

2.Anotace na obrazovce 

Komentáře a vysvětlivky jsou užitečné pro přidávání informací, otázek, nápadů k textu. 
Je možné promítnout jakýkoli obrázek či schéma a do něj přidávat popisky jednotlivých 

částí nebo kroužkovat důležitá místa. Anotace je možné uložit i vytisknout. 
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3. Zvuky a videoklipy 

Technologie umožňuje vyfotit scénu z videa a použít jí jako obrázek k diskusi nebo 

anotace. Během sledování videa je možné zastavit scénu a hned vysvětlit zobrazenou 

situaci. 

4. Přenos objektů 

Přenášení objektů pomáhá utřídit myšlenky, nápady, seskupovat objekty podle 

logických souvislostí. Je možné identifikovat podobnosti a rozdíly. Této funkce lze 

využít i pro označování mapy, obrázků, grafů a mnoho dalšího. 

Zvýrazňování 

Texty, grafy a obrázky mohou být zvýrazňovány tak, aby se žáci mohli soustředit jen na 

konkrétní část obrazovky. Také je možné zakrýt funkcí roletka část obrazovky nebo 

zvýraznit informaci určitým tvarem. 
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6. Vyjmout a kopírovat 

Části obrazovky mohou být vyjmuty, zkopírovány nebo smazány. Je možné tak opravit 

pouze potřebnou část, aniž by bylo nutné vytvářet vše znovu. 

7- Zobrazení stránek 

Stránky mohou být zmenšeny po straně obrazovky. Jednotlivé obrázky je možno 

přesouvat z jedné stránky na druhou. 
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8. Pohyb objektů 

Tato funkce umožňuje hýbat s objekty tak, že je možné vidět symetrii objektů, jejich 

rotaci a odraz. Není nutné pokaždé objekt překreslovat, stačí jej označit a pouhým 

pohybem ruky jej ovládat. Jednoduše je možné také objekty zmenšovat nebo zvětšovat. 

Struktura každé vyučovací hodiny je stejná. Nezáleží na tom, zda použijeme interaktivní 

tabuli nebo ne. Některé aktivity v hodině je však možné s pomocí interaktivní tabule 

zkvalitnit nebo vhodně oživit. Interaktivní tabuli je možné použít k zopakování učiva, 

pro jeho prohloubení, ale stejně dobře k představení nové látky. Po dohodě s učitelem 

mohou SMART Board využít i žáci např. k prezentaci svého referátu. Interaktivní tabuli 

si určitě oblíbí každý učitel i žák, který s ní začne pracovat. 

6. VLASTNÍ PRAXE VÝUKY S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ 

TABULE 

6.1. První kontakt s interaktivní tabulí 

K práci s interaktivní tabulí jsem se dostala náhodou. Tato tabule byla nainstalována ve 

škole, kde pracuji, do učebny druhého stupně. Moje první seznámení s interaktivní 

tabulí bylo na ukázce práce s ní, která probíhala u nás ve škole. Kolega, který s tabulí již 

63 



pracoval, mi jí ukázal a naučil mě také práci s ní. Mohu s čistým svědomím napsat, že 

mě zaujala natolik, že jsem se práce s ní nechtěla vzdát. Vedení školy mi umožnilo, 

abych do této učebny mohla docházet s dětmi z prvního stupně /se třídou, kterou učím/. 

V tu dobu mě také napadlo téma mojí diplomové práce. 

Je mi líto, že interaktivní tabuli nemám ve své třídě, kde bych s ní mohla pracovat podle 

výukových potřeb. Mám v rozvrhu druhého stupně rezervované dvě hodiny za týden, 

kdy s dětmi mohu s tabulí pracovat. Musím proto hodiny v rozvrhu přesouvat tak, abych 

je mohla vhodně využívat. 

Pokud chci použít prezentaci z interaktivní tabule jindy, než v určené hodiny, mám 

možnost promítat prezentaci na promítací plátno, které mám ve třídě, a žáci místo na 

tabuli přenášejí věci myší na obrazovce počítače. Vše se promítá na plátno. To je ovšem 

jen „nouzové řešení". 

6.2. Programy k výuce 

Nejprve jsem se musela podrobně seznámit s programem, ve kterém se prezentace tvoří. 

Tento program je dílem společnosti SMART Technologies Inc. Je možné jej používat 

při práci s výrobky této společnosti. Postupně jsem zjišťovala, co všechno je 

v programu možné vytvořit a jak. Tímto způsobem se pomalu klubaly první prezentace, 

které jsem využívala při hodinách. Zjistila jsem, že na internetu /www.veskole.cz / je 

k dispozici velké množství již vytvořených prezentací od jiných kolegů učitelů, kteří 

s interaktivní tabulí pracují. Tyto prezentace jsou volně k dispozici a tak jsem začala 

využívat i této možnosti, nebo jsem zde alespoň čerpala inspiraci. Velmi mě zaujala 

tvorba prezentací i jejich následné využití při vyučování. Odměnou za hodiny strávené u 

počítače, nad scannerem nebo s fotoaparátem v ruce, mi jsou rozzářené dětské oči, které 

před sebou vidím při hodinách. 
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6.3. Úskalí práce s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách 

Práce s interaktivní tabulí zprvu přinášela nejen radost, ale také spoustu úskalí. Nejprve 

jsem se s ní musela naučit zacházet já. V první řadě je nutné správně propojit počítač, 

tabuli a promítač. Potom je nutné tabuli vycentrovat. Při špatném vycentrování tabule se 

stává, že prstem či fixem píšeme jinam, než chceme. 

Také žáci si museli tabuli „osahat", aby zjistili, co a jak mají dělat. S myší počítače 

zacházet dovedli všichni již dříve, ale práce s tabulí přece jen nebyla pro všechny hned 

snadná. Postupem doby se však naučili vše a dnes pracují stejně s tabulí jako s myší a 

obrazovkou počítače. Potíže nastaly například při vpisování, označování jednotlivých 

částí. Děti si neuvědomily, že kromě prstu nebo fixu, kterým chtějí psát, píší také další 

části ruky, kterými se tabule dotýkají. Musely se tedy naučit, že na tabuli píší vším, čím 

sejí dotknou a svoje doteky omezit pouze na prst nebo fix. 

videoukázka č. 1 

Od samého začátku dodnes děti milují, když je nechám „hrát si s tabulí" také o 

přestávce. Bez řečí stojí a čekají, až na ně přijde řada. Zprvu se snažily naučit se to, co 

jim při dopisování nešlo - neopírat se o tabuli jinou částí těla než tou, kterou píší. Další 
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dovednost, kterou se žáci museli naučit, bylo přenášení obrázků. Přenášený obraz je 

nutné nejprve prstem označit, pevně držet a zároveň přenášet tam, kam chceme. Při 

držení je třeba dost přitlačit na tabuli, aby se úkon zdařil. 

Dnes již tuto dovednost hravě zvládají a tak si „hraní" užívají, velice rády si malují, 

doplňují nebo přenášejí obrázky. 

videoukázka č.2 

Další nedostatek, který se objevil, bylo zavěšení tabule příliš vysoko. Děti z prvního 

stupně ZŠ na ni nedosáhly tak, aby se dala využít celá plocha. Toto jsme vyřešili 

přistavením židlí pod tabuli. Vím, že řešení to nebylo ideální, ale bohužel se mi žádné 

jiné nepodařilo zajistit. Děti byly poučeny o správném přístupu k tabuli tak, aby nedošlo 

k žádnému úrazu. I přes již zmíněné nouzové opatření jsem musela části prezentace, se 

kterými pracovaly děti, směrovat do spodní části tabule /židle nebyly dost vysoké/. 

Jako další technický nedostatek se projevilo to, že postavy žáků přerušily paprsky 

z promítače a stíny byly vrhány na tabuli do míst, kde žáci pracovali. Také toto jsme 

překonali a všichni se naučili, kde mají stát, aby si nestínili. 

Při této příležitosti bych se chtěla všem omluvit za světelné odlesky na některých 

fotografiích, které jsou z čelního pohledu. Jsou způsobeny právě promítačem, který je 

umístěný u stropu před tabulí a vrhá světlo na plochu tabule. 
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6.4. Využití interaktivní tabule při vyučování. 

Prezentace vytvořené pro interaktivní tabuli se dají využít v kterékoli vyučovací hodině. 

