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Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice využití programu RWCT v první třídě 

základní školy. Zabývá se modifikací tří základních metod tohoto programu, tak aby byly 

použitelné pro nejnižší ročník primární školy. 

Jednotlivé metody rozebírá z hlediska cílů a klíčových kompetencí uvedených v RVP. 

Těžiště práce je v ročním výzkumu v první třídě, kde jsem tyto modifikované metody 

opakovaně s dětmi ověřovala. Další možnosti využití programu RWCT jsou zmapovány 

okrajově a povrchněji. 
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Annotation 

The diploma thesis deals with the application of the RWCT programme in the first 

grade at a primary school. It deals with the modification of three basic methods of this 

programme so that they will be useful for the lowest grade at a primary school. 

Particular methods are analysed from these points of view: the aims and the key 

competences that are mentioned in the RVP. The heart of the thesis is in one-year long 

research in the first grade where these methods were practiced with children. The other 

options of using the RWCT programme are discussed marginally and superficially. 
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I. Úvod 

Motto: 

Učení bez myšlení je marné a zbytečné. 

(Konfucius) 

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na problematiku využití metod programu RWCT 

(Reading and Writing to Critical Thinking- Čtením a Psaním ke Kritickému Myšlení) 

v nejnižším ročníku základní školy. 

Téma diplomové práce si mne našlo samo. Jako studentka jsem se na praktiku setkávala 

se spoustou učitelů, kteří se rozhodli, že vyjdou vstříc novému pojetí výuky a kteří ve výuce 

používali, pro mne do té doby neznámé, programy (Začít spolu, RWCT, Montessori, aj.). 

Poté, co jsem byla naprosto přesvědčena, že takto „nově" chci učit také, dostala jsem nabídku, 

abych dočasně učila na ZŠ Táborská. Po prvním týdnu výuky přišel do mé třídy pan ředitel 

s informací o tom, že by mne chtěl poslat na kurz RWCT, který se koná ve FZŠ Chlupová. 

Tím začal můj kontakt s tímto programem Jehož jasným vyústěním je tato práce. 

Na kurzech RWCT jsem se často setkávala s názorem, že metody, které jsou nám 

nabízeny, se hodí zejména pro vyšší stupně primární školy a že si je učitelé určitě nedovedou 

představit při využití v prvních dvou třídách. Lektoři kurzů tedy vždy věnovali alespoň jeden 

seminář tomu, aby tento předsudek, co nejvíce eliminovali. Rozhodla jsem se, že se zaměřím 

na použití metod RWCT již od první třídy, kde by mělo, alespoň podle mne, vše postupně 

začít. Děti se v první třídě učí číst a psát a jak je v názvu programu Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení obsaženo, právě čtení a psaní se může díky metodám tohoto programu 

rozvíjet již od první třídy. 

V teoretické části se budu věnovat programu RWCT: základní informace, specifika, 

pravidla, metody, rozvoj klíčových kompetencí. Přiblížím možnost využití tohoto programu 

pro výuku v první třídě primární školy. Zaměřím se také na transformaci českého školství 

a na specifika vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku, kde se zaměřím hlavně 

na rozvoj gramotnosti v tomto věku. 
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Praktická část bude akčním výzkumem, který provedu v prvním ročníku ZŠ, kde je 

realizována výuka podle programu Začít spolu. Po jeden školní rok budu v první třídě 

opakovaně s dětmi pracovat na třech metodách, které jsou specifické pro program Čtením 

a psaním ke kritickému myšlení- RWCT: myšlenková mapa, dílna čtení a řízené čtení. 

Předpokládám, že к těmto stěžejním metodám připojím ještě další, které budu v přípravách 

používat к doplnění modelu EUR. Cílem výzkumu bude ukázat, jak jsou metody RWCT 

použitelné již od prvního ročníku a jak přispívají к rozvoji klíčových kompetencí u dětí 

а к rozvoji prvopočáteční gramotnosti. 
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II. Teoretická část 

1. Transformace školství v České republice a vzdělávací 

programy 

„ Učení má být takové, aby to, co se studentům předkládá, chápali jako cenný dar a ne 

jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. " 

A.Einstein 

1.1 Transformace školství po roce 1989 
Rok 1989 se stal letopočtem, ve kterém se udály změny, které po více než čtyřiceti 

letech byly prvními změnami vedoucími к reformě celého systému státu. Do státního systému 

se řadí i školství, které díky roku 1989 mohlo začít naslouchat hlasům kritiky, které se sice 

tlumeně, ale přece ozývaly ještě před oním zlomovým rokem. České školství mělo velikou 

tradici již od dob působení Jana A. Komenského až do meziválečném období, kdy 

se objevovali učitelé „průkopníci", kteří chtěli změnit přístup učitele к dítěti ve školách a kteří 

cítili, že stávající situace není vyhovující a potřebuje dostát inovací, změn a reforem. Jelikož 

se historie opakuje i v roce 1989 se objevily hlasy, které se ptaly po změnách, inovacích 

a reformách, stejně jako tomu bylo již několikrát v historii českého školství. 

Česká republika se zařadila mezi země evropské a otevřela se světu. Bylo jasným 

vyústěním stávající situace, že i české školství se mělo stát školstvím evropským a školstvím 

otevřeným světu. К tomu, aby naše školství dosáhlo žádaných změn bylo zapotřebí 

transformace na úrovni státu (změna školských dokumentů), ale stejně důležitá byla 

i transformace vnitřní, tedy na úrovni vedení školy a učitelů. 

Kritickou analýzu vzdělávacích programů používaných ve školách před rokem 1989 

provedla Vladimíra Spilková: 

—» Nerespektování individuality každého dítěte, jeho potřeb, zájmů a rozdílností ve vývoji. 

Netolerance к dětem vybočujícím z průměru, které potřebují individuální přístup. 

—* Přesně dané centralistické řízení celého školského systému. 
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—• Detailně vymezený obsah vzdělávání a přetěžování dětí informacemi, které nebyly 

propojovány s reálným životem. 

—• Encyklopedický charakter vzdělávání . Dítě nechápe souvislosti jako celek, ale zná jen 

fragmenty, které neumí funkčně používat. 

—• Pasivita školy, pasivní příjem informací. Ve výuce jsou používány frontální metody, kdy 

dítě je pouze pasivním příjemcem. Chybí metody činnostní, skupinová práce aj. 

—• Autoritativní přístup к dítěti, v němž jsou často používány donucovací prostředky 

a manipulace učitele směrem к žákovi. 

—» Zdůrazňování intelektuálního rozvoje na úkor rozvoje sociálního, emocionálního, 

morálního, volního. Ve školách se ztratil důraz na jiné hodnoty než intelektuální, jakými jsou: 

svědomí, odpovědnost, tolerance, respekt, spolupráce, fantazie, soucítění, aj. 

—> Teoretické znalosti jako hlavní cíl výuky, učivo jako obsah výuky 

—* Přehnaná orientace na výkon dítěte, hodnocení dítěte zaměřené především na zjišťování 

znalostí, časté používání srovnávacích metod. Využívání klasifikace jako donucovacího 

prostředku к lepším výkonům dětí. Sankce, pokud dítě v klasifikaci neuspěje od rodičů 

i učitele. Dítě je na vysvědčení hodnoceno pouze z průměru známek, které za pololetí 

v různých testech a zkoušeních dosáhlo. Absence vnitřní motivace dětí a chtění něčemu 

se naučit nejen kvůli dobrým známkám. 

—• Špatný přístup к chybě žáka. Děti jsou za chybování trestány, perzekuovány 

a zesměšňovány, což vede ke strachu z dělání chyb a snažení se o eliminaci činností, 

ve kterých si dítě není jisto. Děti tak často ztrácely kreativitu a projevoval se u nich strach 

a úzkost z dalších neúspěchů. 

—• Izolace školy vůči okolí bez spolupráce s ostatními elementy. Vlivy z okolí jsou pokládány 

za rušivé. Rodiče jsou považováni za laiky, kteří nemají právo na vměšování 

se do pedagogických záležitostí. Komunikace mezi rodiči a školou byla pouze na úrovni 

sdělování 

a zjišťování prospěchu. 

—* Malý prostor pro kreativitu učitele a pro použití alternativních metod výuky. Učitel 

se neměl odchylovat od zažitých a přesně daných standardů. (Spilková, 2005, str. 28- 29) 

Základními principy, o které by se mělo nové školství opírat byly principy 

humanizace, demokratizace a liberalizace. 
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Humanizace školy je chápána jako služba dítěti, jako pomoc při jeho vývoji 

a všestranné kultivaci dětské osobnosti a především к co nej širšímu otevření a rozvíjení 

potencí, které v každém dítěti jsou (Spilková, 2005, str. 33). 

Hned ze začátku 90. let se tým pracovníků pod vedením děkana J. Kotáska snažil 

o vytvoření dokumentů školské reformy. V té době vznikly dva projekty Budoucnost 

vzdělávání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě 

děkana Kotáska a projekty expertních a profesních skupin NEMES Svoboda ve vzdělávání 

a česká škola. 

Oba projekty školské reformy se shodují v nutnosti zásadní změny, jež by měla 

obsáhnout v podstatě všechny prvky vzdělávacího systému (Spilková a kol., 2005, str. 16). 

V těchto projektech se objevuje myšlenka provázanosti vnitřní a vnější reformy, která je 

potřebná к vytváření vnitřních i vnějších podmínek pro školy. 

V této fázi transformačního úsilí chyběla analýza a zhodnocení vzniklých projektů, 

což jsou důležité regulační činnosti, které by měly vést ke zkvalitnění těchto projektů. 

Zhruba v polovině devadesátých let vzniklo několik dalších expertních studií. V letech 

1994 vypracovalo MŠMT ČR dokument Program rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky - Kvalita a odpovědnost. Hlavně materiál Kvalita a odpovědnost byl ve své době 

považován za počátek nové etapy transformace. Stal se východiskem pro tvorbu nového 

školského zákona. Navrhovalo se v něm, aby stát stanovil pro jednotlivé úrovně vzdělávání, 

s výjimkou škol vysokých, vzdělávací standardy, podle kterých by se tvořily vzdělávací 

programy. Školy by tak dostaly možnost vybrat si a přizpůsobit se některým z nabízených 

programů, nebo si vytvořit program vlastní. Přes veškerou snahu se tento dokument nikdy 

nepodařilo uvést do života a projevila se nevůle takto zásadní změny uskutečnit. 

Na základě dokumentu Kvalita a odpovědnost byl v roce 1995 zveřejněn Standard 

základního vzdělávání. 

1.1.1 Standard základního vzdělávání 
Dokument byl schválen MŠMT ČR dne 22. srpna 1995. Je platný od roku 1996 a byl 

vydán v roce 1999 knižně ve vydavatelství Fortuna jako nástroj celospolečenských požadavků 

na vzdělání. Standard vymezuje cíle a obsah, který má být zprostředkován všem žákům 

základního vzdělávání. 

Standard základního vzdělávání kromě všeobecných cílů vytyčuje cíle specifické 

Pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. Zahrnuje v sobě již zmíněné cíle školního 
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vzdělávání, základní složky učiva, stanovuje eile, kterých mají žáci dosáhnout v určitých 

vzdělávacích obdobích a směrnice к realizaci těchto cílů ve školách. Stanovuje sedm 

základních vzdělávacích oblastí: oblast jazykovou, oblast matematiky, oblast přírodovědnou, 

oblast polečenskovědní, oblast estetickovýchovnou, oblast zdravého životního stylu, oblast 

pracovních činností a oblast technologií. 

Ani tento dokument nesplnil očekávám, která do něj byla vkládána a jeho vliv 

na praktické dění ve školách byl minimální. 

1.1. 2 Vzdělávací programy 
V letech 1996- 1997 byly schváleny tři vzdělávací programy pro základní vzdělávání, 

které vymezovaly koncepci, cíle a obsah pro vzdělávání na základních školách. Tyto 

vzdělávací programy nahradily dosavadní osnovy a učební plány a byly to: vzdělávací 

program Obecná škola, vzdělávací program Základní škola a vzdělávací program Národní 

škola. 

Další vzdělávací programy 

Jako alternativní vzdělávací program byl schválen program Česká škola waldorfského 

typu a na vlastním vzdělávacím programu začali pracovat také přívrženci pedagogického 

směru Marie Montessori. 

1. 2 Kurikulární dokumenty formulující pojetí vzdělávání 

a výchovy v období transformace po roce 1989 
Národní program rozvoje vzdělávání- Bílá kniha 

Národní program rozvoje vzdělávání byl schválen v roce 1999. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy se touto koncepcí přihlásilo к zásadě, že rozvoj školství a všech 

dalších vzdělávacích institucí aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má 

v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených 

střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného 

vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy". 
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Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková 

východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj 

vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu (Bílá kniha, 2001). 

Tento dokument byl oficiálním podkladem pro to, aby mohly plošně začít fungovat 

změny, které bylo zapotřebí udělat po revoluci. Cílem vzdělávání přestalo být učivo, 

ale získávání klíčových kompetencí. Učivo se stalo pouze prostředkem к získávání těchto 

kompetencí. K tomu, aby bylo dosaženo naplnění cílů je zapotřebí využití nových metod 

a forem vyučování (např. kooperativní učení, projektové metody, aj.) 

V letech 2001- 2004 vznikl Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávám' 

(RVP ZV), který navazoval na Bílou knihu a na v ní vymezené směry kurikulární politiky. 

1. 2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Rámcový vzdělávací program vznikl v roce 2004 spolu s novým školským zákonem 

a vymezuje závazné rámce vzdělávaní, které jsou nutné pro jednotlivé etapy (předškolní, 

základní a střední). RVP ZV je na státní úrovni kurikulárních dokumentů. Jeho cílem je 

stanovit vzdělávací rámce plošně a vymezit obecné cíle vzdělávám. Školní úroveň představuje 

Školní vzdělávací program (ŠVP), podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. ŠVP si vytváří každá škola samostatně. Musí splňovat podmínky dané RVP ZV, 

ale také se musí přizpůsobit specifikům a potřebám školy, pro kterou je určen. 

Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací 

programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost 

(RVP ZV, VÚP, 2007, str. 9). Na tuto skutečnost se dnes v mnoha institucích zapomíná, nebo 

je její popírání způsobeno nedostatečnou informovaností a erudovaností lidí, kteří se ŠVP 

pracují. Vzhledem к tomu, že na mém stávajícím pracovišti působí pedagog, který se stal 

školitelem práce na ŠVP pro ostatní pedagogy ze školských zařízení v celé ČR, měla jsem 

možnost navštívit s ním některé školy a také s ním o problematice vést diskuzi. Poměrně často 

se stává, že pracovníci na školách nerozumí tvorbě ŠVP a neví jak s ním pracovat. Setkala 

jsem se tak i s tím, že škola nechtěla dát ŠVP к nahlédnutí lidem, kteří nemají pedagogické 

vzdělám, nebo přímo nespolupracují se školou. Myslím, že je důležité, mít neustále na paměti 

to, že ŠVP je dokumentem veřejným a každý, obzvláště rodiče, má právo do něj nahlédnout. 
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Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

RVP ZV: 

—> navazuje svým pojetím na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 

—» vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, 

včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol 

—» specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání; 

—*• vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo 

—> zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně 

formativními funkcemi 

—> podporuje komplexní přístup к realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho 

vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných 

metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními 

potřebami žáků; 

—• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami; 

—• je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro 

vstup do středního vzdělávání (RVP ZV, VÚP, 2004, str. 2). 

Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

—> zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků 

—• uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností 

žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky 

—• vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních 

předpokladů žáků 

—> vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, 

spolupráci a aktivizujících metodách výuky 

—• prosadit změny v hodnocení žáků směrem к průběžné diagnostice, individuálnímu 

hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení 

—* zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit 

důvody к vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol 

-> zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků (RVP ZV, ÚVP, 2004, str. 2) 
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Pro práci učitele, který musí volit výukové činnosti strategie tak, aby naplňoval 

tendence ve vzdělávání uvedené v RVP Z V, je důležité, soustředit se na plnění současných a 

aktuálních vzdělávacích cílů. 

1. 3 Cíle základního vzdělávání 
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem kompetencí ( na úrovni, které 

mohou dosáhnout) a připravovat je na další vzdělávání, uplatnění a život ve společnosti. To, 

že ne všechny děti jsou schopny dosáhnout naplnění míry všech klíčových kompetencí je pro 

pedagoga velice důležité si uvědomit a s touto skutečností by měl pracovat i při stanovování 

cílů výuky. Vzdělávání dětí začíná již v předškolním období, na nějž navazuje základní 

a střední vzdělávání. 

Obecné cíle vzdělávání jsou v Bílé knize charakterizovány takto: 

—> Rozvoj lidské individuality, jehož předpokladem je péče o uchování jejího fyzického 

a psychického zdraví, zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace každého jedince 

a maximální uplatnění jeho schopností. 

—+ Zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, obsažené ve vědách, technice, 

umění, pracovních dovednostech, spirituálních a morálních hodnotách. 

—• Výchova к ochraně životního prostředí. 

—> Posilování soudržnosti společnosti- výchova к lidským právům a multikulturní výchova. 

~* Podpora demokracie a občanské společnosti- výchova к demokratickému občanství. 

—• Výchova к partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující společnosti-

multikulturní výchova (Národní program rozvoje vzdělávám, 2001, str. 14,15). 

1. 3.1 Cíle základního vzdělávání podle RVP ZV 
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování 

těchto cílů: 

—• Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

—> Podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému uvažování а к řešení problémů. 

—> Vést žáky к všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

—» Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 
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—» Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 

—• Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednám a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy к lidem, prostředí i к přírodě. 

—• Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný. 

—• Vést žáky к toleranci a ohleduplnosti к jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 

—> Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci (RVP ZV, ÚVP, 2007). 

Z analýzy RVP ZV vyplývá, že cíle a kompetence se často kladou vedle sebe 

a rozdíly se mezi nimi nereflektují. Z kontextu však je zřejmé, že kategorie cíle je chápána 

siřeji, než kategorie kompetence. Kategorie kompetence přináší do pojetí vzdělávám 

pragmatické podněty a s kategorií cíle vytváří průnik, který je nutno chápat v kontextu 

společenských a ekonomických změn a z toho vyplývajících nových požadavků 

na vzdělávání. 

Pojem klíčové kompetence se v České republice zavedl již dříve v jiných 

dokumentech, ale nikdy dříve nebyl pro školy zavazující. Klíčové kompetence se vyskytují 

ve vzdělávacích programech po celé Evropě a dokonce byly v roce 1996 zformulovány 

pro potřeby školství v Evropské unii. Podstata těchto kompetencí v rámcových programech 

po celé Evropě vychází z mezinárodních studií a výzkumů, ze studia evropských kurikul 

i z konfrontace s realitou kutikulárních reforem v části evropských zemí. Pojem klíčová 

kompetence je zaveden v dokumentu MŠMT ČR v Bílé knize a v pojmosloví v odborné 

pedagogické literatuře. 

V pedagogickém slovníku jsou klíčové kompetence definovány takto: 

»Soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti 

a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních situacích. Nejsou 

vázány na jednotlivé předměty, nýbrž měly by být rozvíjeny jako součást obecného 

základu vzdělávání" (Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, 2003, s. 99-100). 
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Podle RVP ZV klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti (RVP ZV, ÚVP, 2007, str. 14). 

Smyslem a cílem vzdělávání je rozvíjet klíčové kompetence pomocí metod, které by 

měly být činnostní a aktivní. Klíčové kompetence se naplňují měrou, která je pro každé 

období a pro každé dítě individuální. Kompetence se musí rozvíjet již od předškolního věku, 

až do ukončení vzdělání a ani tehdy je nelze považovat za ukončené, ale měly by tvořit 

neopomenutelný základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. 

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek к osvojení 

činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí 

předpoklady к účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností 

na úrovni klíčových kompetencí (RVP ZV, ÚVP, 2007, str. 14). 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence к učení; 

kompetence к řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální 

a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní (RVP ZV, ÚVP, str. 14). 

K tomu, aby byly klíčové kompetence, co nejlépe rozvíjeny, je třeba využít metod 

a forem práce, které nabízejí vzdělávací programy, jejichž cíle korespondují s obecnými cíly 

RVP ZV a s klíčovými kompetencemi. Takovými programy mohou být například: Začít 

spolu ( Step by step), RWCT ( Reading and Writing for Critical Thinking- čtením a psaním 

ke kritickému myšlení), Zdravá škola, Tvořivá škola, Škola pro všechny, atd. Vzhledem 

к tomu, že mé dosavadní studium a praxe bylo nejvíce ovlivněno programem RWCT 

a že metody, které program RWCT nabízí jsou korespondující s mou představou o plnění cílů 

RVP ZV a klíčových kompetencí, budu se v další části této diplomové práce programu 

RWCT podrobněji věnovat. 

1. 3. 2 Cíle programu RWCT 
Program RWCT rozvíjí klíčové kompetence žáků- dovednosti učit se, komunikaci, 

spolupráci a kritické myšlení. Zaměřuje se a rozvíjí poznávací procesy u žáků. Tím, co je 

v něm obsaženo, vytváří předpoklady pro celoživotní vzdělávání a aktivizuje prostředí pro 

učení. 
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Cíle programu RWCT: 

—> Promyšlené a strukturované čtení, psaní a diskuse k rozvijem samostatného myšlení 

studentů, к podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu 

к novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názor druhých. 

Aktivní učení odehrávající se ve fázích E- U- R ( evokace- uvědomění si významu-

reflexe). 

—• Změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem 

a studentem a mezi studenty navzájem. 

—* Využití faktografických znalostí к řešení problémů a jako materiálů к rozvíjení 

myšlenkových operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými postoji. 

—• Zohlednění žákových zájmů a potřeb. 
v 

—• Žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání. 

—• Využití celé škály kooperativních metod. 

Důraz na neustálou spolupráci žáků. 
v # 

—• Žákovo ztotožnění se s cíli učení- žák cílům rozumí a později si i samostatně své cíle 

formuluje, sleduje a vyhodnocuje jejich míru dosažení. 

—<•Třída, skupina se stává učícím se společenstvím, které je otevřené novým nápadům 

a netradičním řešením. 

—• Nehodnotí se pouze výsledek, ale důležitý je proces, hodnotí se práce jednotlivce i skupin, 

ocenění originality, žáci se učí sebehodnocení ( www.kritickemysleni.cz). 

Vzájemnou podobnost a kompatibilitu obecných cílů RVP ZV a RWCT dokazuje 

následující tabulka, ve které jsou cíle přehledně a smysluplně porovnány. 
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1. 3. 3 Srovnání cílů RVP ZV a programu RWCT 
Srovnání RVP ZV a programu RWCT v oblasti cílů: 

RVP- obecné cíle RWCT- cíle 

1. Osvojit si strategii učení a být motivován pro 

celoživotní učení. 

Promyšleně a strukturovaně využívat 

čtení, psaní a diskuse к podnícení 

potřeby 

i schopnosti celoživotního vzdělávání 

2. Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit 

problémy. 
Rozvíjet samostatné myšlení žáků, 

tvořivě přistupovat к novým situacím. 

3. Všestranně a účinně komunikovat. Využít dialogu, diskuse, práce 

ve skupinách, debaty a zveřejňování 

psaných prací žáků jako zdroje 

myšlení ve společnosti. 

4. Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastní i druhých. 

Klade důraz na stálou spolupráci 

žáků, využívá celé škály 

kooperativních metod. 

5. Projevovat se jako svobodná a odpovědná 

osobnost. 

Vytváří si své vlastní názory, hodnoty 

a přesvědčení. 

6. Projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé 

vztahy к lidem, svému prostředí i к přírodě 

Tvořivě přistupuje к novým situacím, 

spolupracuje s ostatními a respektuje 

názory jiných. 

7. Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a 

sociální zdraví. 
— 

Žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a 

ohleduplný к jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám. 

Třída jako učící se společenství je 

otevřená novým nápadům a 

netradičním řešením. 

Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při 

rozhodování o vlastní životní profesní orientaci. 

Zohledňuje skutečné žákovy zájmy 

a potřeby. 

( Tomková, Program čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole, 2007, str. 81) 

Z tabulky jasně vyplývá nakolik si jsou cíle programu RWCT a RVP ZV podobny a 

jak se doplňují. Vzhledem k tomu, že jsem měla tu možnost s programem RWCT již během 
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studia na vysoké škole pracovat a hodlám pomocí jeho metod pracovat i nadále, jelikož 

metody, činnosti a strategie, které program využívá efektivně naplňují nejen cíle tohoto 

programu, ale také cíle RVP ZV a klíčové kompetence vněm uvedené, budu se v další 

kapitole diplomové práce věnovat rozvoji klíčových kompetencí pomocí programu RWCT. 

1. 3. 4 Rozvoj klíčových kompetencí v programu RWCT 
Rozvoj klíčových kompetencí v RVP ZV koresponduje s cíly programu RWCT. 

Rozvoj klíčových kompetencí je dlouhodobým cíle, který v primární škole nemůže být zcela 

naplněn. Každá klíčová kompetence se u žáků vytváří postupně, u každého jiným tempem a to 

tak, že se dílčí dovednosti a vědomosti žáků získané v průběhu doby propojují a nabalují 

se na sebe. Při činnostech ve výuce učitel rozvíjí více složek kompetencí najednou, jelikož 

kompetence se prolínají a také to odpovídá přirozenému a spontánnímu učení žáků. 

V programu RWCT jsou cíle naučit podporovat a rozvíjet samostatné myšlení žáků, 

vést je kritickému myšlení. 

Kritickým myšlením se rozumí především „zkoumání a ověřování všech tvrzení, která 

jsou předkládána к přijetí" ( SUMMER in KOULÍK, Drtinová 2006). 

Kriticky myslet tedy předpokládá, že žák bude klást otázky, bude se snažit na ně 

odpovědět a bude se snažit získávat informace z různých zdrojů. Žák bude také schopen 

pochybovat o názorech svých i druhých, bude zkoumat argumenty a tím bude rozvíjet 

kompetence к řešení problémů, komunikativní а к učení. 

Pokud má učitel rozvíjet kritické myšlení u dětí, musí volit taková témata, která jsou 

spjata se životem a s realitou. Hlavní roli pro rozvoj kritického myšlení hraje učitel, jeho 

vztah к žákům, způsob výuky a pochopení pro myšlenky dítěte a jeho potřeby a názory. 

Program čtením a psaním ke kritickému myšlení nabízí metody a formy práce, které 

vedou к naplnění cílů tohoto programu a tím pádem také к naplnění cílů RVP ZV a klíčových 

kompetencí. Program RWCT se tak stává jakýmsi nástrojem к dosažení cílů, kterých bychom 

měli v primárním vzdělávání dosáhnout. 

Výzkumná část této práce je zaměřena na využití metod kritického myšlení v první 

třídě. Jak již bylo zmíněno RWCT představuje komplexní vzdělávací systém, který učitelům 
1 žákům nabízí efektivní cesty к osvojování klíčových kompetencí. Je programem, který může 

poskytnout mnoho inspirací a námětů pro práci v každé škole. Ve výzkumné části této 

diplomové práce jsem se soustředila na dvě klíčové kompetence, které jsem chtěla za pomocí 
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výukových metod, které zvolím z programu RWCT a pomocí stavby výukového celku, 

nejvíce rozvíjet. Těmito kompetencemi jsou kompetenci к učení a kompetence 

komunikativní. Neznamená to, že jediné kompetence, které jsem při výuce rozvíjela, byly 

pouze dvě. Všechny klíčové kompetence RVP ZV se překrývají, prolínají a je mezi nimi 

veliká prostupnost. Kompetence jsou stav, kterého by mělo dítě na konci základního 

vzdělávání dosáhnout. Je jasné, že pokud chceme rozvíjet kompetence u dětí v první třídě, 

budeme si stanovovat jiné cíle a jinou strategii učení než u dětí, které jsou na konci 

základního vzdělávání. Rozvoj kompetencí by měl navazovat na předchozí předškolní 

vzdělávání. Znění klíčových kompetencí pro první období primárního vzdělávání musíme 

nejprve rozklíčovat a modifikovat tak, aby byl pro toto období vzhledem к fyzickým 

i psychickým předpokladům dětí, dosažitelný. К mé práci jsem použila publikaci Klíčové 

kompetence v základním vzdělávání, ze které jsem, v práci s kompetencemi a stanovováním 

cílů, čerpala. 

1. Kompetence к učení 

Na konci základního vzdělávání žák: 

* Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

a celoživotnímu učení. 

* Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

* Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. 

* Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 

* Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah к učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (Klíčové 

kompetence v základním vzdělávám, VÚP, 2007, str. 20). 