Není však vhodné jí používat během celé hodiny. Mě se osvědčilo běžnou vyučovací 

hodinu pouze osvěžovat vhodnými prezentacemi a dětem tak hodiny zpříjemnit. Je 

možné prezentace zařadit na začátek či konec hodiny a zpestřit jimi opakování látky 

/z minulé hodiny nebo právě vyložené/. Vhodně připravené prezentace učiteli usnadní, a 

žákům zpříjemní a obohatí výklad nové látky /jindy třeba ne moc oblíbené/. Také 

kontrolní opakování žáci vnímají jinak, pokud je připraveno s interaktivní tabulí, než 

když je jen napsané křídou na tabuli obyčejné. Učiteli velmi usnadní práci interaktivní 

tabule při psaní zápisů z právě probrané látky. Pokud učí ve více třídách stejný předmět, 

a děti za ním nedocházejí do jedné pracovny, musí zápis napsat křídou na tabuli v každé 

třídě. Pokud má k dispozici interaktivní tabuli, vytvoří si prezentaci se zápisem a může 

ho používat neomezeně. Pomocí funkce rolet/ca je možné zápis odkrývat postupně. 

Zápis je možné odkrývat zprava, zleva, shora i zezdola. 

Totéž platí pro jakoukoli prezentaci, protože se dá používat neomezeně a je stále po 

ruce. Stačí si ji uložit na CD, DVD nebo disk v počítači. 

S interaktivní tabulí pracují velmi rádi žáci, kteří mají poruchy učení. Na tabuli křídou 

píší neradi, protože jejich písmo není mnohdy úhledné a před ostatními se stydí. Pokud 

však mají doplňovaná písmenka přenášet již napsaná počítačem, jsou spokojeni. 

Pracovat s tabulí umí stejně dobře jako spolužáci a svoje písmo nikde prezentovat 

nemusí. 
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Interaktivní tabuli jsem využívala při vyučovacích hodinách ve čtvrté třídě a v první 

třídě ZŠ. 

6.5. Zařazení práce s interaktivní tabulí do hodin českého jazyka. 

6.5.1. Vyjmenovaná slova 

Při hodinách českého jazyka ve čtvrté třídě jsme velmi často procvičovali vyjmenovaná 

slova. K tomuto procvičování jsem využila prezentace, která dovoluje doplňování i-y 

tak, že žáci dopisují nebo přenášejí správná písmenka do zadaných slov. 

Vyjmenovaná slova jsme zopakovali společně ústně, potom žáci přepisovali cvičení 

z prezentace samostatně do sešitu. Pro kontrolu jsme využili již zmíněné prezentace a 

žáci jednotlivě doplňovali i-y do slov na tabuli. Záleželo pouze na nich, zda použijí 

vlastní prst nebo fix na dopsání, nebo zda i-y přenesou /byla k dispozici na okraji 

tabule/. Nikdo z žáků nezvolil možnost přenosu. 

Bylo to jedno z prvních cvičení, která jsme dělali, proto je zde vidět, jak se děti potýkají 

s tabulí a někteří psaní prstem nakonec vymění za psaní fixem. Na tomto snímku je také 

patrné, že si někteří žáci ještě neuvědomovali, že si nesmějí na tabuli pokládat celou 

ruku, ale pouze prst nebo fix, kterým píší. Některým méně zručným to činilo potíže. 

Někteří se báli při psaní na tabuli přitlačit, aby jí nezničili. Tyto obavy však brzy 

překonali. Právě před touto hodinou kolegyně omylem vycentrovala tabuli na jiný 

počítač a tak je zde vidět, jak to vypadá, když nám tabule „píše" jinam než chceme. Ale 

i s tím se děti vyrovnaly. 

videoukázka č. 1 

6.5.2.Vyjmenovaná slova hravě 

V této ukázce vidíme, že i opakování vyjmenovaných slov se dá dětem zpestřit vhodnou 

motivací /byl podzim/ a mohou si přitom také ještě malovat. Slova jsme nejprve přečetli 
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a odůvodnili správný pravopis. Potom děti chodily i-y dopisovat na tabuli a zároveň si 

vybarvit lísteček správnou barvou. Tvrdé y mělo jinou barvu než měkké i. Až se mi 

nechtělo věřit, jak se žáci čtvrté třídy nadchnou pro malování lístečků na tabuli. 

videoukázka č. 3 

6.5.3. Pohádka o perníkové chaloupce 

Při hodině slohu jsem dětem ukázala obrázky z pohádky o perníkové chaloupce. Byly 

rozházené. Prvním úkolem bylo dobře si je prohlédnout a seřadit správně za sebou. 

Potom jsem dětem ukazovala jeden obrázek po druhém - opět přeházené. Úkolem 

každého dítěte bylo napsat na lísteček jednou větou co je na obrázku. Takto jsme 

probrali všechny obrázky. Děj z obrázků měly děti napsaný na jednotlivých lístečcích. 

Stejně, jako předtím obrázky, nyní seřazovaly jednotlivé lístečky podle toho, jak děj 

v pohádce plynul. Každý žák pohádku, kterou si napsal, přečetl ostatním. Pravopisné 

jevy jsme společně u každého odůvodnili a překontrolovali. Žáci si lístečky očíslovali a 

uložili do sešitu. Za domácí úkol měli pohádku přepsat do sešitu. Na konci hodiny jsme 

ještě jednou seřadili obrázky na tabuli a pohádku si převyprávěli. 

obrázky přeházené obrázky srovnané 

videoukázka č. 15 
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6.5.4. Popletené pohádky 

Žáci v mojí třídě pohádky stále milují. Obzvlášť, když si hrají na spisovatele a mohou 

vymýšlet pohádky nové. Při jedné z hodin slohu jsem jim přichystala popletené názvy 

pohádek /s patřičnou motivací o neposedném skřítkovi atd./. Než jsme názvy seřadili 

správně, nechala jsem je v řádcích popletené. Děti měly za úkol si jeden z názvů vybrat 

a vymyslet k němu pohádku. 

Nové pohádky jsme si následně přečetli a nad některými jsme se pořádně zasmáli. Na 

konci hodiny jsme popletené názvy seřadili správně. Na hodinu čtení měly děti za úkol 

přinést knihu, ve které našly některou z uvedených pohádek. Navíc si měly připravit pro 

ostatní informace o autorovi knihy, kterou donesly. 

videoukázka č. 15 
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6.5.5. Významy slov 

Na tabuli byla napsaná vyjmenovaná slova a děti měly za úkol namalovat, co to slovo 

znamená. Tento postup jsem zvolila proto, aby si uvědomily rozdílný význam zdánlivě 

stejných slov. Někdy nastal problém při vymýšlení zobrazení. Někteří žáci si stále 

pletou význam slov být - bít, vysel - visel atd. Domnívám se, že názorné obrázky jim 

význam přiblíží. Tato aktivita byla jako doplněk procvičování vyjmenovaných slov při 

hodině českého jazyka. Všichni jsme ji brali jako oddechový čas, kdy jsme se i zasmáli. 

Obměnou této prezentace by byla možnost předložit dětem obrázky, které by se daly 

přiřadit k jednotlivým slovům a nechat je, aby jednotlivé dvojice sestavily. 

videoukázka č. 6 

6.5.6. Pádové otázky + domino 

Na začátek hodiny jsem použila prezentaci týkající se přiřazování pádových otázek 

k číslům pádů /možno použít také obráceně - čísla pádů k pádovým otázkám/. 

Zábavnou formou jsme zopakovali pádové otázky. 

videoukázka č. 7 

V další části hodiny jsme se věnovali psaní diktátu, opakování podle cvičení v učebnici 

a na konci hodiny jsme opět procvičovali přiřazování pádových otázek a čísel pádu. 

Tentokrát pomocí domina, které děti znaly od dětství, ale teď měly trochu jiné 
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podmínky pro hru. Na kartách byla na jedné části napsána pádová otázka a na druhé 

části číslo pádu. Na některých kartách bylo jedno pole prázdné. Při hře měli žáci 

možnost karty pro lepší zapojení otočit. 

videoukázka č.8 

Tato hra děti tak zaujalo, že šiji pro hru vyžádaly ještě o přestávce. 

videoukázka č. 9 

6.5.7. Pádové otázky s překvapením 

Pro zopakování a procvičení pádových otázek jsem si připravila prezentaci, ve které děti 

měly napsané věty a odkrývaly nabídnuté pádové otázky. Pokud odkryly pád správný, 

objevil se kladný obrázek - usměvavý. Pokud se podařilo odkrýt pád špatný, objevil se 

obrázek záporný - mračící se. Dětem se toto opakování líbilo. Rozdělili jsme ho na dvě 

části. První jsem využila na začátku vyučovací hodiny, druhou na konci hodiny. 

Mezitím žáci pracovali s učebnicí a psali do sešitů. 
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videoukázka č. 10 

6.5.8. Určování pádů 

V této ukázce jsem dětem nabídla opakování pádových otázek další zábavnou formou. 

Žáci měli za úkol odkrýt správné číslo pádu. V nabídce bylo tentokrát všech sedm pádů. 

Po odkrytí správného pádu se ukázala modrá kytička, po odkrytí špatného pádu se 

objevil palec směrem dolů. Také toto opakování nebylo násilné a děti bavilo. Opět jsem 

ho rozdělila na dvě části. Jednu jsme vyřešili na začátku hodiny, druhou děti následně 

psaly do sešitu a potom jsme jí společně překontrolovali. Přitom jsme doplnili správné 

odpovědi na tabuli. Tato i předešlá prezentace by se samozřejmě dala využít také k 

vyzkoušení žáků. 

videoukázka č. 15 
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6.5.9. Doplňování slov do vět 

V této prezentaci měli žáci za úkol zaměnit do vět správné tvary slova Vítek. Věta zněla 

např.: Včera mi přišla zpráva od Vítek. Jednotlivá slova měli v nabídce na okraji 

prezentace. Tuto prezentaci jsem využila k vyzkoušení jednoho žáka. Správně splnil 

zadaný úkol. Na okraji zůstalo jedno slovo Vítek, protože v první větě bylo již napsané 

správně. Proto ho žák nenahradil stejným tvarem z nabídky. 

videoukázka č. 12 

6.5.10. Vyjmenovaná slova s překvapením 

Tentokrát jsem pro zopakování vyjmenovaných slov zvolila zábavnou pohádkovou 

formu. Na tabuli žáci našli kartičky s vyjmenovanými slovy. Pokud správně doplnili i-y, 

mohli kartičku odkrýt. Postupně se ukazoval obrázek. Při správném zodpovězení všech 

slov na kartičkách /a následném odkrytí/ se objevil obrázek tří prasátek. Děti znaly 

nejen pohádku, ale také písničku, kterou jsme si nakonec společně zazpívali. 

Toto opakování jsem rozdělila na dvě části. První jsme provedli na začátku hodiny, 

druhou část jsme odkryli na konci hodiny. 

Pokud zbude čas, mohou si děti ještě obrázek dokreslit podle svých představ. 

Docela mě překvapilo, jak děti reagovaly. Obrázek odkrývaly s neuvěřitelným 

zapálením a připadaly mi jako prvňáčci, těšící se na pohádku. 

videoukázka č. 13 
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6.6. Využití interaktivní tabule v hodinách matematiky 

6.6.1. Geometrické tvary 

V hodině geometrie jsme probírali geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kruh. Pro lepší názornost jsem je dětem ukázala na interaktivní tabuli. Měly před sebou 

kruhy různé velikosti, tři čtverce různé velikosti, tři obdélníky různě velké a 

trojúhelníky. Jejich úkolem bylo použít tyto tvary v obrázcích, které si sami namalují do 

sešitu. Nezadala jsem, zda musí použít každý tvar samostatně, nebo je mohou 

kombinovat, nebo využít všechny velikosti jednoho tvaru v jednom obrázku. Každé dítě 

zareagovalo jinak. Bylo však nutné následně vysvětlit, že když sluníčku udělají paprsky, 

nebudou trojúhelníkového tvaru, protože jedna strana není rovná, ale zaoblená. 

Děti mají úžasnou fantazii, což dokazují obrázky, které vytvořily. Při tomto 

domalovávání všichni použili fix. 



videoukázka č. 14 

6.6.2. Zaokrouhlování čísel 

Zaokrouhlování čísel většině dětí nečiní problémy. Přesto se v každé třídě najde někdo, 

komu zaokrouhlování nejde. Snažila jsem se tedy opět o zpestření opakování látky díky 

interaktivní tabuli. Žáci postupně doplňovali čísla do tabulky. Dobrovolně se hlásili i 

žáci, kteří jinak k normální tabuli chodit nechtějí, a zaokrouhlování jim moc nejde. 

Na této ukázce je vidět zakrytí části prezentace díky roletce. Učitel tak má možnost 

ukázat dětem jen část prezentace. Já jsem tuto funkci využila k tomu, že druhou část 

jsem dětem ukázala až později a oni s ní pracovali samostatně. 

videoukázka č. 15 
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6.6.3. Osová souměrnost 

Osová souměrnost je látka, kterou děti mají rády. Baví je dělit obrazce na dvě stejné 

části a přemýšlet, zdaje to vůbec možné. K tomu je ideální práce s interaktivní tabulí. 

Této prezentaci předcházel výklad o ose a osové souměrnosti, překládání papírových 

tvarů a zjišťování, zda jsou podle osy, kterou vytvořil překlad, souměrné nebo ne. 

Potom jsem žákům ukázala prezentaci. Zkoumali jednotlivé obrazce, zda je možno je 

rozdělit podle osy na dva stejné díly. Děti si povšimly i toho, že by bylo možné např. 

písmeno V rozdělit podle osy souměrnosti, pokud by bylo psané písmem, které to 

umožní. To naše V, W, M mělo jednu nožičku širší než druhou. Správně děti určily, že 

vtom případě souměrné podle osy není. Nejdříve žáci zakroužkovali obrázky, které 

osově souměrné nejsou. Potom postupně další obrazce dělili podle osy souměrnosti, 

kterou dokreslovali /od ruky a nepřesně, šlo pouze o představu/. 

videoukázka č.16 

V další části hodiny si každý žák narýsoval do sešitu jeden geometrický obrazec tak, 

aby byl osově souměrný. 

Další částí prezentace bylo dělení obrazců osou souměrnosti, kterou děti měly na tabuli 

k dispozici. Osy mohly otáčet do potřebného směru. Délky stran však přesně 

nerozměřovali. Jednalo se opět o představu, kudy osa vede. Tam, kde bylo více 

možností, jsme na ně společně upozornili a ujasnili šije. 

77 



videoukázka č.17 

6.6.4. Pamětné sčítání a násobení 

Pro hodinu matematiky jsem využila prezentace, která je motivovaná státními 

poznávacími značkami aut. Úkolem dětí je čísla na značce nejprve sečíst a následně 

vynásobit. Vše je založena na pamětném a písemném počítání. Děti si příklady napsaly 

do sešitu a vypočítaly. Následně si sešity vyměnily /pro vzájemnou kontrolu/ a společně 

jsme je vypočítali a dopsali výsledky do okének v prezentaci. 

videoukázka č. 18 

6.6.5. Písemné násobení 

Děti násobení nemají moc v oblibě. Proto jsem zvolila zábavnější formu. Navíc si sami 

zvolí pomocí kostky, kterým číslem budou násobit. Jejich přístup mě docela překvapil, 

protože příklady a kostku vyžadovaly ještě o přestávce. Příklady psali žáci do svých 
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sešitů a počítali. Příklady vlastně nezadala paní učitelka, ale tabule a kostička, která se 

jim moc líbila. Počítali mnohem radši, než když jsou příklady diktovány nebo napsány 

na normální tabuli. 

videoukázka č. 19 

6.6.6. Znaménka >, <, = 

Při počítání do tisíce je samozřejmě důležité, aby děti měly představu o číselné ose a 

umístění čísel na ní. Musí také umět čísla správně seřadit podle velikosti a rozhodnout 

se, které je větší a které menší. To jsme procvičovali v následujícím cvičení. 

videoukázka č. 15 

79 



6.6.7. Zvětšování čísel 

Žákům jsem předložila tabulku, ve které byla napsaná čísla do tisíce. Úkolem bylo 

zvětšit každé číslo o dvě. Jeden žák si upřesnil informaci, zda se jedná o dvě jednotky. 

Ostatním byl úkol jasný. Drobný problém je v tom, že děti správně doplní chybějící 

informace, ale nejsou příliš sdílné, co se týká informací, jak k výsledku došly. O tom, 

jak počítají, mluví až po upozornění učitelkou. V této úloze nenastal žádný problém. 

Jednalo se o zopakování látky na začátku hodiny matematiky. 

videoukázka č. 21 

6.6.8. Zaokrouhlování velkých čísel na desítky 

V prezentaci jsem měla připravená čísla do tisíce, která žáci zaokrouhlovali na desítky. 