22 



Kompetence, které jsou rozvíjeny ve výzkumné části této práce pomocí metod RWCT: 

5. ročník 1. ročník 

Metody a způsoby učení 

1.1 - Ví, že se lze učit různými 

způsoby; s pomocí učitele1 zkouší 

a vyhodnocuje, které způsoby mu 

vyhovují, a při dalších úkolech 

používá ty, které se mu osvědčily. 

- Seznamuje se s různými strategiemi 

učení. S pomocí učitele zkouší a 

vyhodnocuje ty, které mu nejvíce 

vyhovují. 

1.2 - Slušně požádá spolužáky 

v bezprostředním okolí, aby se 

ztišili, pokud potřebuje klid; 

respektuje, když stejný klid 

potřebují naopak oni; potřebuje-li 

se poradit, dohodne se na 

podmínkách (místo, čas, doba 

trvání), pokud dotyčná osoba 

(spolužák, učitel, jiný dospělý) 

nechce či nemůže ihned. 

- Ví, jak slušně požádat spolužáky 

v bezprostředním okolí, aby se ztišili, 

pokud potřebuje klid. Učí se 

respektovat, když stejný klid 

potřebují naopak oni. 

Výuka 

1.3 - Aktivně vstupuje do výuky, je-li 

pro něho probírané učivo málo 

srozumitelné, obtížné, či naopak 

příliš triviální; nebojí se zeptat, 

požádat o vysvětlení nebo o 

konkrétní příklady; zajímá se o 

možnosti získání dalších poznatků 

- Aktivně vstupuje do výuky. Nebojí 

se zeptat, pokud během práce 

vyvstanou otázky, na které neumí 

odpovědět. 

' Pokud se v textu používá slovo „učitel", rozumí se jím profesní skupina, tzn. učitel i učitelka. 
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o tématu, které ho zaujalo. 

1.4 - Přizpůsobí se různým výukovým 

aktivitám (individuální zkoumání, 

kooperativní činnosti apod.) dle 

zadání učitele. 

Seznamuje se s různými 

výukovými metodami a činnostmi. 

1.5 - vypíše pod vedením učitele 

přiměřeně dlouhé poznámky 

z učebnice či výkladu a správně je 

strukturuje. 

- Snaží se zaznamenat myšlenky do 

grafické podoby. 

1.6 - Vysvětlí a uvede příklady, jak se 

může konkrétní látka, informace 

nebo dovednost z výuky hodit 

v jeho osobním životě, popř. 

v dalším studiu nebo v různých 

zaměstnáních. 

- Uvede příklady, jaké jsou jeho 

zkušenosti v dosavadním 

reálném životě s konkrétní 

látkou, informací, dovedností, 

tématem, aj. 

Výsledky učení 

1.7 - Nebojí se přijít za učitelem a 

poradit se, jak by mohl své 

výsledky zlepšit; vyhledává 

podporu, radu a pomoc, v případě, 

že ji potřebuje; nestydí se chodit 

na doučování; nezlehčuje 

nepříznivé hodnocení ze strany 

učitele, ale chápe jej jako podnět 

к další práci a učení. 

- Požádá o pomoc, pokud ji 

potřebuje. 

1.8 - Nevysmívá se ostatním za 

nesprávné odpovědi; pokud se jí 

dopustí sám, nevymlouvá se na 

falešné příčiny. 

- Přijímá nápady ostatních 

spolužáků. 

1.9 - Sám nebo s pomocí učitele si 

předem stanoví základní 

podmínky, za kterých bude jeho 

- Seznamuje se s pravidly a 

s kritérii práce a činností 

používaných ve výuce. 
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práce úspěšná (odevzdá úkol včas, 

dodrží předepsanou úpravu a 

rozsah, správně odpoví na 

zadanou otázku, v případě 

nejasností či různých možností 

správnost své odpovědi i postup 

obhájí); porovná svůj výsledek 

s předchozím stavem. 

1.10 - Jednoduše popíše, jak pracoval na 

určitém úkolu, co ho bavilo, co se 

mu dařilo, co se mu nedařilo nebo 

v čem udělal chybu; nevyhýbá se 

otevřenému přiznání chyb, 

v případě nezvládnutí úkolu se 

vyrovná s negativní zpětnou 

vazbou. 

- Žák umí pojmenovat a přednést 

své myšlenky. 

1.11 - Otevřeně diskutuje s učitelem i se 

spolužáky o svých vědomostech a 

dovednostech v různých 

oblastech, případně požádá o 

radu, o pomoc či doučování. 

- Žák nabízí své nápady, 

myšlenky a vědomosti a přijímá 

je od učitele i od ostatních 

spolužáků. 

Práce s informacemi 

1.12 - Vypracuje jednoduchý úkol 

s využitím nabídnutých 

informačních zdrojů. 

- Zjišťuje z nabízených materiálů 

informace, vybírá z nabídky 

informací ty, které považuje za 

nedůležitější a propojuje nové 

informace a zkušenosti s těmi, 

které již má. 

Propojování a využití vědomostí 

1.13 - Formuluje, jaký význam má 

získaná informace pro běžný 

život, a propojuje nově získané 

- Zjišťuje z nabízených materiálů 

informace, vybírá z nabídky 

informací ty, které považuje za 
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informace s předešlými nedůležitější a propojuje nové 

zkušenostmi. informace a zkušenosti s těmi, které 

již má. 

2. Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

• Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

• Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a j iných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji а к aktivnímu zápojem se do společenského 

dění. 

• Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem. 

• Využívá získané komunikativní dovednosti к vytváření vztahů potřebných к 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (Klíčové kompetence 

v základním vzdělávání, VÚP, 2007, str. 36). 

5. ročník 1. ročník 
Způsob wiadřování (jeho srozumitelnost a logika) 
2. 1 - Používá správné termíny a 

výstižné výrazy, které souvisejí s 

daným tématem; vysvětlí 

ostatním termín, který použil, v 

případě, že mu neporozuměli; 

dokončuje věty. 

- Používá správné termíny a 

výstižné výrazy, které souvisejí 

s daným tématem a vzhledem ke 

svým schopnostem. Vysvětlí 

ostatním termín, který použil, 

v případě, že m,u ostatní 

neporozuměli. Dokončuje věty. 

2.2 - К vyjádření používá grafických 

znázornění a symbolických 

prostředků. 

- К vyjádření používá grafických 

znázornění a symbolických 

prostředků. 
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Např. grafické znázornění nějaké 

situace, matematický jazyk. 

2.3 - Při popisu situací nebo vyprávění 

příběhu ze života postupuje 

chronologicky od začátku do 

konce, najde příčiny a následky 

dané situace a popíše je 

- Při vyprávění dodržuje časovou 

posloupnost a umí se v ději 

orientovat. 

Písemný projev 

2.4 - Svou myšlenku, svůj prožitek 

nebo příběh podává písemně s 

jasnou logikou, od začátku do 

konce, neztrácí se 

v podrobnostech. 

- Snaží se zaznamenat své 

myšlenky do psané podoby. 

Ústní projev 
2.5 - Pro jednotlivce i pro celou třídu 

srozumitelně vysloví svou 

myšlenku, shrne nej důležitější 

informace, které se dočetl nebo 

které vybral z ústního projevu 

druhého, a stručně a srozumitelně 

je sdělí ostatním; souvisle a 

zřetelně vypráví krátký příběh 

nebo podává nesložitou situaci, 

uvědomuje si přítomnost 

posluchačů. 

- Poslouchá informace 

s porozuměním, získané poznatky 

interpretuje vlastními slovy. 

2.6 - Rozlišuje, zda mluví se svým 

vrstevníkem (dítětem) nebo 

dospělým, se známým nebo 

neznámým člověkem a přizpůsobí 

tomu svou mluvu. 

- /rozlišuje, zda mluví se svým 

vrstevníkem (dítětem) nebo 

dospělým, se známým nebo 

neznámým člověkem a přizpůsobí 

tomu svou mluvu. 

Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci 
2.7 - Vyslechne druhého, aniž by ho 

zbytečně přerušoval; udržuje s 

- Učí se naslouchání druhým. 
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mluvčím oční kontakt. 

2.8 - Když něčemu nerozumí, zeptá se, 

jak to mluvčí myslel. 

- Seznamuje se se základními 

pravidly komunikace. 

2.9 - Odpoví na položenou otázku, 

řekne svůj názor na věc. 

- Odpoví na položenou otázku. 

Umí pojmenovat a přednést své 

myšlenky. 

2. 10 - Přihlásí se o slovo, řídí se 

pravidly diskuse, která si se 

skupinou dohodl, v diskusi 

upozorní, když něčí vstup nepatří 

к hlavnímu tématu. 

- Seznamuje se s pravidly diskuze a 

komunikace ve skupině. 

2. 11 - Přemýšlí o názorech druhých 

(chce je slyšet, není k nim hluchý) 

a respektuje, že mohou mít názory 

odlišné od jeho; přijme, když 

druhý nesouhlasí s jeho názorem 

(nezlobí se na něj pro jeho názor). 

- Žák přijímá nápady ostatních 

spolužáků. 

2. 12 - Popisuje, co se mu nelíbí na 

názoru či výsledku práce druhé 

osoby, nikoliv na osobě samotné. 

- Dokáže pojmenovat klady a zápory 

práce ve skupině, problémy, které při 

práci nastanou. 

2. 13 - Pokud je pro něj nějaká 

komunikace nepříjemná a má 

pocit, že ho chce někdo o něčem 

proti jeho vůli přesvědčit, vyhledá 

pomoc u staršího spolužáka nebo 

u dospělého. 

- Dokáže odmítnout komunikaci, 

která je pro něj nepříjemná a 

požádat o pomoc. 

Při stanovování cílů jsem použila nejen příručku Klíčové kompetence v základním 

vzdělávání, ale také Bloomovu taxonomii cílů. 
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Bloomova taxonomie- stanovování výukových cílů 

„Když víme, co je vak útrob hlemýždě, nejsme ještě vzdělaní, dokud nezjistíme, co se dá 

s takovouto informací dělat. " 

Ondřej Hausenblas 

К vymezování a klasifikaci výukových cílů, к jejich operacionalizování (vymezení 

v podobě přesně, jasně a úplně definovaných výkonů, které mají žáci prokázat) doporučují 

autoři programu RWCT využít tzv. Bloomovu taxonomii kognitivních cílů (Bloom 1956, 

Anderson, Krathwohl 2001, Byčkovský, Kotásek 2004). Ta rozlišuje procesuálni a obsahovou 

stránku při vymezování cílů. Zahrnuje jednak dimenzi kognitivních procesů, tak i dimenzi 

poznatků (Tomková, Program čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole, 2007, 

str. 15). 

Kognitivní procesy se skládají z myšlenkových operací nižšího řádu: zapamatovat si, 

porozumět (pochopit), aplikovat a také z myšlenkových operací vyššího řádu: analyzovat, 

hodnotit a tvořit (syntéza). Vzhledem к zatížení českého školství minulou dobu, stále ještě 

se ve školách klade důraz na myšlenkové operace nižšího řádu. Pořád se častěji ověřují 

izolované znalosti, namísto toho, abychom se zaměřili na porozumění a uplatňování těchto 

znalostí. 

V padesátých letech minulého století Bejmanin Bloom upozornil na to, že kognitivní 

činnosti se podle své náročnosti dají hierarchicky uspořádat a vytvořil od té doby hojně 

využívanou Bloomovu taxonomii (Čechová a kol., Nápadník pro rozvoj klíčových 

kompetencí ve výuce, 2006). Do této hierarchie zahrnul mlýnkové operace na nižší i vyšší 

úrovni. Ke každému stupni Bloomovy taxonomie se vztahují úkoly, které můžeme s dětmi 

Plnit a také otázky, které bychom měli pokládat. Nejčastěji používané otázky na českých 

školách najdeme v Bloomově taxonomii na nejnižším stupni. 

Bloomova taxonomie podle Nápadníku pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce: 

Stupeň Definice Ukázka sloves Otázky 

ZNALOST 

(Od mvšlenkovvch 

Žák si vybavuje 

informace v přibližně 

stejné podobě, v jaké 

mu byly předány. 

Napište. Vytvořte 

seznam. Vyjmenujte. 

Definujte 

Kdo? Co? Kde? Kdy? 

Jak? 

operací nižšího řádu) 

Žák si vybavuje 

informace v přibližně 

stejné podobě, v jaké 

mu byly předány. 

Napište. Vytvořte 

seznam. Vyjmenujte. 

Definujte 

Kdo? Co? Kde? Kdy? 

Jak? 

Žák si vybavuje 

informace v přibližně 

stejné podobě, v jaké 

mu byly předány. 

Napište. Vytvořte 

seznam. Vyjmenujte. 

Definujte 

Kdo? Co? Kde? Kdy? 

Jak? 
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POROZUMĚNÍ Žák rozumí a 

interpretuje informace, 

které se zakládají na 

předchozím učení. 

Vysvětlete. 

Formulujte vlastními 

slovy. Přeložte a 

interpretujte. 

Co znamená? 

Vysvětlete?... 

APLIKACE Žák vybírá, přeměňuje 

a používá znalosti a 

principy. 

Použijte. Spočítejte. 

Vyřešte. Ukažte. 

Jaké jsou další 

příklady? 

ANALÝZA 
ík myšlenkovým 

operacím vvššího 

řádu) 

Žák rozlišuje, třídí a 

dává do vzájemného 

vztahu předpoklady, 

hypotézy a důkazy 

nebo strukturu otázky 

či výroku. 

Porovnejte. Postavte 

do kontrastu. 

Analyzujte. 

Identifikujte. 

Jaké jsou pro to 

důkazy? 

SYNTÉZA Zák je schopen 

vytvořit nový návrh, 

nový plán na základě 

svých poznatků. 

Vytvořte. Navrhněte. 

Vynalezněte. Sestavte. 

Znovu uspořádejte. 

Naplánujte. 

Jak bychom mohli 

přispět к ..., zlepšit, 

navrhnout, vyřešit? 

EVALUACE Zák zhodnotí, kriticky 

posoudí standardy a 

kritéria. 

Posuďte. Doporučte. 

Kriticky zhodnoťte. 

Zhodnoťte. 

Co si myslíte o ...? 

Podle čeho posuzujete 

či hodnotíte ...? 