Tuto látku jsme právě probrali. Jednalo se o opakování probrané látky na konci 

vyučovací hodiny. 

videoukázka č. 15 
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6.6.9. Zaokrouhlování velkých čísel na stovky 

Pro zopakování látky jsem použila stejnou prezentaci jako v předchozí ukázce. Pouze 

jsem změnila informaci o řádu, na který zaokrouhlujeme. Tentokrát jsme 

zaokrouhlovali na stovky. Jednalo se opět o zopakování právě probrané látky na konci 

vyučovací hodiny. 

videoukázka č.23 

6.6.10. Řazení čísel podle velikosti 

Při práci s čísly do tisíce jsem dětem připravila prezentaci, ve které měly seřadit čísla 

podle velikosti od nejmenšího po největší. Kontrola správného vyřešení probíhala hned 

po zařazení čísla. Každý žák, který zařadil číslo, si sám odkryl číslo schované pod 

obrázkem papouška. Pokud se odkryté číslo shodovalo s číslem zařazeným, byl úkol 

splněn správně. Jindy děti považovaly řazení čísel za nudné, ale toto se jim líbilo. 

videoukázka č.24 
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6.7. Práce s interaktivní tabulí v hodinách vlastivědy 

6.7.1. Přenášení obrázků a jejich názvů 

Při hodině vlastivědy jsem žáky seznámila s obrázky památek Prahy /promítání velkých 

obrázků/. Stejné obrázky, ale menší jsem dětem ukázala příští hodinu. Měly k nim 

samostatně přiřadit správné názvy. Žáci pracovali s chutí a ani nepostřehli, že 

opakujeme látku, probranou minulou hodinu. Další hodinu jsem využila stejnou 

prezentaci k přezkoušení jednoho žáka. Samostatně doplnil názvy k jednotlivým 

obrázkům, kterým jsem dala jiné pořadí oproti předešlé hodině. 

videoukázka č.25 

6.8. Využití interaktivní tabule v hodinách přírodovědy 

6.8.1. Stavba květu 

V prezentaci jsem využila obrázků květů a jejich částí. Stejnou prezentaci /s popisem 

jednotlivých částí květů/ jsem použila při výkladu látky předešlou hodinu. Na 

opakování látky jsem popisy odstranila a dětem procvičování zpestřila použitím 

klávesnice umístěné na interaktivní tabuli. Žáci si sami vyrobili popisy jednotlivých 

částí květů a umístili je na správné místo. Tuto prezentaci využiji ještě jednou - při 

zkoušení probrané látky. Zkoušený žák si sám vyrobí popisy a umístí je na určené 
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místo. Zkoušení není tak nezáživné a děti se naopak hlásí dobrovolně. Pokud někdo 

nechce využít klávesnice, může psát prstem nebo fixem. 

videoukázka č. 26 

6.8.2. Zrakové ústrojí 

Jednalo se o opakovači hodinu. Vzhledem k tomu, že jsem se vracela k opakování 

zrakového ústrojí po delší době, nechala jsem děti, aby si prohlédly prezentaci i 

s popisem jednotlivých částí ústrojí. Potom jsme nápisy přeházeli. Děti je skládaly zpět 

tam, kam patří. Přiřazení provedl jeden chlapec naprosto bezchybně a tak jsem využila 

situace a odměnila ho jedničkou. 

Ostatní děti protestovaly, že chtějí také vyzkoušet. Jinak se zkoušení brání. 

Dále jsem měla připravený test, který děti dostaly natištěný a vyplnily ho. Jeden žák 

následně vyplnil test na tabuli. Překontrolovali jsme společně, co děti napsaly na papír a 

zároveň jsem žáka vyzkoušela. Tyto aktivity jsme prokládali prohlídkou a sestavováním 

modelu lidského oka, porovnáváním modelu s informacemi na nástěnném obrazu a 

s informacemi v encyklopediích. 
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videoukázka č.27 

6.8.3. Lidské tělo - mozek mícha, nervy 

Uvedené prezentace jsem použila dvakrát v jedné hodině. Nejprve ve výkladové části 

hodiny. Při této příležitosti jsem nechala u obrázků popisy a vysvětlovala dětem 

probíranou látku. Potom jsem nápisy schovala pod roletku, společně jsme vše 

zopakovaly a nakonec jsem žákům nabídla přeházené nápisy a oni je přiřazovali na 

správná místa. Stejné prezentace použiji příští hodinu k vyzkoušení znalostí žáků. Práci 

s interaktivní tabulí jsem prokládala prací s nástěnnými obrazy a encyklopediemi. 

videoukázka č. 28 
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6.8.4. Lidské tělo - vnitřní orgány 

Tato ukázka je z části vyučovací hodiny, kdy jsme opakovali učivo již probrané. 

Jednalo se o vnitřní orgány člověka a jejich funkce v těle. Děti prezentace znaly 

z minulé hodiny. Nyní jsem je využila k zopakování látky a zároveň k vyzkoušení dvou 

žáků. Toto zkoušení je dětem bližší a těší se na něj. Test je možné zadat všem dětem 

najednou. Mohou si na tabuli číst zadání a psát do sešitu jenom odpovědi, nebo jim 

mohu celý test vytisknout v takové podobě jako je na tabuli. Potom je možné správné 

odpovědi snadno doplit do testu na tabuli a společně překontrolovat. 

videoukázka č. 15 
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6.8.5. Listy jednoduché 

Tuto prezentaci jsem použila dvakrát v téže hodině. Nejprve ve výkladové části. 

Ukázala jsem žákům listy bez popisu. Společně jsme potom přemýšleli, jaké rostliny 

mají listy daného tvaru. Přidala jsem správný název listu a doplnila ho o název rostliny. 

Výklad nové látky jsem proložila prohlídkou skutečných rostlin, které jsem donesla a 

prohlídkou nástěnného obrazu a obrázků z knih. Na konci hodiny jsme společně 

zopakovali názvy listů a přiřadili rostliny, které dané listy mají. 

Příští hodinu bude následovat stejným způsobem výklad o listech složených a 

zopakování listů jednoduchých. 

videoukázka č. 30 

6.9. Interaktivní tabule v hodinách hudební výchovy. 

6.9.1. Rozdělení hudebních nástrojů 

V hodinách hudební výchovy interaktivní tabuli používám ráda. Děti mají např. 

možnost vidět také hudební nástroje, které jsou pro školní použití nedostupné a 

v inventáři pomůcek je nenajdeme. Nástěnné obrazy s hudebními nástroji jsou sice 

k dispozici, ale nemůžeme na ně psát ani libovolně přenášet názvy, případně pohybovat 

s nástroji. Pokud jsou probírané hudební nástroje k dispozici, žáci si je prohlédnou, 

případně si na ně zkusí hrát. Při hodině, která předcházela videoukázce, se žáci 

s hudebními nástroji seznámili díky nástěnnému obrazu a některým praktickým 
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ukázkám. Dále jsme pracovali se stejnou prezentací jako při opakováni. Jediný rozdíl 

byl v tom, že jsem dětem představila hudební nástroje s přiloženými popiskami a nikam 

jsme je nepřesouvali. Další hodinu jsme rozdělení hudebních nástrojů opakovali 

s pomocí stejné prezentace. Jak je vidět, žáci si ani neuvědomovali, že opakují látku, 

kterou se minulou hodinu naučili. Opakování jednotlivých druhů nástrojů jsem 

prokládala písničkami, které děti mají rády. Opakování se tak rozložilo do celé hodiny, 

což vůbec nevadilo. Hodina byla zábavnější a opakování méně náročné. 

videoukázka č.31 - dechové nástroje 

videoukúzka č.32 - strunné nástroje 

videoukázka č.33 - bicí nástroje 

6.9.2. Noty - jejich části, pojmenování, délka 

Také další prezentaci věnovanou hudební výchově jsem použila dvakrát. Poprvé, když 

jsem děti seznamovala s částmi noty, se jmény not a s jejich délkami. Všechny popisky 

byly na správném místě a nikam jsem je nestěhovala. Část prezentace s notovou 

osnovou a notami jsem použila několikrát. Jednotlivé noty se dají po notové osnově 

přenášet a tak se žáci noty učili pojmenovat. Sami také připravovali „test" pro 

spolužáky. Pokud jsem s dětmi opakovala noty, opět jsem použila stejnou prezentaci, 

ale schovala jsem názvy pod barevná kolečka. Dětem buď dám možnost nápovědy, 

kterou najdou pod kolečky, nebo použití nápovědy nedovolím a žáci všechny údaje 

dopisují. 

V ukázce je vidět, jak všichni žáci /kromě jednoho/ chtěli údaje dopsat, přestože měli 

možnost použít nápovědu se jmény not. Dále je zde vidět, že děti při opakování mají 

87 



možnost vzájemné zpětné kontroly. Došlo k chybě, záměrně jsem děti nechala, zda 

někdo na chybu přijde. Skutečně ji objevily, jen mě udivilo, že ji nehlásily hned. 

Obvykle to tak dělají. Důležité pro mě bylo, že chybu našly sami a upozornily na ni. 