Zapamatování a porozumění (porozumění tomu, co nám chtěl druhý člověk sdělit) 

se uvádějí jako přípravné fáze kritického myšlení. Kritické myšlení se vztahuje především 

к vyšším kategoriím Bloomovy taxonomie, tj. analýze, hodnocení a syntéze. Bloomova 

taxonomie může učitelům pomoci při práci s očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích 

oborů z RVP ZV, při vymezování konkrétních výukových cílů v jednotlivých vyučovacích 

jednotkách, při volbě vhodných výukových prostředků, tj. učebních aktivit a vyučovacích 

metod a forem práce a také při hledání vhodných způsobů a prostředků hodnocení průběhu 

výsledků učení žáků. Užívání Bloomovy taxonomie v praxi pomáhá učitelům rozvíjet myšlení 

žáků na všech úrovních (Tomková, Program čtením a psaním ke kritickému myšlení 

v primární škole, 2007, str. 15). 

Učitelé by měli za pomoci Bloomovy taxonomie klást otázky z celého spektra 

kognitivních činností, těch vyšších i nižších. Učitel by měl děti, kladením otázek, přimět 

k tomu, aby neodpovídaly pouze jednou doslovnou odpovědí, ale aby se pokoušely informace 
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vyhodnocovat, začleňovat do kontextu a analyzovat. Ukázalo se, že hodně dětí považuje 

otázky, při kterých je pouze jedna odpověď, buď správná nebo chybná, za stresující 

a nej náročnější, ačkoli dlouhou dobu se právě tyto otázky považovaly za jakési východisko 

z nouze pro každého. 

Při plánování výukové činnosti je nutné, aby se výukové cíle každého tematického 

okruhu každé vzdělávací činnosti formulovaly za pomocí sloves z Bloomovy taxonomie. 

Ačkoli program RWCT promýšlí hlavně postupy a strategie učení a vyučování, 

neznamená to, že by nebyl důležitý obsah a učivo. Bez obsahu by se nebylo čemu učit 

a nebylo by ani proč kriticky myslet. Učitel má možnost vybírat obsah, který bude důležitý 

a zajímavý pro tu konkrétní třídu, vzhledem к jejím specifikům a potřebám. Díky tvorbě 

školních vzdělávacích programů mohou učitelé přehodnotit význam a množství učiva 

a zaměřit se právě na kvalitní výběr obsahu učiva tak, aby sloužilo к naplňování nových cílů 

základního vzdělávaní. 

Podle Nápadníku pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce bude mít zaměření učitele 

na vyšší hladiny myšlení žáků pravděpodobně některý z následujících dopadů: 

—>• Učitel připouští, že neexistuje jedna správná odpověď na každou otázku, a přijímá 

rozdílnost s různost. 

Výuka nespočívá pouze ve faktech a jejich reprodukci při zkoušení, ale zahrnuje 

problémové úlohy s nejednoznačnými řešeními. 

Učitel si zvyká na to, že každý žák si z učební činnosti odnese jiné poznatky a dovednosti, 

a to podle svých potřeb, zájmů, typu talentu. 

Učitel se více zabývá učením každého žáka individuálně. 

V předešlé části diplomové práce jsem se zaměřila na transformaci českého školství, 

která ovlivnila výukové procesy na českých školách, přístup к dítěti, к rodičům a jejímž 

klíčovým dokumentem se stal Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 

V další části se budu podrobněji zabývat programem Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení, který se pro mne stal nejvíce vhodným k tomu, abych pomocí jeho výukových metod 

a strategií naplňovala klíčové kompetence stanovené v RVP ZV. Budu se také zabývat 

specifiky dítěte mladšího školního věku a možnými přizpůsobeními výukových metod pro 

toto věkové období. 
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2. Program čtením a psaním ke kritickému myšlení-

RWCT 
„ Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s ostatními, dokáže zítra samo. " 

Lev S. Vygotskyj 

2.1 Původ programu RWCT 
Program RWCT byl vytvořen Společností pro demokratické vzdělávání v USA 

(Konsorcium for Democratic Pedagogy). Finančně a organizačně program zabezpečila síť 

kanceláří Open Society Institute New York, v České republice Open Society Fund Praha. 

Program RWCT je určen především pro země budující demokratickou společnost, byl 

představen v několika desítkách zemí střední Evropy, východní Evropy a Asie. V České 

republice byl nabídnut poprvé ve školním roce 1997/1998 (Tomková, Program čtením 

a psaním ke kritickému myšlení, 2007, str. 10). 

Program RWCT podporuje proces vnitřní transformace škol všech stupňů a získal 

zásadní význam v reformě našeho školství. Je jedním z vlivných inovativních programů 

vzdělávání, který koresponduje s cíli základního vzdělávání u nás a nabízí funkční postupy 

к dosahování těchto cílů (Tomková, 2007, str. 10). 

Kritickým myšlením se rozumí myšlení nezávislé a samostatné. Učit se kritickému 

myšlení znamená vytvářet si vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Snaží se z tradičního 

učení vytvořit učení osobní, smysluplné, užitečné a v neposlední řadě trvalé. Získávání 

informací je v kritickém myšlení východiskem, a nikoli cílem. Kritické myšlení začíná 

Položením otázek a problémů, které se mají řešit. Poté následuje snaha o řešení problémů 

a odpovědi na položené otázky, které vznikly z žákova vlastního zájmu a z jeho potřeb. Žák, 

který umí kriticky myslet se snaží hledat rozumné argumenty, chápe se myšlenek a následně 

je porovnává a opačnými názory i s tím, co o daném tématu sám ví. 

Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Žáci si své myšlenky ověřují a 

zdokonalují tím, jak se o ně dělí s ostatními. Proto je v rámci kritického myšlení využíváno 

výukových strategií, které přispívají к dialogu, к diskuzi, skupinové práci а к debatám. 
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2. 2 Teoretická východiska programu 
Program čtením a psaním ke kritickému myslení vychází z konceptu konstruktivistické 

psychologie a pedagogiky. Podle konstruktivismu člověk při učení pasivně nepřebírá hotové 

poznatky, ale konstruuje je na základě dřívějších poznatků a zkušeností. 

Součástí rozvoje kritického myšlení je v programu RWCT rozvoj metakognitivního 

myšlení. Jde o myšlení „nadruhou", tj. poznávám vlastních kognitivních procesů, 

uvědomování si a porozumění tomu, jakým způsobem myslím. Toto uvědomování 

si vlastních myšlenkových postupů je předstupněm a základem kontrolování a řízení 

(plánování, usměrňování a hodnocení) procesu vlastního poznávání a učení, (autoregulace 

učení, metakognitivní učení). Vede nejen к porozumění myšlení u sama sebe, ale i u druhých 

( Bruner 1996, Vyškovský, Kotásek, 2004). Metakognitivní myšlení umožňuje žákům 

sledovat, reflektovat a dále pracovat na svém individuálním způsobu učení. 

Základní rozlišení transmisivního a konstruktivistického pojetí výuky podle Tonucci 

(1991, str. 14-19): 

» Zatímco v transmisivní škole: 

Dítě neví (neumí) a do školy přichází, aby se vše naučilo. 

—> Učitel ví (umí) a do školy přichází, aby vše naučil toho, kdo nic neví. 

Inteligence je prázdná nádoba, která se postupně naplňuje kladením poznatků na sebe. 

Tak v konstruktivistické škole: 

—• Dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby je organizovalo, 

prohloubilo, obohatilo a rozvinulo- a to ve skupině. 

Učitel zajišťuje, aby žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní, sociální, 

operační) za účasti a přispění všech. 

Inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje rekonstruováním. 

Autoři programu RWCT vytvořili třífázový model učení, který vychází z podstaty 

Pedagogického konstruktivismu. Tento model podporuje aktivitu žáků při výukovém procesu, 

Pracuje s jejich zkušeností, počítá s postupným a aktivním konstruováním poznám a s tím, 

že proces poznávání u dětí neustále pokračuje. Neoddělitelnou součástí učebního procesu 

se v tomto modelu stává reťlektivní a sebereflektivní činnost. 
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2. 2.1 Třífázový model učení 
.. Co slyším, zapomenu. Co vidím, zapamatuji si. Co si vyzkouším, tomu rozumím. " 

Kung fu Zu 

Program RWCT využívá základního učebního modelu, který má 3 fáze: 

1) Fázi evokace 

2) Fázi uvědomění si významu informací 

3) Fázi reflexe 

Tento model navrhuje, jak uspořádat sled různých učebních aktivit a činností tak, aby 

si žáci uvědomili vztahy mezi svými znalostmi, aby hledali vlastní řešení problémů, 

zpracovávali získané informace, vyjadřovali se k nim a hodnotili dosaženou změnu. 

A. Princip fáze evokace 

Během první fáze dochází к několika důležitým poznávacím aktivitám. 

1. Student si samostatně vybavuje, co již ví o tématu. Evokace studenta přinutí, 

aby se zamyslel nad tím, co již o daném tématu ví a začal nad ním přemýšlet. 

Znalosti, které nepřijímáme nahodile, nýbrž jako součást nějakého kontextu, jsou 

trvalé. Informace vytržené ze souvislostí, které si žáci nemohou spojit s již známými 

znalostmi, se mohou zanedlouho vytratit ( Příručka 1,1997, str. 7). 

Při učení se spojují nové poznatky s poznatky, které již známe. Aby studenti lépe 

a hlouběji porozuměli danému problému, tématu, potřebují základ z vědomostí, které již 
0 dané věci vědí a na tento základ napojovat poznatky a zkušenosti nové. Tím, že žáci 

využívají předchozích znalostí a dochází к jejich rekonstrukci, tím si rozšiřují základ svých 

vědomostí a dostávají možnost aktivně přijmout nové poznatky. Při tomto způsobu práce se 

dají odhalit dřívější desinterpretace, neporozumění, mezery, aj., které mohou děti v určitém 

tématu vzdělávacích oblastí mít. 

2. Při evokaci dochází k aktivizaci studenta. Jakékoli efektivní učení se bez činností 

vedoucích к aktivitě studentů neobejde. V našich školách se často udržuje model, kdy učitel 

Předává a žák pasivně přejímá informace. Většina takto nabytých vědomostí, ale nezakládá 

onen pevný základ vědomostí, které studenti ke svému učení potřebují. 
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Aktivní zapojení znamená, že žáci přemýšlejí samostatně a užívají vlastního jazyka 

к vyjádření myšlenek. Své znalosti a aktuální stupeň porozumění prokáží vlastním souvislým 

projevem, lhostejno zda písemným či ústním. Ve fázi evokace si tímto způsobem žáci sami 

ujasňují, na jaké úrovni jsou jejich znalosti tématu, jaké vědomostní či názorové „schéma" 

si v sobě nesou. A díky tomu, že si svou výchozí situaci ujasní, mohou pak lépe a efektivněji 

do již existujících struktur zabudovat poznatky nové, protože budou lépe rozumět celému 

kontextu ( Příručka 1, 1997, str. 7). 

3. Dalším cílem evokační fáze je vzbudit vnitřní zájem studentů к řešení 

předloženého problému. Vnitřní zájem je nezbytný pro to, aby bylo učení efektivní. 

Aby studenti viděli smysl své práce a zůstali aktivní během činností, musí být vnitřně 

motivování. Ve fázi evokace mají studenti možnost sami sobě stanovit cíl, ke kterému jejich 

práce směřuje a to formou zformulování a kladení vlastních otázek, na které chtějí a musí 

hledat odpovědi. 

Pokud si žák cíl stanoví svobodně, bude i maximálně motivován к jeho dosažení 

(Příručka 1,1997, str. 8). 

B. Princip fáze uvědomění si významu 

1 • Základním úkolem v této fázi je udržet zájem žáka, který se vyvolal během evokace. 

2. Druhým úkolem je podnítit žáky к tomu, aby sledovali, jak se vyvíjí jejich 

vlastní chápání nových poznatků. Dobří žáci a schopní čtenáři neustále vnímají, zda a jak 

nové informaci rozumějí, jak souvisí s tím, co znají z dřívějška. Vrací se k tomu, co jim nem 

jasné po prvním čtení. Při poslechu mluvenému projevu kladou otázky nebo si dělají 

Poznámky v místech, jimž nerozumějí, aby se k nim mohli vrátit později. Pasivní čtenáři 

budou tyto nejasnosti jednoduše přeskakovat a informacím buď vůbec nebo částečně 

neporozumí. Jakmile studenti dokáží průběžně vnímat, zda textu rozumějí a do jaké míry, už 

ukládají nové informace do vlastních vědomostních schémat, která tak zdokonalují a 

upevňují. Hledají souvislosti- stavějí mosty mezi starým a novým a budují si tak zázemí pro 

hlubší chápání daného tématu. 

C. Princip fáze reflexe 

Během této fáze by měly být splněny dva základní cíle. 
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1. Žáci by měli začít vyjadřovat myšlenky a získané informace svými slovy. К lepšímu 

zapamatování získaných poznatků je zapotřebí, aby se každý sám pokusil najít mezi nimi 

souvislosti a uměl je vysvětlit svými vlastními slovy. Porozumění je trvalé, pokud 

se podaří nové informace zasadit do souvislého smysluplného rámce ( Pearson a Felding, 

1991). 

2. Dosáhnout výměny názorů mezi žáky, protože vede к rozšíření jejich slovní zásoby, 

obohacuje je o nová myšlenková schémata, která používají ostatní. Žáci mohou o těchto 

jiných myšlenkových pochodech přemýšlet, vyhodnocovat je, porovnávat se svými 

vlastními a nakonec je mohou využít pro sebe a pro své pochopení. Tím, že budou umět 

přijímat a naslouchat názorům někoho jiného se naučí, že nemusí být vždy každý postoj 

definitivní a že je možné zahrnout do našeho postoje i názor někoho jiného. 

Pro každou fázi učebního procesu jsou vhodné různé výukové metody, pomocí kterých 

můžeme naplnit cíle té které fáze. Některé metody se dají využít pro více fází nebo různě 

fázemi prostupují. Nejčastěji se dají metody použít jak pro fázi evokace tak i fázi reflexe. 

V následující kapitole uvedu a vysvětlím některé metody RWCT, které souvisí s výzkumnou 

částí této práce. 

2. 3 Metody programu RWCT 
Metody jsou kroskurikulární, využitelné napříč osnovami, vyučovacími předměty. 

Program RWCT к rozvoji kritického, metakognitivního a tvořivého myšlení vybírá a znovu 

promýšlí zvi. metody využívající čtení, psaní a ústní vyjadřování, tedy metody slovní. 

Program RWCT je pestrý ve svých organizačních formách. Využívá skupinovou, frontální 
1 individuální formu výuky. Velký důraz klade na zařazování kooperativních činností, které 

mají pozitivní vliv na učení se žáků a na rozvoj jejich kritického myšlení a rozšiřují kognitivní 

°íle vzdělávání o cíle sociálního rozvoje žáka. Podobně jako u vyučovacích metod program 

RWCT využívá převážně metody známé z jiných zdrojů (Tomková, 2007, str. 29). 
; 

V této kapitole představím metody RWCT, které využívám ve výzkumné části 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že výzkum je zaměřen na využití metod v první 

třídě, musí se požívané metody modifikovat tak, aby zohledňovaly stávající vývoj 
a stupeň dovedností u žáků. 
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Brainstorming - Tato metoda byla původně vyvinuta к řešení dosud nevyřešeného 

problému ve firmách. V programu RWCT učitel zadá téma a žáci mají za úkol zapsat vše, co 

o daném tématu vědí. Jde o evokaci dosavadních zkušeností a znalostí, které žák o tématu má. 

V počátcích práce s brainstormingem by měly být přijímány i nesprávné informace. Děti 

si často tuto metrodu pamatují pod názvem „ Sluníčko", protože její grafická podoba tomuto 

názvu napovídá. Brainstorming má řadu podob, může být využit jako individuální nebo 

skupinový, nestrukturovaný nebo strukturovaný, ústní nebo písemný, atd. Někdy se pod 

pojem brainstorming zahrnují i další níže uvedené postupy, jako jsou myšlenkové mapy, 

volné psaní a některé kooperativní činnosti (Tomková, 2007, str. 29). 

—» Tato metoda je užitečná při vlastním procesu učení. Převedení poznatků, které máme 

do vizuální podoby je pomáhá třídit a uspořádat. Tato metoda se používá jak při fázi evokace 

tak při fázi reflexe. Ve fázi reflexe pomáhá seřadit informace a začlenit nové myšlenky do již 

existujícího systému vědomostí. 

Díky brainstormingu dochází к uvědomění si souvislostí, к pochopení vztahů a principů. 

—• Pokud se žáci naučí tuto metodu používat, přispěje к jejich dovednosti učení. Metodu 

mohou samostatně používat při jejich celoživotním učení a samostudiu. 

V některých formách brainstormingu (myšlenkové mapy) se žáci učí vyjadřovat základní 

souvislosti a pojmy a myšlenky hierarchicky uspořádat- kategorizovat. 

Pomocí této metody se také podporuje kompetence personální a sociální, pokud mají žáci 

možnost na brainstormingu pracovat společně, nebo ho párově či skupinově sdílet. 

Dovednosti = složky kompetencí = cíle vzdělávání, které žák pomocí metody 

brainstorming naplňuje: 

Žák se soustředí po stanovenou dobu na téma. 

—*• Žák se drží tématu. 

—»• Žák bez zábran nabízí své nápady. 

--»Žák přijímá všechny nápady bez kritiky. 

Myšlenková mapa: 
v 

Zák nalézá složky tématu. 

-»Žák tyto složky třídí: porovnává, rozhoduje, со к čemu patří, rozhoduje o nadřazenosti 
a podřazenosti složek tématu. 

—» Žák identifikuje vztahy a souvislosti mezi složkami tématu. 
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—» Žák pojmenovává kategorie. 

Přizpůsobení metody pro 1. třídu primárního vzdělávání: 

Děti se s brainstormingem nejprve seznámí společně. Spolu s učitelem vytváří 

„Sluníčko", do kterého nejprve zakreslují, poté zapisují hesla na papírky, které učitel rovná na 

tabuli či velký papír do mapy. Jejich ale úplně první setkání většinou bývá již drive, když jsou 

vyzvány, aby si vybavily asociace týkající se nějakého tématu a sdělily je ostatním. První 

myšlenkové mapy- brainstormingy jsou tedy kreslené, poté s rozvojem psaní se děti naučí své 

asociace zapisovat. 

Pětilístek - Jedná se o „báseň" o pěti řádcích, která vzniká podle přesně daných instrukcí. 

I tato metoda je jednou z těch, které se používají při fázi evokace i reflexe. 

Na první řádek pětilístku se píše nejčastěji podstatné jméno, téma, název. Na druhém řádku 

se za pomocí dvou přídavných jmen odpovídá na otázku Jaké ono téma je? Na třetím řádku 

se třemi slovesy zapisuje Co téma dělá? Čtvrtý řádek je větou o čtyřech slovech, která by 

měla vyjadřovat pocit z daného tématu. Pátý řádek je shrnutím, závěrečná formulace podstaty 

tématu. 

Pětilístek slouží к syntéze komplexních informací. Žáci při něm vyjadřují své 

vzpomínky, představy pocity (Čechová a kol., Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve 

výuce, 2006, str. 39). 

Přizpůsobení metody pro 1. třídu primárního vzdělávání: 

Pětilístek se dá na úplný začátek práce s ním předělat na trojlístek, kdy žáci zapisují 

pouze první tři řádky. 

Klíčová slova - Žáci vybírají několik klíčových pojmů к prostudovanému tématu, případně je 

využívají v závěrečném psaní. Metoda klíčových slov je dalším příkladem, jak jedna metoda 

může být využita v různých fázích výuky: ve fázi evokace žáci zkoušejí dát do souvislosti 

několik klíčových slov, která na tabuli napsal učitel. V průběhu dalšího učení pak budou 

ověřovat a zdokonalovat chápání těchto pojmů a porozumění vztahům mezi nimi ( Tomková, 

2007, str. 33). 

38 



Přizpůsobení metody pro 1. třídu primárního vzdělávání: 

Učitel může dětem klíčová slova (nejprve malý počet, třeba tři) nakreslit na papír 

a pak se jich ptát, zda je napadá к čemu se mohou vztahovat, o čem příběh s těmito slovy 

bude, apod. Učitel používá otázky, které si předem pečlivě připraví pomocí Bloomovy 

taxonomie cílů. 

Řízené čtení - Jedná se o čtení provázené pokyny, jejichž cílem je aktivně zapojit studenty 

do procesu čtení. Během četby jsou žáci vhodně kladenými otázkami pobízeni ke kritické 

analýze a kritickému uvažování. Struktura evokace- uvědomění si významu- reflexe 

( E- U- R) je zde využita к práci s narativním textem (řízené čtení, Stauffer 1975). 

Vlastnímu čtení předchází důkladná příprava učitele, který zvažuje, jaký text vybrat, 

jak jej rozčlenit na menší části, jaké otázky před a po čtení jednotlivých částí žákům položit 

( Tomková, 2007, str. 35). 

Ve fázi evokace učitel pomocí otázek nebo krátkých aktivit zavádí pozornost dětí 

do oblasti, které se budou věnovat. Žáci si od začátku ujasňují proč by je text měl zajímat 

a čím je pro ně důležitý. Ve fázi uvědomění si významu navádíme děti k tomu, aby okrývaly 

obsah a smysl textu. Přichází konfrontace vlastních zkušeností a vědomostí s tím, co 

se dozvěděly z textu. 

Děti hledají a diskutují, co se stane dál a proč, hledají příčiny jednání postav, zvraty 

v ději, verbalizují své představy, pojmenovávají pocity z četby ( Tomková, 2007, str. 36). 

Ve fázi reflexe žáci zkouší formulovat hlavní myšlenky přečteného textu, uvádí vlastní 

stanoviska, porovnávají je se svými zkušenostmi a představami. 

Řízené čtení není využitelné pouze pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

komunikace. Pomocí řízeného čtení se dají objevovat témata z přírodovědy, vlastivědy, 

hudební výchovy a dokonce i matematiky, pokud jsou texty vhodně a pečlivě vybrány. 

Přizpůsobení metody pro první třídu primárního vzdělávání: 

S řízeným čtením se děti mohou poprvé setkat skrze učitele. Učitel může text 

Po částech číst a otázky pokládat pouze slovně, či po dětech chtít, aby své odpovědi 

zakreslily. Posléze se začne s jednoduchými a velice krátkými texty, ale to až v období, 

kdy děti mají rozvinutější čtenářskou gramotnost a čtou krátké texty. Opět je velice důležité 

zaměřit se na promyšlení pokládaných otázek, které dítě aktivizují a evokují v něm vybavení 

Jeho předchozích zkušeností a znalostí. 
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Dílna čtení - Cílem dílen čtení je především rozvoj kritického myšlení, čtení s porozuměním 

a podpora přemýšlivého čtenářství. Dílny se opakují pravidelně, např. jednou za týden jako 

dvouhodinové bloky, samozřejmě závisle na věku a možnostech žáků. Každá čtenářská dílna 

se skládá z několika částí naplňujících opět i vícekrát model E- U- R, tj. práci s dosavadními 

zkušenostmi, práci s novými informacemi a nějakou formu syntézy a reflexe. Do dílny čtení 

lze zařadit prezentaci přečtených knih, tiché individuální čtení knih dle vlastního výběru, 

společnou práci s jedním vybraným textem, který může předčítat i učitel, psaní podvojných 

deníků, diskuzi nad kniha,i a záznamy z četby, individuální konzultace čtenářů s učitelem, 

minilekce z literární teorie. V primární škole se osvědčuje utvořit si a osvojit si základní 

strukturu dílny a tu postupně proměňovat a obohacovat (Tomková, 2007, str. 49). 

Ústřední činností v dílně čtení je - čtení. Každý žák by měl mít po ruce knihu, kterou 

si sám ke čtení zvolil. V dílně čtení se čtou (postupně) celé texty- celé knihy, celé povídky, 

celé básnické sbírky, apod (Příručka VII, 2007, str. 11). Učitel by měl dětem ponechat asi tak 

dvacet minut na to, aby si samy potichu četly. Této doby se dá využít k tomu, aby učitel mezi 

dětmi chodil a ptal se jich na četbu, či si od nich nechal kousek čteného textu přečíst nahlas. 

Před samotným čtením se děti musí seznámit s pravidly, která by měly během čtení dodržovat 

a také s tím, že po čtení proběhne zápis a také záznam vlastní reakce na čtený text. Osobní 

záznamy z četby děti většinou sdílí v malých skupinách nebo po dvojicích. 

К psaným záznamům ze čtení slouží podvojný deník, do nějž na jednu půlku děti 

Přepisují vybrané úryvky a na druhou část strany si zapisují vlastní postřehy, pocity, dojmy 

a komentáře. Učitel také může do podvojného deníku zapisovat své reakce na komentáře dětí, 

čímž přispěje k tomu, že každé dítě bude mít odezvu a zpětnou vazbu. 

Přizpůsobení metody pro první třídu primárního vzdělávám: 

S dílnou čtení se u dětí v první třídě dá začít ještě před tím, než vůbec dovednost 

ke čtení získají. Děti si mohou prohlížet komiksy nebo obrázky, které na sebe navazují 

a vypovídají o ději. Vhodné к takovéto aktivitě jsou třeba leporela. Děti si podle obrázků 

domýšlí děj a pak ho mohou vyprávět či zakreslit obrázek z přečteného namísto zápisu 

do podvojného deníku. Poté děti začínají se čtením knih podle metody, kterou se čtení 
ve škole učily. Děti, které se učí genetickou metodou čtení začínají číst drive, ale zase jen 
velká tiskací písmena, takže pro dílnu čtení jsou vhodné komiksy typu Čtyřlístek, které si děti 

samy nosí. Poté, co se jejich čtenářská gramotnost zvyšuje, zlepšuje se i možnost výběru textů 

a knih. 
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2. 4 Rozvoj kritického myslení 
Schopnost kritického myslení se zpravidla očekává až u žáků vyšších ročníků. 

Ve skutečnosti i malé děti dokáží rozumně uvažovat na úrovni, která odpovídá jejich věku 

a stupni duševního vývoje. Rády řeší komplexní problémy a jsou schopny činit rozhodnutí, 

která dovedou vysvětlit a obhájit (Příručka I. 1998, str. 6). 

Učitelé si musí uvědomit, že rozvoj kritického myšlení je procesem dlouhodobým a je 

к němu nutné postupovat po krocích. Během této cesty se neustále musí respektovat věkové 

a individuální zvláštnosti dětí. Z počátku nejde o kritické myšlení v pravém slova smyslu, 

ale jde o aktivity vedoucí к občasným řešením problémů, к možnosti vyjádřit svůj názor, 

vyslechnout si názor ostatních а к následnému hodnocení a reflexi. V úplném počátku práce 

nejde ani o řešení problémů, ale vůbec o jejich označení a pojmenování. 

V primární škole, zvi. v počátečních ročnících je nutné počítat s tím, že myšlení dětí 

má jistá omezení, specifika a nároky, že logika dítěte se bude lišit od logiky dospělého. 

Ne zcela využité a rozvinuté také zůstanou zpočátku aktivity spojené se čtením a psaním, také 

např. využití kooperativních strategií bude čekat na své plné rozvinutí (Tomková, 2007, str. 

13-14). 

V kontextu vnitřní proměny primární školy zaznamenala výraznou proměnu výuka 

prvopočátečního čtení a psaní, která v koncepci do roku 1976 patřila k nej problematičtějším 

oblastem vzdělávání na 1 .st. ZŠ vůbec. Důvodem bylo faktické nerespektování individuálních 

vzdělávacích schopností žáků, přecenění „techniky" čtení a psaní na úkor rozvoje schopnosti 

tyto dovednosti funkčně využívat, podcenění významu vnitřní motivace a zájmu žáků a tedy 

celkově kladení nepřiměřeně vysokých nároků na žáky hned od počátku školní docházky, 

které bylo častou příčinou nechuti číst a psát, vyvolávající obavy a stres (Wildová, 2002, 

str. 7). 

Program RWCT je programem, který naplňuje trendy, které inovují výuku prvopočátečního 

čtení a psaní. Proto je jeho zavedení do výuky, speciálně v prvních ročnících primární školy, 

velice vhodné a smysluplné. 
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3. Rozvoj prvopočátečního čtení a psaní v primární škole 

za pomoci programu RWCT 
Jak již název programu čtením a psaním ke kritickému myšlení napovídá, čtení a psaní 

jsou činnosti, které nejlépe realizují kritické myšlení ve školních činnostech. Jelikož čtení 

a psaní jsou základními pilíři vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, rozvíjí metody 

RWCT nejvíce právě tuto vzdělávací oblast RVP ZV. Cíle a zaměření vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace opět korespondují s cíli RWCT, stejně jako tomu bylo u cílů 

obecných a u klíčových kompetencí. 

Srovnávací tabulka cílů vzdělávací oblasti Jazyka a jazyková komunikace a cílů RWCT: 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

kom. 