Opakování je možné rozdělit do několika částí podle toho, co je nutné procvičovat. 

videoukázka č.34 

6.10. Zápis probrané látky 

Každému učiteli určitě interaktivní tabule usnadní práci při tvorbě zápisu probrané 

látky. Jeho předností je hlavně výborná čitelnost, kterou ocení určitě všichni žáci. Ne 

každý učitel píše vzorovým písmem a žáci někdy mají potíže se správným přečtením 

napsaného textu. To se při použití interaktivní tabule nemůže stát. Dále je možnost 

žákům zápis ukazovat po částech, takže ho můžeme použít zároveň s výkladem látky. 
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6.11. Hodina čtení a psaní v první třídě - analyticko-syntetická metoda 

Vzhledem ktomu, že od zadání diplomové práce jsem učila žáky třetí, čtvrté a páté 

třídy, byla pro mě tato část práce nejvíc komplikovaná. Původně jsem myslela, že 

interaktivní tabuli budu využívat ve své třídě. S vedoucí diplomové práce jsme však 

tento úmysl v květnu loňského školního roku přehodnotily a domluvili se na ukázce 

využití interaktivní tabule v hodině čtení a psaní v první třídě. V květnu loňského 

školního roku jsem si „vypůjčila" několik žáků z první třídy. Tito žáci už samozřejmě 

uměli číst a psát, ale přesto jsme si zahráli na to, že tyto dovednosti ještě nemají. Byli to 

žáci navštěvující školní družinu, abych s nimi mohla pracovat v odpoledních hodinách. 

Dopoledne učím ve své třídě a učebna s interaktivní tabulí je volná až po vyučování. 

Rodiče vůči této činnosti příliš vstřícní nebyli a tak se mi podařilo se s dětmi setkat 

pouze dvakrát. Na první schůzce jsem je s interaktivní tabulí seznámila, ukázala jim, co 

všechno je možné dělat a nechala jsem je, aby si ji sami vyzkoušeli. Při druhé schůzce 

jsem se snažila vytvořit hodinu čtení a psaní. Hned na začátku jsem zjistila, že děti ten 

den byly na školním výletě, což jsem předtím nevěděla, a proto nemají někteří s sebou 

psací potřeby. Během několika dalších minut uvedené hodiny jsem zjistila, že 

interaktivní tabule není zcela v pořádku /i přesto, že jsem ji den předtím kontrolovala/ a 

není možné využít všechny plánované funkce. Hodina přesto proběhla, i když 

v některých činnostech improvizovaně. Na rozmluvení na začátek hodiny jsem zvolila 

několik jazykolamů, které děti znaly. Potom jsme společně přečetli pohádku 

doplňovanou obrázky, ve kterých se objevovalo probírané písmenko Pp. Dále děti 

vymodelovaly písmeno Pp z provázku /je možné také použít modelovací hmotu/. 

Následně děti pracovaly se stránkou ze živé abecedy. Na této stránce bylo písmenko Pp. 

Obtahovaly ho tužkou a vybarvovaly. Dále jsem použila interaktivní tabuli k tomu, aby 

na ní žáci vyhledali obrázky, při jejichž pojmenování uslyší hlásku P. Následně měli 

obrázek zakroužkovat. Psaní na tabuli se nám však příliš nedařilo i přesto, že jsem jí 

před hodinou centrovala. Obrázky jsme alespoň částečně zakroužkovali a nakonec je 

děti spočítaly. Čtení jsme vystřídali za psaní. Psát se děti učily písmenko malé u. Začali 

jsme opakováním jednotlivých částí písmene, potom si žáci vyzkoušeli psaní písmenka 

na tabuli a následně do sešitu. Po psaní jsme se vrátili ke čtení. Zopakovali jsme 
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písmenko Pp a začali tvořit slabiky. Původně měli žáci slabiky přetahovat rukou do 

květu a tvořit z nich slova. Vzhledem ke špatné funkci tabule jsem slabiky, které žáci 

ukázali ukazovátkem, přenesla myší v počítači na určené místo. Jako odměnu za dobrou 

práci jsme odkryli střed kytičky. Skrývala se pod ním nádherná včelka sbírající pyl 

z květu. Nakonec následovalo zhodnocení hodiny a její ukončení. 

Všechny děti pracovaly velice disciplinovaně a s nadšením. Vše braly vážně a bylo 

vidět, že na konci školního roku mají návyky správného žáka. 

videoukázka č. 35 

V letošním školním roce jsem si 3. října opět „půjčila" čtyři děti z první třídy. Opět to 

byly děti navštěvující školní družinu, protože jsem snimi mohla pracovat pouze 

v odpoledních hodinách. Rodiče byli tentokrát vstřícnější. Dětem jsem na naší první 

schůzce interaktivní tabuli ukázala, řekla jim, co je všechno možné dělat a nechala jim 

čas, aby si vyzkoušely přenášení, psaní perem i rukou. Děti reagovaly naprosto 

spontánně a byly k neutišení. Všemu se divily, líbily se jim všechny funkce interaktivní 

tabule, se kterými jsem je seznámila. Interaktivní tabuli nazvaly kouzelnou tabulí. 

Velikým překvapením pro ně bylo, že se vše, co vytvoří na ploše interaktivní tabule, 

objeví na monitoru počítače. Nakonec vše dopadlo tak, že jeden žák pracoval na tabuli a 

ostatní koukali na monitor počítače a velice se smáli. V této činnosti se střídali a 

nechtěli jí opustit. Bylo vidět, že děti jsou zvyklé na práci s počítačem. Na rozdíl od 

dětí, se kterými jsem pracovala v květnu, byly tyto děti nedisciplinované, bylo patrné, 

že do školy chodí jenom jeden měsíc a na školní práci si pomalu zvykají. Vše braly jako 

hru v době pobytu ve školní družině, nikoli jako vyučovací hodinu, mě nepovažovali za 
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učitelku a občas mi tykaly. Nastal stejný problém jako u všech ostatních žáků. 

Interaktivní tabule je umístěna příliš vysoko a tak bylo nutné používat při činnostech 

výstup na židli. Shodou okolností žáci ráno ve škole probírali písmeno Oo, které jsem 

pro ně měla připravené, a proto reagovali poznámkou, že už ho umějí. Děti chtěly 

dvakrát jít na WC. V tento moment bylo filmování přerušeno, protože bylo nutné, abych 

děti doprovodila. Interaktivní tabule je umístěna v jiném pavilonu a v jiném patře než 

mají žáci první třídy svojí učebnu, takže tuto část školy neznají. 

Na začátku vyučovací hodiny jsem žáky seznámila s programem hodiny. K motivaci 

jsem využila touhu dětí po samostatném čtení a předvedení toho, co už umějí nového. 

Potom jsem jim ukázala další funkci, kterou ještě neviděli - prezentaci zakrytou 

roletkou a její postupné odkrývání. Začali jsme opakováním poznávání a čtení 

písmenek, která už uměli. Byla to písmena Ss, LI, Mm, Pp, Aa. Žáci měli za úkol 

postupně poznat a zakroužkovat již známá písmena. Při označování všichni žáci volili 

psaní fixem, nikoli prstem /žáci starší naopak raději psali prstem/. 

Během označování každé známé písmenko správně pojmenovali. Uměli rozlišovat také 

krátké a dlouhé tvary písmen. Všechna písmena správně poznali a označili. Následovalo 

společné přečtení všech označených písmen. Potom jsem označení písmen smazala a 

zakroužkovala písmena Oo, která jsme se ten den měli naučit. Odměnou za dobrou práci 

bylo odkrytí balónku, pod kterým se skrýval smějící se smajlík. 

Další část hodiny jsme věnovali hledání písmenka O v pojmenování obrázků, které děti 

viděly před sebou. Určovali jsme také, na kterém místě ve slově písmeno O slyšíme. 

Děti sluchovou analýzu celkem dobře zvládaly. Za vynikající práci mohly odkrýt 

obrázek okurky, pod kterým se ukrývalo sluníčko, které na děti mrkalo a kutálelo se. 

Čtení jsme vystřídali psaním. Před nácvikem části písmene jsme uvolnili ruku pomocí 

uvolňovacího cviku, který děti znaly. Bylo to klubíčko. Žáci měli možnost si vybrat, zda 

chtějí pracovat na normální tabuli, nebo na interaktivní. Normální tabuli si vybraly 

dívky a chlapci pracovali s interaktivní. Po uvolnění ruky jsme se věnovali nácviku 

„hůlky". Nejprve jsme procvičovali tvar psaním ve vzduchu, potom jsme obtahovali 

předepsaný tvar prstem na papíru, potom tužkou. Dále si děti zkusily napsat 

procvičovaný tvar na tabuli. Následovalo samostatné psaní na papír. Po napsání tří tvarů 

na papír si děti samy svojí práci zhodnotily. Tvary, které se jim nelíbily, podtrhly. Další 

část procvičovaného psaní dostaly děti za domácí úkol. 
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Při psaní bylo u Kamila patrné nedostatečné uvolnění ruky a potíže při klouzání ruky po 

papíru. Také držení tužky není zcela v pořádku. Třídní učitelka doporučila rodičům 

další uvolňovací cviky a poradila jim s nácvikem. 