Cíle RWCT 

3. 1 Vnímání a postupné osvojení 

jazyka jako bohatého 

mnohotvárného prostředku 

к získávání a předávání informací, 

к vyjádření jeho potřeb i prožitků a 

ke sdělování názorů. 

Zvládnutí běžných pravidel 

mezilidské komunikace daného 

kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu к jazyku v rámci 

interkulturní komunikace. 

Promyšlené a strukturované čtení, 

psaní a diskuze к rozvíjení 

samostatného myšlení studentů, 

к podnícení potřeby i schopnosti 

celoživotního vzdělávání, tvořivého 

přístupu к novým situacím, schopnosti 

spolupracovat a respektovat názor 

druhých. 

3.2 Samostatné získávání informací 

z různých zdrojů а к zvládnutí 

práce s jazykovými a literárními 

prameny a texty. 

Zpřístupnit žákům další příručky nebo 

dodatečné výukové materiály, aby 

obohatili obsah výuky, a tak povzbudit 

žáky к interpretacím. 
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3.3 Získávání sebedůvěry při 

vystupování na veřejnosti a ke 

kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama. 

Zohlednění žákových zájmů a potřeb. 

Třída, skupina se stává učícím se 

společenstvím, které je otevřené 

novým nápadům a netradičním 

řešením. 

3.4 Individuální prožívání slovesného 

uměleckého díla, sdílení 

čtenářských zážitků, rozvíjení 

pozitivního vztahu к literatuře i 

к dalším druhům umění založených 

na uměleckém textu а к rozvíjení 

emocionálního a estetického 

vnímání. 

Vyučovat požadovanému učivu za 

použití aktivních výukových postupů, 

které povzbuzují spoluúčast žáků a 

kritické myšlení. 

Povzbuzovat žáky, aby vyjadřovali a 

dokazovali své myšlenky a názory. 

Čtení je pro žáka zdrojem informací. Je důležité pochopení, že každé čtení by mělo být 

s porozuměním a že každý text v dítěti vyvolává emoce, názory a myšlenky. Čtení textů, 

orientace v nich a následná práce s nimi jsou pro žáky stejně důležité jako diskuze, dialog 

a debata. 

Čtení je prostředkem přemýšlení a učení, není jen předmětem studia. Čtení a čtenářská 

odezva (reakce) na přečtené jsou cestou ke kritické analýze. Obsah studia obvykle vyžaduje 

samostatné přemýšlivé čtení. Proto pochopení procesu čtení může u studentů zlepšit 

Porozumění tomu, co se učí, a také jejich schopnosti analyzovat obsah učiva. Existuje přímé 

spojení mezi čtením a psaním. Pochopení spojnice mezi čtením a psaním zlepšuje učení 

(příručka VIII, 1998, str. 8). 

Psaní nutí studenta být aktivní. Psaním se myšlení žáků stává viditelným a dostupným 

Pro učitele. Psaní je nezávislé myšlení a vyžaduje od autora, aby své dosavadní znalosti 

a vědění. Dobře napsaný text vždy usiluje, aby se něco vyřešilo a aby se čtenáři dostalo 

odpovědí. Psaní je od podstaty věc společenská, protože kdo píše, musí si vždy být vědom 

Přítomnosti svého čtenáře (Příručka 1,1998, str. 10). 

Psaní je v programu čtením a psaním ke kritickému myšlení chápáno jako nástroj, 

skrze který lze poznávat, komunikovat a myslet. Ve většině dnešních škol je psaní chápáno 
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jako produkt a ne jako proces. Tento produkt je dost často výstupem z práce s tématem, který 

je běžnému životu dětí vzdálen a není propojen ani s látkou, kterou děti probírají v ostatních 

předmětech. Je velice důležité vybírat témata pro psaní, která budou pro děti zajímavá a jim 

blízká. Téma by měl být jasně spjato s životem a se zkušenostmi dětí. Proto je jasné, že málo 

z témat mohou být vhodná pro celou třídu a je důležité si uvědomit přínos, který dětem 

poskytneme volností ve výběru a zpracování. Tím, že žák bude mít svobodu a volbu v tématu, 

o kterém by chtěl psát, může učitel docílit toho, že žák bude chtít vyjadřovat své postoje, 

myšlenky a soudy pomocí psaní. Dalším faktorem, který ovlivňuje chuť к psaní u dětí je to, 

zda mají psát pro koho. Psaní musí mít smysl, nesmí být pouhým psaním pro to, aby se psalo. 

Za pomoci psaní se také učitel může hodně dozvědět o osobnosti dítěte. Pokud jsou děti 

zvyklé na tvůrčí psaní již od prvopočátků čtenářské gramotnosti, je zde veliký předpoklad 

k tomu, že se může psaní pro dítě stát jakýmsi nástrojem k sebepoznání, к objevení vlastních 

vztahů, postojů a přístupů к danému tématu. 

Psaní má také velký vliv na zlepšování čtenářských dovedností žáků. Děti budou texty 

číst jako autoři - znalci procesů psaní- a budou mnohem lépe chápat jejich výstavbu a smysl 

(Steelová, Příručka VII, 1997). 

Čtení je v programu RWCT chápáno jako další nástroj učení. Prvořadým úkolem 

učitele je pomoci studentům v tom, aby rozvinuli své schopnosti stát se angažovanými čtenáři, 

Přemýšlivými čtenáři a čtenáři reflektujícími přečtený text. Musíme studenty naučit, jak číst 

Pro radost, jak vstoupit do interakce s textem a jak jednat na základě z textu získaných 

informací. Musíme je naučit, jak překročit hranici prostého zapamatování si informací 

к hlubokému pochopení textu (Steelová, Příručka VIII, 1997). 

Velkým problémem současných škol i nadále zůstává, že děti se ve škole učí pouhému 

povrchnímu porozumění psanému. Důraz je pořád kladen na techniku čtení a nikoli 

na porozumění textu. Učitelé často pokládají otázky, které se týkají textu, ale podporují jen 

myšlení nižšího řádu (viz. Bloomova taxonomie, kapitola 2. 2. 1). Výuka čtení ve školách 

a její metody by měla směřovat k tomu, aby děti četly proto, aby obohatily své myšlení, 

aby se z přečteného dozvěděly něco nového, aby byly nuceny propojovat dříve známé 

informace s informacemi novými, které získají z textu. 

K tomu, aby bylo dosaženo těchto cílů, je zapotřebí splnění základních podmínek: čas 

(pravidelné, dostatečně dlouhé a ničím nepřerušované čtení), volba ( žák si může sám vybrat 

knihu či jakýkoli text, který chce číst) a odezva (možnost reagovat nahlas, diskutovat 
s ostatními, třeba i písemně se o čtené podělit). 
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V každém období žákova vývoje je nutné, při vybírám výukových metod a prostředků, 

přihlížet ke specifikům ve vývoji pro daný věk а к individuálním schopnostem a dovednostem 

dětí. Každé věkové období potřebuje různý přístup, který je postaven na znalostech 

psychického i fyzického vývoje dítěte. Výzkumná část této práce je zaměřena na využití 

metod kritického myšlení v mladším školním věku, speciálně v první třídě. Poslední kapitola 

práce se tedy věnuje právě tomuto období vývoje dítěte. 

4. Dítě mladšího školního věku 
Jakmile se začneme zabývat problematikou vztahující se к vyučování v první třídě, je 

nutno vzít v potaz období, kterým dítě prochází před nástupem do školy. Toto předškolní 

období je pro budoucího žáka velice důležité, neboť na jeho průběhu jsou závislé schopnosti 

a vybavenost dítěte к nárokům, které na něj budou kladeny v první třídě. 

Toto období je popisované jako období předčtenářské. Každé dítě má ale v tomto 

období různou měrou rozvinuty schopnosti potřebné к osvojování čtenářských dovedností. 

Některé děti umí již číst s nástupem do školy a jiné nemají v dostatečné míře rozvinuty 

schopnosti potřebné к rozvoji čtenářství. Tato skutečnost je dána individuálními odlišnostmi 

a odchylkami ve vývoji dětí, který u každého jedince probíhá jinak rychle. Odlišnosti v míře 

schopností a dovedností mohou být v tomto věku velice patrné a na první pohled zřejmé. 

Vypořádat se s těmito nerovnostmi je nelehkým úkolem učitele. 

Před vstupem do školy je po dětech vyžadována připravenost v několika oblastech. 

Dítě musí dosáhnout určité úrovně svého fyzického, emocionálního, sociálního a kognitivního 

vývoje. Toto jsou téměř všechny složky osobnosti dítěte, proto se nezřídka stává, že v některé 

z těchto složek může být vývoj dítěte opožděn. 

V této kapitole se budu stručně zabývat jednotlivými oblastmi vývoje osobnosti dítěte 

se zaměřením na oblast rozvoje gramotnosti, speciálně čtenářství. Pochopení vývoje dítěte 

°d předškolního do mladšího školního věku je důležité k tomu, aby si učitel mohl stanovit 

cíle, kterých je dítě v tomto věku schopno dosáhnout a nekladl tak na dítě nároky, které dítě 

nemůže, vzhledem к jeho fyzickému i psychickému vývoji, naplnit. Nej důležitější je ale 

uvědomění si oné individuality, která umožňuje různou míru vývoje všech schopností u dětí 

a která musí být brána na zřetel nejen při stanovování cílů, ale hlavně při realizaci plnění 

těchto cílů v praxi. 
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4.1 Fyzický vývoj 
Fyzický vývoj je jedním z nejdůležitějších kritérií к posuzování školní zralosti dítěte. 

Je tomu tak, protože existuje provázanost psychických funkcí s tělesným vývojem. Jedná 

se především o vývoj centrální nervové soustavy. Právě dozrávání některých funkcí CNS 

se vyskytuje v testech školní zralosti. Drive byl fyzický vývoj dítěte hlavním kritériem pro 

vstup do školy. Dnes tomu tak není, ale stále je fyzická vyspělost jedním z hlavních kritérií. 

Fyzický vývoj nemá na čtenářství přímý vliv, pokud bychom neuvažovali přímo 

o některých poruchách tělesného vývoje především v oblasti receptorů. Šlo by především 

o poruchy zrakového a sluchového vnímání. Fyzický vývoj má však podstatný vliv na vývoj 

psychických funkcí, které již se čtenářstvím přímo souvisí. Harmonický vývoj CNS je 

zároveň základním předpokladem pro správně se vyvíjející mentální funkce. Klasickou 

poruchou vývoje CNS je výrazná asymetrie funkcí pravé a levé hemisféry mozku, která je 

důsledkem dyslexie (Janoušek a kol. 1993). 

4. 2 Emocionální vývoj 
S tělesným vývojem jde roku v roce vývoj psychický. Jednou ze složek psychiky 

člověka je emocionální prožívání. To se projevuje jako subjektivní vnitřní reakce člověka 

na určitý podnět doprovázená určitými tělesnými projevy po případě i projevy chování. 

(Nekonečný, 1995, str. 18). O tyto projevy chování jde při emocionálním vývoji dítěte 

především. Tyto emocionální reakce mají úzký vztah к jiným psychickým procesům, jakými 

jsou motivace a učení. 

V důsledku větší zralosti mozkové kůry a její lepší funkce regulace citových projevů, 

by se mělo dítě v předškolním věku stabilizovat v projevu emocí, které však i nadále zůstávají 

dosti neúměrné projevům, které je vyvolaly. V předškolním věku je chování dítěte velmi 

spontánní a spojené s nižším ovládání citových projevů vůči okolí. S věkem však projevy 

tohoto chování klesají a při nástupu do školy by je dítě mělo schopno nejprve s pomocí učitele 
a později samo regulovat. Z hlediska učení a motivace je nutné, aby se emocionalita dítěte 

Před vstupem do školy dostatečně stabilizovala. Žák by měl být schopen koncentrace, vytrvat 
u činnosti a dokončit úkol. 

Další významnou součástí v emocích dítěte tohoto věku je velká sugestibilita, která 

Přetrvává ještě v prvním roce školní docházky. Sugestibilita se projevuje snadným 

Podléháním podnětům z okolí, ale také sugestivním vnímáním představ vznikajících v živé 

fantazii. Této skutečnosti by si měl být učitel vědom a měl by se snažit o její využití 
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při zaujetí a motivaci dětí pro různé činnosti. Pro toto období je velice vhodná jakákoli 

dramatická činnost, protože děti ji přijímají s již zmíněnou velkou sugestibilitou. Z hlediska 

čtenářství se tato skutečnost odráží ve velkém prožitku dítěte pramenící z nějakého příběhu 

nebo pohádky. Z hlediska rozvoje čtenářství je tedy předčítání nebo vyprávění pohádek 

a příběhů v tomto období velice důležité a má svůj význam. 

4. 3 Sociální vývoj 
Sociálním vývojem se rozumí vývoj vztahu jedince к jiným osobám. Nejprve se vyvíjí 

vztah к těm nejbližším osobám a později к těm ostatním. Veškeré vztahy jedince к ostatním 

osobám se vytvářejí na základě zkušeností s těmito osobami v interpersonálních reakcích. 

Ke každé osobě si jedinec vytváří vztah na základě toho, v jaké roli se jedinec vůči osobě 

nachází a naopak. Jiný vztah má jedinec- dítě k tomu, kdo je pro něj vrstevníkem, rodičem, 

autoritou, cizí osobou, aj. 

Rodiče vytvářejí v každém dítěti jakýsi vzorec interpersonálního chování a proto mají 

nej větší roli ve vývoji sociálních vztahů svého dítěte. Rodiče jsou pro dítě prvním modelem 

dospělého člověka a tím ovlivní dětský přístup к dospělým včetně učitele během jeho života. 

Rodiče by měli v dětech vyvolávat pocit bezpečí a svým jednáním napomáhat ke zdravé 

sebedůvěře dítěte. Pokud tato funkce rodičů funguje, mělo by to dopomoci dítěti 

к překonávání překážek, které se mohou s nástupem do školy projevit. Další vztah, který 

může dítě ovlivnit je jeho vztah se sourozenci, pokud nějaké má. Děti z početnějších rodin 

mívají větší sociální schopnosti a nestává se u nich tak často jako u jedináčků, že by zůstali 

v dětském egocentrismu. 

Vztah a kontakt s vrstevníky je dalším činitelem sociálního vývoje. Ve vztazích 

s vrstevníky se dítě nachází v jiné pozici než v mikroklimatu své rodiny. Platí zde jiné normy 

a pravidla. Tento kontakt se uskutečňuje především při dětských hrách. Kolektivní hry vytváří 

v dítěti základy kolektivního cítění. 