Vyučovací hodinu jsme ukončili opakováním již procvičených písmenek. Měla jsem 

připravenou hru pexeso. Děti hledaly malá a velká písmena a přiřazovaly je k sobě. 

Pexeso jsme nedokončili, což vůbec nevadí, protože je možné kdykoli pokračovat. 

V úplném závěru jsem hodinu zhodnotila, děti pochválila a připomněla domácí úkol. 

videoukázka č. 36 

6.12. Další možnosti využití interaktivní tabule při výuce čtení v první 

třídě 

6.12.1. Tvarování písmen z provázku nebo modelovací hmoty 

Při výuce čtení a psaní v první třídě se mi osvědčilo tvarování písmen z provázku. 

Provázek musí být měkký, aby se dal snadno tvarovat. Je možné vytvářet jak tiskací, tak 

psací písmena. Pro stejnou činnost se dá využít také modelovací hmota, případně 

modurit. Z toho si děti písmenka mohou vytvrdit a schovat šije. Postupně si tak vytvoří 

celou abecedu, kterou je možné dále používat. 
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videoukázka č.37 

6.12.2. Křížovka 

Další zábavná forma procvičování písmenek j e v první třídě doplňování jednoduchých 

křížovek. Já jsem s dětmi vyzkoušela doplňování známých písmenek na správné místo 

v křížovce. Děti tato činnost bavila. 

videoukázka č.38 
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6.12.3. Přiřazování správných písmen k obrázku 

Do prezentace jsem připravila několik obrázků. Některé z nich začínaly již známými 

písmeny. Děti měly obrázky pojmenovat a přiřadit správné začáteční písmeno. Je možné 

také přiřazování obměnit - např. druhé, třetí, poslední písmeno. Vše záleží na tom, kdy 

prezentaci s dětmi použijeme. Opět ji lze použít několikrát a podmínky obměňovat. 

videoukázka č.39 

6.12.4. Rozřazování písmenek 

V prezentaci jsem měla připravené balónky, ve kterých byla napsaná písmenka, která už 

žáci znali. Tentokrát jsem zvolila jen písmenka Aa a Oo. Děti měly za úkol písmenka 

rozdělit do dvou připravených oválů. Je samozřejmě možné prezentaci obměňovat a 

písmenka volit podle potřeby. 

videoukázka č. 15 
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6.12.5. Přiřazování malých a velkých písmenek 

Pro tuto prezentaci jsem využila obrázků z Živé abecedy, kterou děti dobře znají. Jedná 

se o kartičky, na kterých jsou velká nebo malá tiskací písmena. Žáci přiřazují písmena 

do dvojice - k velkým malá a k malým velká. Tato práce se žákům líbila. Pokud zbude 

čas, je možné, aby si jednotlivé kartičky v podobě panáčků žáci vybarvili. Písmenka 

mohou buď dopisovat a nebo je dostanou v podobě nabídky na výběr a pouze je 

přiřazují. 

videoukázka č.41 

Při práci s žáky z první třídy jsem si všimla, že písmenka napsaná v řadě /stejně jako 

v živé abecedě, kterou znají/ poznají bez potíží. Když jsem písmena soustředila na jiné 

místo na tabuli, měly některé děti s jejich rozpoznáním potíže. Nebyly si jisté a váhaly. 

Ve vyučovací hodině by samozřejmě bylo možné některé věci uvedené v prezentaci na 

interaktivní tabuli nahradit stejnou prací v učebnici nebo v sešitě. Chtěla jsem však 

ukázat co nejvíc možných využití právě interaktivní tabule v hodině. Jak je 

v prezentacích vidět, lze použít obrázky z učebnice, kterou děti znají a pracují sní. 

Stejně tak je možné použít v prezentaci stránky z pracovních listů a písanek. 
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7. ZHODNOCENÍ A REFLEXE VYUŽITELNOSTI INTERAKTIVNÍ 

TABULE 

7.1. Vlastní zkušenosti 

Pokud mám zhodnotit vlastní práci s interaktivní tabulí, musím říci, že jsem z pozice 

učitele velmi spokojená. Interaktivní tabule mi práci v hodinách usnadňuje a z mého 

pohledu dětem podstatně učení zpříjemňuje.Využívám jí v českém jazyce, matematice, 

přírodovědě, vlastivědě, hudební výchově i výtvarné výchově. Možnost využití by 

samozřejmě byla i v praktických činnostech. 

Jako velikou výhodu a úsporu času vidím to, že si vytvořím prezentaci, jejíž „výroba" je 

sice velice náročná na čas, ale mohu jí používat opakovaně a potom už mi její používání 

čas jenom šetří. Pokud potřebuji dětem oživit určitou situaci při výuce, není problém 

použít stejnou prezentaci za určitou dobu znovu. Jednotlivé prvky prezentace se dají 

snadno obměnit a je možné vytvořit zcela jinou situaci, pokud je to zapotřebí. 

Žáci si na práci s interaktivní tabulí velice rychle zvykli a mohu říci, že jim v žádném 

případě za dva roky práce s ní nezevšedněla. Vždy se těší, co bude nového a vlastně jim 

ani nevadí, že se učí. To byl můj názor. 

7.2. Názory dětí 

A teď se podíváme, co tomu říkají děti a jaký je jejich názor. Téměř po dvou letech, kdy 

s interaktivní tabulí pracuji, jsem dětem zadala dotazník, zkoumající oblíbenost, či 

neoblíbenost interaktivní tabule právě z pohledu žáka. Dotazník vyplnil 21 žák. 

Pracovali anonymně. 

Viz příloha č. 1-21 

Otázky zněly: 1. Pracuješ raději s tabulí interaktivní nebo obyčejnou? Proč? 

2. Co se ti líbí při práci s interaktivní tabulí? 

3. Co se ti nelíbí při práci s interaktivní tabulí? 

Při rozboru dotazníku jsem zjistila, že raději pracují s tabulí interaktivní /19 žáků /. 
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Nejvíce se žákům líbí, že na interaktivní tabuli mohou psát prstem a prstem také 

přenášet obrázky. Další odpovědi, které žáci uváděli, například byly: 

- dá se na ní dělat spousta věcí 

- j e to lepší práce než s obyčejnou tabulí 

- dá se na ní gumovat 

- j e lépe vidět 

- je při práci s ní víc zábavy 

- má víc funkcí 

Dva žáci pracují raději s tabulí obyčejnou. Důvodem proč, bylo: 

- když na interaktivní tabuli ťuknu, všechno se ukáže 

- na interaktivní tabuli to píše jinam, než chci 

Na dotaz, co se žákům líbí na práci s interaktivní tabulí, odpovídali například takto: 

- přenášení prstem 

- psaní prstem 

- všechno 

- dá se na ní kreslit 

- obrazovka reaguje na dotek 

- má pastelky a překrásnou houbu 

- je na ní spousta zábavných cvičení 

- obrazovka se dá ovládat prstem 

Také odpovědi na otázku, co se žákům nelíbí na interaktivní tabuli, byly zajímavé. 

Zněly například takto: 

- někdy se to na ní dělá těžce 

- „zasekává se", když přenáším a někdy to přenést prstem neumím 

- nic / 6x / 

- když z ní musíme opisovat 

- píše to jinam, než chci / stalo se to jednou, ale asi to byl hodně silný zážitek / 

- j e vysoko a musíme k ní přinést židle 

- mě se tam líbí všechno 
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- j e v patře, kde je 9. třída 

- dělá stín, když se před ní postavím a já nevidím, kam píšu 

- nedají se na ní upravovat fotky / to není tak zcela pravda / 

- j e tam málo barviček na psaní 

- nechodíme tam tak často 

- nemám jí doma 

- někdy se nedostane na každého 

- někdy téma, ale to se nevztahuje k tabuli 

- když mi svítí promítač do očí 

Z těchto odpovědí pro mě vyplývá, že děti zaujala především úplně odlišná práce oproti 

práci s černou tabulí a bílou křídou. Je to samozřejmě zpestření hodiny. Je pochopitelné, 

že se velmi líbí přenášet obrázky, navíc, když je to možné provést vlastním prstem. 

Určitě se také lépe píše vlastními prsty než křídou, od které jsme špinaví. 

Z odpovědí, týkajících se toho, co se nelíbí, mám pocit, že se jedná převážně o „vady" 

technického typu, které se bohužel nedají nijak ovlivnit. Přesto si myslím, že jsou žáci 

spokojení a drobné nedostatky jsou zastíněny dobrými zážitky a dojmy. 

To bylo hodnocení práce s interaktivní tabulí z pohledu žáků. 

7.3. Názory jiných učitelů 

Další dotazník, který se týká práce s interaktivní tabulí, jsem vytvořila pro učitele, kteří 

s ní pracují. Celkem ho vyplnilo pět učitelů. Také pracovali anonymně. 

Viz příloha č.22 - 25 

Otázky pro učitele byly tohoto znění: 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a/ s interaktivní tabulí a kdo Vás o její existenci 

informoval? 

2. Používáte ve vyučovací hodině raději tabuli interaktivní nebo obyčejnou? Proč? 

3. Prezentace pro výuku s interaktivní tabulí si tvoříte sám/a/ nebo využíváte 

prezentace, které jsou k dispozici na internetu? Proč? 

4. Ve kterých vyučovacích předmětech interaktivní tabuli používáte? Proč? 
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5. Jak /ve kterých částech hodiny - opakování,k výkladu látky.../ interaktivní tabuli 

využíváte? Proč? 

6. Jak na práci s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách reagují žáci? 

Z odpovědí učitelů vyplynulo následující: 

Jeden učitel se s interaktivní tabulí seznámil na školení učitelů informatiky v Novém 

Městě na Moravě. Ostatní jí viděli poprvé vnáší škole při úvodním školení, 

prováděném pracovníkem firmy, která tabuli instalovala. 

Všichni dotazovaní učitelé používají při výuce tabuli interaktivní i tabuli obyčejnou. 

Dvě učitelky napsaly, že používají raději obyčejnou tabuli na zápisy, protože je to 

rychlejší / ze zkušenosti si dovoluji s tímto názorem nesouhlasit /. 

Pouze dva učitelé si tvoří vlastní prezentace. Ostatní to neumí. Všichni využívají 

programy a prezentace, které jsou k dispozici již hotové. 

S interaktivní tabulí pracuji na prvním stupni pouze já. Využívám jí při hodinách 

českého jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, hudební výchovy, výtvarné 

výchovy. Ve všech předmětech je to pomocník jak při výkladu nové látky, tak 

opakování látky. 

Na druhém stupni učitelé využívají interaktivní tabuli v hodinách přírodopisu, 

informatiky, angličtiny, matematiky. 

Všichni učitelé využívají interaktivní tabuli v kterékoli části hodiny. Pomocníkem jim je 

při výkladu látky i při opakování látky. Odehrává se to podle materiálu, který je 

k dispozici a podle momentálních potřeb. 

Děti na práci s interaktivní tabulí reagují velmi dobře. Jsou v hodinách aktivnější, práce 

je víc baví, názornost jim pomáhá správně a rychleji pochopit učivo. Vyučovací hodiny 

jsou pro ně rozhodně zajímavější a přitažlivější. 

Domnívám se, že zhodnocení práce s interaktivní tabulí je dostatečné. Je to názor nejen 
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můj, ale i několika dalších učitelů a hlavně také dětí. Vždyť právě pro ně má být práce 

s interaktivní tabulí největším přínosem. 

8. DOPORUČENÍ PRO PEDAGOGICKOU PRAXI 

Ve vývoji pomůcek pro výuku považuji interaktivní tabuli za pomůcku velice zdařilou. 

Rozhodně jí, na základě vlastních zkušeností, mohu doporučit všem učitelům. Jen mě 

mrzí, že se s ní zatím seznámilo dost malé procento učitelů. Možná je tento stav 

způsobený také tím, že pořízení interaktivní tabule pro školu není nijak levná záležitost. 

Existuje však možnost jí získat na základě grantu, o který může škola požádat. 

Někteří učitelé však mají interaktivní tabuli nadosah, a přesto se práci sní zdárně 

vyhýbají, někdy dokonce brání. Je to velká škoda, protože sobě by usnadnili práci a 

dětem zpříjemnili výuku. K práci s interaktivní tabulí stačí maličkost - umět alespoň 

základy práce s počítačem a mít chuť udělat pro děti něco víc, než suše odvykládat 

učební látku. Vytvoření prezentace je časově náročné, ale čas, který učitel věnuje tvorbě 

prezentací, se několikanásobně vrátí při vyučování v dalších letech, kdy už bude mít 

prezentace pro výuku přichystané z let minulých a bude je případně jen zdokonalovat 

nebo doplňovat o další poznatky nebo zkušenosti. 

Prezentace je možno nejen uložit na disk, ale kdykoli z nich vytisknout to, co je právě 

aktuální. 

Kolegyně a kolegové, neváhejte, a pokud máte možnost, pracujte s interaktivní tabulí! 

9 ZÁVĚR 

Svoji diplomovou práci jsem dělala proto, že jsem chtěla dokázat možnost využití 

interaktivní tabule nejen na druhém stupni základní školy a na středních školách, ale i 

na prvním stupni základní školy. Tato hypotéza se mi potvrdila. Začala jsem 

interaktivní tabuli s dětmi využívat před dvěma lety. Děti byly na konci třetí třídy, dále 

jsem s těmi samými dětmi pokračovala ve stejném duchu ve čtvrté třídě. V letošním 
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školním roce učím stejné děti v páté třídě a interaktivní tabuli využíváme stále. Děti s ní 

pracují velmi rády a výuka je každopádně pestřejší a zábavnější. Také děti, které mají 

diagnostikovány speciální poruchy učení, pracují s interaktivní tabulí rády, bez strachu a 

bez obav z neúspěchu. Učitelům interaktivní tabule velice ušetří práci a především čas. 

Já osobně využívám prezentace, které jsou k dispozici již hotové, ale spoustu prezentací 

si tvořím sama podle právě probírané učební látky a podle materiálů, které mám 

k dispozici. Je pravda, že v okamžiku tvorby prezentací je potřeba přípravě věnovat 

hodně času, ale odměnou je to, že prezentaci je možné používat v neomezené míře, 

třeba za několik let. Tištěné obrázky někdy vyblednou a poškodí se díky častému 

používání. U prezentací pro interaktivní tabuli se toto v žádném případě nemůže stát. 

Pokud je potřeba, lze kdykoli potřebné části z prezentace vytisknout. Také se 

skladováním obrázků a dalších pomůcek pro výuku jsou většinou potíže / nedostatek 

místa /. Prezentace je možné uložit na disk v počítači a nebo na CD či DVD nosič, které 

jsou velmi skladné. 

V neposlední míře je výhodou interaktivní tabule také to, že vyučující ani děti se 

neušpiní od křídy a k mazání nepotřebného není používána věčně ušpiněná houba, která 

se musí namočit vodou. Ve třídě není vířen prach z kříd a alergici mají mnohem menší 

potíže například s dechem. 

Interaktivní tabule je velkým přínosem pro školní výuku. Je však škoda, že nemohou 

být v dostatečném množství a ve všech školách. Přece jen je to poměrně finančně 

náročná záležitost. Na druhou stranu je ale také škoda, že ne všichni učitelé by byli 

ochotni s touto tabulí pracovat. Zejména učitelé, kteří nechtějí pracovat s počítačem, se 

této práce bojí.Někteří učitelé tvrdí, že pracují s interaktivní tabulí při výuce a přitom jí 

používají jen jako velmi drahé promítací plátno. Jsou ale také učitelé, kteří by 

interaktivní tabuli používali velice rádi, ale bohužel jí nemají k dispozici. 

Věřím, že se finanční situace ve školách za několik let změní k lepšímu a že se změní i 

názory některých konzervativních učitelů. Vždyť přece všichni učitelé mají nárok na 

usnadnění svojí práce a všichni žáci mají ve školách nárok na stále kvalitnější a pestřejší 

výuku. 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

Příloha č. 21 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

a - U ^ MWMV ju,.i*, ^ u ^ ^ t , 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

/ M / 

109 

Příloha č. 21 



¡¡ícÁl 
Dotazník pro žáky - práce s mult imediální tabulí ^Á/tA/TkA, 

S-.D 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? ^ / / 

í mMmdux^ MMU ^ iaMS A rvw nm/rnh Á ^ w . 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 
V / / 

co j^mju 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

f i j o i i , Á r o&cu f é w t U ^ J n u 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ? 

///A/,i m c L l c f / ^ a í d í i i tdhcói 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediá lní tabulí? 

1 1 JJi/Ž 

/ i l m j / L 

•JL 

A 

• / 
l/l/i 

Příloha č. 21 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

A&s díxsVY^ CJL*" 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

f CryAy^rzya^L 

Příloha č. 21 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mul t imediá ln í n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ? 