Vývoj mezilidských vztahů je pro vývoj čtenářství také důležitým pomocníkem, 

literatura je plna příběhů, ve kterých vystupují osoby v mezilidských vztazích a pro dítě je 

důležité těmto vztahům a vazbám porozumět a na základě vlastních zkušeností do příběhu 

proniknout hlouběji. 
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4. 4 Kognitivní vývoj 
Vývoj poznávacích procesů je velice důležitým předpokladem, ke kterému je třeba 

přihlížet. 

Děti nastupující do první třídy mívají znaky myšlení, které jsou typické pro předškolní 

věk a které J. Piaget nazval názorným, intuitivním myšlením, které se teprve s nástupem 

do první třídy mění na myšlení konkrétních logických operací. 

Názorné myšlení má tyto 4 základní znaky: 

1) Egocentrismus- Projevuje se velice subjektivním vnímáním a hodnocení okolí 

dítětem. Dítě se na všechny situace dívá pouze ze svého vlastního hlediska. Toto 

vnímání vede často ke zkreslenému poznávání a hodnocení. 

2) Fenomenismus- Je to důraz ve vnímání na určitou, zjevnou podobu světa. Dítě vnímá 

svět tak, jak se mu jeví na první pohled. Má tendenci posuzovat okolí podle jednoho 

prvotně nápadného znaku. Není ještě schopné posuzovat objekt na základě jeho více 

znaků, které nejsou na první pohled tolik patrné. 

3) Magičnost- Je myšlení, ve kterém dítě projevuje specifickou interpretaci okolního 

světa, kterému ještě nerozumí. Jakmile dítě narazí na věc nebo jev, který j e v rozporu 

s jeho pojetím světa, má tendence tyto věci a jevy přetvářet к obrazu svého světa. Toto 

myšlení má za následek velkou míru fantazie. 

4) Absolutismus- Je to tendence přisuzovat každému poznání jednoznačnou a definitivní 

platnost. (Vágnerová, 2000). 

Všechny zmíněné způsoby myšlení ovlivňují čtenářství dětí. Odráží se 

na preferenci určitých žánrů dětmi i na jejich přijímání literárního sdělení. 

Myšlení ovlivňuje přijímání literatury a naopak literatura má dar ovlivňovat 

myšlení. 
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III. Praktická část 

1. Charakteristika výzkumu 
Akční výzkum v pedagogice je praktický výzkum, který je prováděn učiteli. Pomocí 

výzkumu lze daný jev nejen popsat, ale i změnit. Jeho specifičnost spočívá v prolnutí 

teoretické roviny a roviny praxe: jedná se o spojení výzkumu a jednání vedoucí ke změně 

a zlepšení stavu jevu. Proto hraje v akčním výzkumu velkou roli reflexe daného stavu, stejně 

jako změny, к nimž došlo. V akčním výzkumu je rozhodující vliv výzkumníka, on startuje 

akční výzkum: v tomto případě učitel. 

Pro svůj výzkum jsem zvolila typ pro-aktivního výzkumu, tzn. nejprve aktivita (práce 

učitele), poté hodnocení a reflexe. 

1.1 Cíle výzkumu 
Akční výzkum byl zaměřen na použití metod programu RWCT v první třídě. Jeho 

smyslem bylo hledat možnosti využití těchto metod již od počátku rozvoje gramotnosti u dětí 

mladšího školního věku a použít těchto metod к naplnění cílů na kompetenční i oborové 

úrovni. 

Při výzkumu se budu zabývat splněním cílů jednotlivých hodin, vyhodnocením, reflexí 

a případnou změnou během dalších celků, rozvojem klíčových kompetencí к učení 

a klíčových kompetencí komunikativních a modifikací metod RWCT pro práci s dětmi 

mladšího školního věku. 

1. 2 Charakteristika výzkumného vzorku 
Výzkum probíhal v průběhu prvního ročníku jedné třídy, která se vzdělává 

Pomocí programu Začít spolu. Třída byla v malé budově bývalé mateřské školy, která patří 

к škole. Třídu jsem začala navštěvovat po dohodě s její paní učitelkou, která ve své výuce 

metody programu RWCT nepoužívala. 
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Program Začít spolu představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Zdůrazňuje 

individuální přístup к dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy 

a vzdělávání (Kargerová, Krejčová, 2003, str. 13). 

Program Začít spolu využívá veliké množství efektivních metod, vedoucích к osvojování 

klíčových kompetencí. Mezi tyto metody se řadí např.: kooperativní učení, projektové 

vyučování, integrovaná tematická výuka, učení hrou, atd. Těmto metodám odpovídá 

i uspořádání třídy a organizační strategie: podnětné prostředí, flexibilní časové struktury, 

individuální a skupinové formy vzdělávání. Pro program začít spolu je zásadní podrobně 

vypracovaná sociálně- vztahová strategie, která je založena na : participaci dětí, spolupráci 

s rodinou, spolupráci s širší komunitou, týmové spolupráci pedagogů. 

Škola, ve které výzkum probíhal klade důraz především na kooperativní metody učeni. 

Žáky vede: к zodpovědnosti, к samostatné práci, ke spolupráci, к respektu a toleranci, 

к sebehodnocení, к prezentaci výsledků vlastní práce, к efektivní komunikaci. Míčové 

kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, prolínají se, jsou multifunkční a žák je může získat 

pouze jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto к jejich rozvíjení a utváření směřují 

a přispívají všechny aktivity a strategie, které ve škole probíhají (www.zsangel.cz). 

Děti byly na začátku školní docházky a teprve se seznamovaly se školními návyky 

a dovednostmi. Ve třídě bylo 11 chlapců a 12 dívek. Třídu navštěvoval jeden chlapec 

s poruchou chování, který během školního roku po dohodě s paní učitelkou přešel do jiného 

třídního kolektivu. Mezi chlapci byla skupinka tri až čtyř jedinců, kteří měli problémy 

se soustředěním na práci a kteří byli ještě velice hraví. Třída byla různorodá, ale nebyl v ní 

nikdo, kdo by potřeboval individuální plán výuky či jiný zvláštní přístup. Tím působil 

kolektiv dětí vyrovnaně a pro učitele to bylo velice podnětné prostředí, ve kterém se každý 

podle svých schopností dovedl uplatnit. 

Díky souhlasu paní učitelky jsem třídu navštěvovala průběžně po celý školní rok. Po 

konzultaci s paní Mgr. Staňkovou (lektorkou programu RWCT) jsem se rozhodla pro tři 

metody RWCT: myšlenková mapa, dílna čtení a řízené čtení, které jsem v tomto pořad 

s dětmi opakovaně prováděla a každou z těchto metod jsem přizpůsobila časovému období a 

momentální úrovni vědomostí a dovedností dětí. 
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1. 3 Výzkumné metody 

К naplnění cílů výzkumu a ověření předpokladů jsem zvolila následující výzkumné metody. 

Pozorování 

Jako metodu pozorování jsem použila participační pozorování. Jedná se o pozorování 

účastnické, protože se pozorovatel podílí na aktivitách pozorovaných osob. Podmínkou je 

dlouhodobá přítomnost a podíl na činnostech dohromady s pozorovanými osobami (Gavora, 

1996, str. 21-26). 

Akční výzkum ( Action Research) 

Akční výzkum Průcha definuje jako: „Druh pedagogického výzkumu, jehož účelem je 

přímo ovlivňovat či zlepšovat určitou část vzdělávací praxe, řeší aktuální potřeby vzdělávací 

instituce. Uplatňuje intervenční strategie, navrhuje určitá doporučení a pokouší se je 

realizovat, průběžně sleduje efekty změn. Často jej provádějí praktici ve spolupráci 

s výzkumníky. " (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 14) 

Tak jako v každém vědeckém výzkumu, ať již prováděném kvantitativní nebo 

kvalitativní metodikou, je největší důraz kladen na využitelnost výsledků v jiných 

souvislostech. V některých situacích však může mít výzkumná práce stanoveny i jiné cíle. 

Různé empirické studie se mohou zaměřovat na podporu důležitých rozhodnutí o specifických 

problémech ve specifických situacích. Jejich zobecňování je v takových případech až 

sekundární záležitost. Takový přístup je v pedagogice označován jako akční výzkum (action 

research). Je ztotožňován s otázkou "Co se stane, provedu-li nějakou změnu?", zatímco 

"tradiční" výzkum podává závěry o přirozenosti světa. Oba přístupy k pedagogickému 

výzkumu se nemusí odlišovat metodikou (kvalitativní vers, kvantitativní, experimentální vers, 

neexperimentálni), ale jejich podstatný rozdíl spočívá v otázce "Proč daný výzkum 

provádím?". 

V hrubém dělení lze akční pedagogický výzkum rozdělit na: 

a) evaluační výzkum (evaluation research), který se využívá např. při hodnocení 

zavádění komplexních nebo dílčích vzdělávacích programů a pomáhá při 

rozhodování o pokračování nebo změně daného programu, 
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b) praktický výzkum (practice-based research, teacher research, classroom 

research), který se využívá při vlastní pedagogické praxi, pro operativní změny ve 

výuce apod. (www.pdf.uhk.cz). 

1. 4. Organizace výzkumu 

Využití metod programu RWCT a jejich zavedení do výuky budu popisovat 

a analyzovat na základě pozorování, rozhovorů s dětmi a analýzy dětských prací. Budu 

vycházet z učebních jednotek napříč vzdělávacími oblastmi, které uvedu názvem. 

Každý učební celek označím názvem, datem, vzdělávací oblastí, které se týká, 

a třídou, pro kterou je určen, v tomto případě to bude třída první. Dále budou vedeny 

informace o plánu učební jednotky, cíle, pomůcky a příprava. Následně uvedu průběh 

vyučovací jednotky a na závěr vše shrnu v reflexi, která bude rozdělena na dvě části 

(jedna к učební jednotce a druhá vzhledem к dosažení cílů výzkumu). 

V závěru celého výzkumu zhodnotím to, jak se mi podařilo zavést metody 

RWCT do výuky v první třídě, jak efektivně bylo naplánováno jejich přizpůsobení 

se první třídě a jaké změny jsem během jednotlivých celků musela udělat, abych cíle 

co nejvíce naplnila. 

Vzhledem k tomu, že ke každé vyučovací jednotce mám dokumentaci práce 

dětí, rozhodla jsem se tuto dokumentaci přiřadit к jednotlivým celkům ne do příloh, 

aby pro čtenáře lépe korespondovala s textem. 

Jednotlivé celky jsou chronologicky řazeny podle data realizace jednotlivých 

metod. První je metoda brainstorming, následuje dílna čtení a jako poslední je řízené 

čtení. 
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2. Popis a analýza výzkumu 
2.1 Podzim (vyučovací jednotka 90 minut)- brainstorming 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 11.10. 2007 

Pomůcky: Básně od J. Žáčka Podzim, Jak si hrajeme na podzim (viz příloha č. 1), didaktický 

plakát s podzimními znaky, papírové lístečky, bílá lepící hmota na tabuli, papíry A3, pravidla 

práce ve skupině napsaná na velkém papíru. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do učebních 

koutků (center aktivit). 

Výchozí situace: Vyučovací jednotka je první ze tří plánovaných celků věnujících 

se brainstormingu a myšlenkovým mapám v modelu E-U-R. Žáci se nejprve samostatně 

zamýšlí nad jejich znalostmi o podzimu a poté pracují ve čtyřčlenných až pětičlenných 

skupinách na tvorbě první společné myšlenkové mapy (brainstormingu) na téma podzim. 

V minulých hodinách si žáci jen okrajově připomněli, jak se příroda mění během čtyř ročních 

období. 

Cíle 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák se snaží zaznamenat myšlenky do grafické podoby. 

- Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. 

Učivo podle RVP ZV: 

Psaní - věcné psaní (písmo jako zdroj zaznamenání informací, klíčová slova). 

№ í cíle: 
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- Žák poslouchá informace s porozuměním, získané poznatky interpretuje vlastními 

slovy. 

- Žák zjišťuje z nabízených materiálů informace o podzimu, vybírá z nabídky informací 

ty, které považuje za nej důležitější a propojuje nové informace a zkušenosti s těmi, 

které již má. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence к učení 

- Tvořivě myslet nad daným tématem, logicky uvažovat a řešit problémy, které vyvstanou 

při plnění úkolů. 

Kompetence sociální a personální 

- Spolupracovat s ostatními členy skupiny, všestranně a účinně s nimi komunikovat 

a respektovat jejich i svou práci při plnění zadaných úkolů. 

Dílčí cíle: 
v 

- Zák se soustředí po stanovenou dobu na téma. 
V r 

- Zák se drží tématu. 
v 

- Zák nabízí své nápady. 

- Žák přijímá nápady ostatních spolužáků. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme z toho, že žák bude na konci vyučovací 

jednotky schopen práce ve skupině na společné myšlenkové mapě a bude se aktivně zapojovat 

do procesu tvorby. Během evokace bude aktivní a bude plnit ZADANÉ úkoly (viz. průběh 

vyučovací jednotky). 

b) na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme pozorováním toho, jak žáci pracují 

a diskutují ve skupině a jak se chopí svých úkolů. 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Téma hodiny: Podzim 

Eříprava: 

Evokace- Práce v kruhu: 
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- Přečtení básní od Jiřího Žáčka Podzim nebo Jak si hrajeme na podzim a jiné. Děti 

hádají, s jakým tématem dnes budeme pracovat. 

- Povídání o podzimu- Když se řekne podzim, co tě napadne? 

Každý řekne 1 slovo a zkusíme to tak, aby se slova neopakovala. Na konci, když už 

se vystřídají všichni, ještě možnost pro ty, kteří mají nápadů více. 

Uvědomění- Práce s plakátem, na kterém jsou znaky podzimu a ilustrace podzimu od Josefa 

Lady. Podívejte se na tyto obrázky, zda vás ještě něco nenapadne, než začneme pracovat 

ve skupinách. Děti se znovu zamýšlí pomocí metody brainstorming, zda je nenapadne nová 

asociace ke slovu podzim na základě předložených ilustrací. 

- Společně si připomeneme pravidla práce ve skupině, která děti společně s paní učitelkou 

vytvořily a mají je zapsána na tabuli. 