^ - W A ^ / U U A t i r 

2. Co se Ti líbí při práci s mul t imediá ln í tabulí? 

ýt^OQ^-— í k ^ 4JL> w i y /Ybu 
r — r ^ i v n u c L / 

3. Co se Ti nel íbí při práci s mul t imediá ln í tabulí? 

/ r u x y 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

A r r m U ^ m j J j J ^ ^ ^ W ^ ž e / M S J a w , mAuMy 

iwUlo^s aAs f M ^ ' 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

jUjU> AL- /yvuy ižls Ať / p ^ u ' A&MZ,-

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

f f c At/ J A M ; jUJbv ATteoÁsACr 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? P j o č ? 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

3. £o se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

^ 
Příloha č. 10 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s multimediální tabulí? 

116 

Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabuli mult imediá lní n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ? 

& CJL/Uisr^ /y^C- . 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediá lní tabulí? ^ 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediá lní tabulí? 

AJLs/HAs / u ^ / n j ^ / a ^ c , ^ ^ x ^ c y ^ t t ^ / 
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Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s mult imediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ? 

A /TTluJlÁi^mtJjxJínw ún^Áo%u ASur^J ^ /rwJVu djdloJi, 

PMJU /rvcyj 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

/V^Lvcr 

/^O/VCOy 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

rtWrJj / rwo cCí ML/ WJ /KJJSI^T 
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Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u Proč ? 

/OČ/ ry^XKs ry^uC 1 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

VfYi&s/Y*'t/. 

^ / i j r a s í ^ m c á ; C ^ t ^ r u s -

3. Co se Ti nelíbí při práci s multimediální tabulí? 

5ou4<9. 
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Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1 Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ^ A ? 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

/¿¡t 

Příloha č. 21 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o obyče jnou ? P r o č ? 

A r m j M í r Y i V t k u ^ 

(^vcyicjí^ " r w s r j y mljuAsivYrus Á c J ^ ^ J ^ 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 
u 

fiyioj 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

nrOuCy 
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Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí mult imediální n e b o o b y č e j n o u ? P r o č ? 

^ M l o u s i e i l t d o M y mas* ^ 
O-S 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? 

r 
My m d , rmy cUu 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

f fí y 
AU/ rnuj 

Příloha č. 21 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1 Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

'h^^L UjJjurr^,. 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

TÍU-' ^¿x-sA-lXy > £ fZA*****^ ÁcnjoUj 

3. Co se Ti nelíbí při práci s multimediální tabulí? 

123 

Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s mult imediá lní tabulí 

1 Pracuješ raději s tabulí multimediální n e b o o b y č e j n o u ? Proč ? 

/ U - . v ^ t ó / l ^ O ^ - v 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

/\r. 

3. Co se Ti nelíbí při práci s multimediální tabulí? 

Crc^ , 
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Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

2. Co se Ti líbí při práci s mult imediální tabulí? A ^ / 

3. Co se Ti nelíbí při práci s mult imediální tabulí? 

125 

Příloha č. 21 



Dotazník pro žáky - práce s multimediální tabulí 

1. Pracuješ raději s tabulí multimediální nebo obyčejnou ? Proč ? 

2. Co se Ti líbí při práci s multimediální tabulí? 

3. Co se Ti nelíbí při práci s multimediální tabulí? 

/ u ^ ^ X K J o S b u / í o - xUL/ 

/ T U ^ T k Í A X U ^ X / U X J A M Í L O 
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Dotazník pro učitele - wužití interaktivní tabule 

/ 
'.-tv^ 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a/ s interaktivní tabulí a kdo Vás o její existenci informoval? 

/hisjhoLC^ , ' Jc^/?/fy' ^ÁrÁ 

f r / i t y , A&IA ' / z / t ^ / s n s / a č Ý , 

2. Používáte ve vyučovací hodině raději tabuli interaktivní nebo obyčejnou ? Proč ? 

/<A i IviiuC' ÁwO /¡«¿/z//hu/6'* / ^ ' ¿ M n / 

' / M t u L z O /á^ti, ' / o u < / k . Ů i d ^ ^ A ^ ^ ^ 1 

ÁaUrfy*/IiXMWsOLJAuJ / 

3. Programy pro výuku s interaktivní tabulí si tvoříte sám/a/ nebo využíváte programy, 
které jsou k dispozici na internetu ? Proč ? 

j t r / ^ W t r 

4. Ve kterých vyučovacích předmětech interaktivní tabuli využíváte ? Proč ? 

¿ 7 , M l / l ¿ - ' f y / / W / ^ / w « v / , 
/ - / _ / ¿ U h ^ y ^ t í i / h ^ / i j J U . ' / i ' I I 

PC ' & 
5. Jak / ve kterých částech hodiny - opakování, výklad látky.../ interaktivní tabuli 
využíváte ? Proč ? 

/ t i A t i t A / » Ú L 

6. Jak na práci s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách reagují žáci ? 

/hj 'A l /H iT . J) 

A P ř í l o h a č 2 2 
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Dotazník pro učitele - wužit í interaktivní tahi.lt> 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a/ s interaktivní tabulí a kdo Vás o její existenci informoval? 

•ffltíLlL jUJU JjUw /klk/ /MLMOHiki j f j j t fAViimt 

< M ÁíW^/hv M u ' . 
2. Používáte ve vyučovací hodině raději tabuli interaktivní nebo obyčejnou ? Proč ? 

M j j l Í j j / M V - /b^MÁj - I ^ ^ - ¡fcfo 

/áti! / M / W A n w - f ^ 
é t ó y Á f a n u Á C ^ ' V i U f a ^ M ' ^ Á M J - /ftlítCÍ M trii'. 

3. Programy pro výuku s interaktivní tabulí si tvoříte sám/a/ nebo využíváte programy, 
které jsou k dispozici na internetu ? Proč ? 

fť |ř í t ' i áljíMtt fa AtCtowb. 
M i m j / k s , 

4. Ve kterých vyučovacích předmětech interaktivní tabuli využíváte ? Proč ? 

5. Jak / ve kterých částech hodiny - opakování, výklad látky.../ interaktivní tabuli 
využíváte ? Proč ? 

'¡Á^nl MAt- jun!íhs/ ^ 

IťfMui - á f a ffí^ftoklikx MsHlJb 
- / ^ í i U ^ , y/IR /H" jiéÁitfc 

'6. Jak na práci s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách reagují žáci ? 

á f o - ito/ ^ r k i r i W (,/\dUtk!) 
Příloha č. 25 
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Dotazník pro učitele - wužit í interaktivní tahi.lt> 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a/ s interaktivní tabulí a kdo Vás o její existenci informoval? , 

1/ ^ tccf - /v frucvtsst*/«*/ /H-OLS t&á+tJ' 

2. Používáte ve vyučovací hodině raději tabuli interaktivní nebo obyčejnou ? Proč ? 

' I f t y í t f « ^ ' ~ , j i sftryiyUAfiČ: ( ^ ^ r j . 

HuJÍfi**ujU&J ***** A y i c J ^ / u ^ 

3. Programy pro výuku s interaktivní tabulí si tvoříte sám/a/ nebo využíváte programy, 
které jsou k dispozici na internetu ? Proč ? 

4. Ve kterých vyučovacích předmětech interaktivní tabuli využíváte ? Proč ? 

5. Jak / ve kterých částech hodiny - opakování, výklad látky.../ interaktivní tabuli 
využíváte ? Proč ? 

-

6. Jak na práci s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách reagují žáci ? 

Příloha č. 25 
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Dotazník pro učitele - wužití interaktivní tahi.lt> 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a/ s interaktivní tabulí a kdo Vás o její existenci informoval? 

^Q^ <fu/falu^ )ČIJÍJ> s't*/u^u^JL ^ yir /(/c^-U^c 

sUAjfrtT /CaQ. ÍUV>C< WT 

2. Používáte ve vyučovací hodině raději tabuli interaktivní nebo obyčejnou ? Proč ? 

3. Programy pro výuku s interaktivní tabulí si tvoříte sám/a/ nebo využíváte programy, 
které jsou k dispozici na internetu ? Proč ? 

¿ A ' 4 : * - /CM y f ^ / U ^ J ) ^OOCu^ 

ÚUJI /UlČ>Č~ ^ C ^ c a ^ 1 . 

4. Ve kterých vyučovacích předmětech interaktivní tabuli využíváte ? Proč ? 

5. Jak / ve kterých částech hodiny - opakování, výklad látky.../ interaktivní tabuli 
využíváte ? Proč ? 

^ c C - / t f & P , / W ^ ' s C U a j f o ^ ^ ^ 

6. Jak na práci s interaktivní tabulí při vyučovacích hodinách reagují žáci ? 

Příloha č. 25 
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