Reflexe-

- Práce ve skupinách- Každý vymyslí jedno slovo, které ho napadne, když se řekne 

podzim. Řekne ho ostatním a taky jim řekne, jak a proč ho napadlo. Ve skupině 

nebudou dvě stejná slova. Můžete poslat vyslance, který se bude moci podívat 

i do okolních skupin, zda nemají stejná slova a pokud ano, tak se ještě ve skupině 

domluvit na změně. Slova se nakreslí a ti co chtějí, nebo umí, je napíší na připravené 

lístečky. Pokud bude zapotřebí pomoci s napsáním slov, ptáme se nejdříve ve skupině, 

potom teprve učitele. 

- Říkáme si slova, která děti vymyslely a společně je lepíme na tabuli. Zkoušíme 

už slova posouvat podle toho, jak к sobě patří nebo nepatří (slova nadřazená). 

- Každá skupina si podle mapy na tabuli vyzkouší svou myšlenkovou mapu. Použijeme 

jinou barvičku, pokud nás napadne ještě něco jiného než, co máme na tabuli. Děti 

se společně radí a párově sdílí. 

- Práce v kruhu 

- Skupiny prezentují své mapy a ostatní mají možnost se jich ptát, pokud je bude něco zajímat 

" Hodnocení práce ve skupinách. Děti hodnotí, jak se jim ve skupinách pracovalo a jakou 

měrou do skupinové práce samy přispěly. 

- Hodnocení celé hodiny. Společné hodnocení průběhu vyučovací jednotky. 

- Poděkování, hodnocení práce dětí mnou a rozloučení se. 
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Realizace vyučovací jednotky: 

Práce v kruhu 

- Přivítaní se a představení se. Paní učitelka mě dětem představila a řekla jim, proč jsem 

k nim přišla. Seznámila jsem děti se znamením, které budeme používat, pokud bude 

ve třídě ruch. Domluvili jsme se, že pokud bude zapotřebí, zvednu ruku tak, aby ji 

všichni viděli a to bude znamenat, že děti také zvednou ruku a budou se na mne dívat. 

V ten okamžik nesmí mluvit nikdo jiný, než paní učitelka. 

- Přečetla jsem báseň podzim a zeptala jsem se dětí, o čem si myslí, že si budeme 

povídat. Po chvilce přemýšlení a diskuze se děti shodly na podzimu. 

- Každý řekl v kruhu jedno slovo, které ho napadne, když se řekne podzim. U některých 

slov jsme se ještě zastavili a povídali si o nich (přezimování zvířat, podzimní plody, 

aj.) 
- Ukázala jsem dětem podzimní plakát a ještě jsme se nad některými pojmy spojenými 

s podzimem pozastavili a povídali si o nich. 

- Připomněli jsme si pravidla práce ve skupině. 

Práce ve skupinách 

- Každý dostal kartičku, na kterou měl, po dohodě se svou skupinou, napsat nebo nakreslit 

slovo, které ho napadne, když se řekne podzim. Děti se měly ve skupině domluvit tak, aby 

se tam nevyskytovala stejná slova a měly si navzájem pomáhat. Pokud chtěl někdo své slovo 

raději napsat a nevěděl jak, měly si navzájem pomoci. Teprve pokud ve skupině nebyl žádný 

čtenář, tak jsem jim přišla pomoci slovo napsat. 

- Kartičky se slovy jsme pak společně lepili na tabuli na společnou mapu. Snažila jsem se, aby 

už děti přemýšlely, jestli náhodou jablka a kaštany nemají něco společného a zda by neměly 

být u sebe. 

- Každá skupina pak pracovala na svých mapách. Mohly se inspirovat tím, co bylo napsáno na 

tabuli, ale neustále jsem jim opakovala, aby se radily a zkusily vymyslet, nebo si vzpomenout 

na jiná slova. 

- Po skončení práce (byl stanoven časový limit 15 minut) každá skupina svou mapu 

Prezentovala. 

- V kruhu jsme si povídali o tom, jak se nám pracovalo ve skupinách a hodnotili jsme celou 

hodinu. 

- Na konec jsem děti pochválila a moc jim poděkovala za jejich práci. Každý dostal osvědčení 

o své první myšlenkové mapě. 

56 



Reflexe 

S dětmi jsem se viděla poprvé a bylo to jejich vůbec první setkání s myšlenkovou 

mapou. Paní učitelka používá ve svých výukových strategiích i skupinovou práci, což bylo 

pro mou práci s dětmi výhodou. Nevýhodou bylo a bude, že jsem omezena časovou dotací, 

jelikož se nejedená o třídu, ve které bych působila stále a pravidelně. Tuto hodinu děti 

pracovaly bez přestávky skoro 2 hodiny v kuse a byla jsem velice mile překvapena jejich 

zaujetím a prací. Děti byly teprve 5 týdnů ve škole a pouze 3 děti z celé třídy uměly psát 

a číst. 

V průběhu skupinové práce jsem se rozhodla vypustit možnost pro děti, aby si 

kontrolovaly svá slova s ostatními skupinami, protože dětem by tato aktivita zabrala příliš 

mnoho času, který jsem raději využila к pozdější reflexi. Z tohoto důvodu se některá slova 

na společné myšlenkové mapě opakovala. 

Další změnou, kterou jsem během výuky udělala, bylo použití jiné barvy na slova, 

která děti vymyslí oproti mapě společné. Děti byly natolik zaujaty svými mapami, že nebyly 

schopné kontrolovat s tabulí její obsah a vyhodnocovat to s mapou svou. Raději jsem od této 

myšlenky opustila. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů výuky: 

Všechny děti se během evokace zapojily a každý řekl alespoň jedno své slovo 

к podzimu. Děti si během evokace naslouchaly a nevšimla jsem si, že by někdo mluvil o 

něčem jiném něž o tématu. Každý měl možnost vyjádřit své nápady a také vyslechnout návrhy 

ostatních. Některé děti používaly к zaznamenání hesel písmo, nebo se o to pokoušely. 

Všechny skupiny vytvořily myšlenkovou mapu- brainstorming a každé dítě do ní přispělo 

nejméně jedním heslem. Skupiny byly na konci bloku schopny předvést své práce. 

Pro příště bych se chtěla vyvarovat zbytečně obsáhlým přípravám, které se nedají celé 

zrealizovat a zaměřit se více na rozvoj dovedností, které děti při této hodině prokázaly. Příští 

setkání bych chtěla děti dovést к vlastnímu braintormingu tak, aby byly schopné pojmenovat 

své myšlenky a zaznamenat je a aby mohly využít dovedností, které použily při dnešním 

setkání. Příště už děti budou na tvorbě brainstormingu pracovat samy. К evokaci chci použít 

jakési nápovědy, aby v ní děti ještě mohly hledat informace a hesla týkající se tématu. Cílem 

našeho setkávání s brainstormingem- myšlenkovou mapou bude to, aby děti věděly o 

možnosti použít tuto metodu při evokaci či reflexi a aby ji byly schopny samostatně vytvořit a 

Poté o ní promluvit. 
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Skupinová práce 
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2. 2 Zima (vyučovací jednotka 90 minut)- brainstorming 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 22.11.2007 

Pomůcky: Křížovka s tajenkou ZIMA (viz příloha č. 2), lístečky připravené na trojlístek (viz 

příloha č. 3), obrázky zimy od J. Lady, papíry A4 s okopírovaným plakátem se znaky zimy-

některá těžká slova na něm byla pojmenována a napsána ode mne, u jednodušších měly děti 

doplnit písmena samy (viz příloha č. 4), papíry A3. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do učebních 

koutků (center aktivit). 

Výchozí situace: Vyučovací jednotka je druhá ze tří plánovaných v celku věnujícího 

se brainstormingu a myšlenkovým mapám v modelu E-U-R. Žáci se nejprve samostatně 

zamýšlí nad jejich znalostmi o zimě a poté pracují samostatně na tvorbě své vlastní 

myšlenkové mapy, brainstormingu. V minulých hodinách si žáci s paní učitelkou povídali 
0 nadcházející zimě a dělaly se mnou prvním brainstorming nejprve společně, poté 
ve skupinách. 

£fle 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

~ žák se snaží zaznamenat myšlenky do psané podoby. 

* žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. 

Ш у о podle RVP ZV: 

Psaní - věcné psaní (písmo jako zdroj zaznamenání informací, klíčová slova) 

Čtení- čtení jako zdroj informací potřebných pro práci 

ШЩ cíle: 
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- Žák poslouchá informace s porozuměním, získané poznatky interpretuje vlastními 

slovy. 

- Žák zjišťuje z nabízených materiálů informace o zimě, vybírá z nabídky informací ty, 

které považuje za nej důležitější a propojuje nové informace a zkušenosti s těmi, které 

již má. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence к učení 

- Tvořivě myslet nad daným tématem, logicky uvažovat a řešit problémy, které nastanou 

při plnění úkolů. 

Kompetence sociální a personální 

- Spolupracovat s ostatními členy skupiny, všestranně a účinně s nimi komunikovat 

a respektovat jejich i svou práci při plnění zadaných úkolů. 

Dílčí cíle: 

- Žák se soustředí po stanovenou dobu na téma. 
v 

- Zák se drží tématu. 
v 

- Zák nabízí své nápady. 

- Žák přijímá nápady ostatních spolužáků. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme z toho, že žák bude na konci vyučovací 

jednotky schopen vytvořit svou vlastní myšlenkovou mapu- brainstorming a pokusí se použít 

Písmo к zapsání alespoň některých hesel. Během evokace bude aktivní a bude plnit zadané 

úkoly (viz. průběh vyučovací jednotky). 

b) na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme pozorováním toho, jak si žáci naslouchají 

během evokační části hodiny. V závěrečné části poznáme dosažení cílů na kompetenční 

úrovni podle prezentace myšlenkové mapy jednotlivci před třídou či o samotě s učitelem. 

Každý žák bude individuálně schopen představit informace, které do myšlenkové mapy 

zaznamenal a zdůvodnit jejich výběr. 
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Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Téma hodiny: Zima 

Příprava: 

Evokace- Samostatná práce 

- Děti dostanou jednoduchou křížovku s obrázky po jejímž vyluštění jim vyjde tajenka 

s názvem ZIMA. 

- Práce v kruhu 

Diskuze a nabízení nápadů nad obrázkem Josefa Lady (Zimní krajina) 

- Práce na 5- lísteku- upraveném na trojlístek. Děti dostanou téma zima a odpovídají 

dvěmi slovy na otázku: Jaká je? a třemi slovy na otázku: Co dělá? Rozdám dětem 

předem připravené papíry s vytištěnými řádky a tématem ZIMA. 

Uvědomění - Samostatná práce 

-Děti dostanou zmenšený plakát, který se používá při výuce prvouky, na kterém jsou 

symboly a typické znaky zimy. Dostanou ho pouze ti, kdo budou chtít další inspiraci 

ke své myšlenkové mapě. U obrázku jsou některá slova, která se na něm vyskytují 

jako znaky zimy, zapsaná a u jiných si děti musí zbytek slova doplnit. Tohoto plakátku 

mohou děti využít při tvorbě své myšlenkové mapy. 

ZIMA 

JAKA JE? 

CO DELA? 

HlkULA-

Nm.CDJEŠTE Wis: 

61 



Reflexe- Samostatná práce 

- Práce na vlastní myšlenkové mapě. Budu chodit mezi dětmi a snažit se, aby se 

snažily slova řadit podle smyslu a pokusit se je zařadit do skupin (př. zimní sporty, 

aj-)-
Práce v kruhu 

- Děti prezentují své mapy a ostatní mají možnost se jich ptát, pokud je bude něco zajímat. 

Kdo nebude chtít prezentovat před ostatními, bude mít možnost si o mapě promluvit pouze se 

mnou. 

- Hodnocení práce dětmi a pojmenování úspěchů a problému při práci. 

- Hodnocení celé hodiny dětmi. 

- Poděkování, hodnocení práce dětí mnou a rozloučení se. 

Realizace vyučovací jednotky: 

- Děti si mohly při luštění tajenky pomáhat, takže všechny děti dospěly к tajence ZIMA. 

Tím jsme odhalily téma dnešní práce. 

V kruhu jsme si povídali nad obrázkem Josefa Lady a snažili se vzpomenout si na co 

nejvíce věcí, které se během zimy dějí. Děti měly jednu chvíli zavřené oči a 

představovaly si na základě mého vyprávění zimní krajinu. 

- Upravený 5- lístek. Tuto aktivitu dělaly děti samy poprvé. Řekla jsem jim, že teď 

budeme psát krátké básničky a že ony samy si je vymyslí. Někteří ještě měli problémy 

se psaním, ale protože si mohli ve skupinách pomáhat, každý napsal svůj trojlístek. U 

některých žáků došlo к nedorozumění že odpovídaly na otázku: Co dělá? podstatným 

jménem (rampouchy, apod.). I když jsme si vše dopředu vysvětlili, vyskytlo se celkem 

dost dětí, které otázku takto pochopily. Nechala jsem je ať si 3- lístek udělají podle 

sebe a v pozdější reflexi jsme si poukázali na rozdíl v pochopení stejné otázky. 

ZIMA 

STUDENÁ TŘPITIVÁ 

FOUKÁ STUDÍ MRAZÍ 
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ZIMA 

BÍLÁ LEDOVÁ 

RAMPOUCHY MRÁZ ŠTÍPE 

ZIMA 

HESKA LEDOVÁ 

ŠTÍPE STUĎÍ BLÍSKA SE 

Příprava na myšlenkovou mapu. Znovu jsme si připomněli, jak budeme myšlenkovou 

mapu dělat a co do ní zaznamenáme. Pokud si děti myslely, že nemají příliš nápadů, 

mohly si říci o nápovědu v podobě zmenšeného plakátu. Chtěla ho tak polovina dětí, 

ostatní pracovaly samy. Děti ho ale mohly dostat až poté, co měly napsána alespoň 3 

svá slova. 

- Práce na myšlenkové mapě. Děti se opět mohly radit se sousedy nebo ve skupinách a 

konzultovat. Někteří pouze psali, asi 2 děti pouze kreslily a někdo psal i kreslil. 

- Reflexe- Na koberci každý prezentoval svou mapu. Já jsem pokládala doplňkové 

otázky, abych zjistila, jak se dětem pracovalo a aby byly schopny pojmenovat své 

pocity a názory. 

E&flexe 

Toto bylo druhé setkání dětí s myšlenkovou mapou. Děti pracovaly bez přestávky a 

Práce trvala okolo 90 min. Toto setkání jsem nemusela přistupovat ke změně přípravy. 

Myslím, že to bylo dáno tím, že příprava byla kratší a směřovala přímo к tvorbě myšlenkové 

mapy- brainstormingu. 

Eeflexe vzhledem к naplnění cílů vvukv: 

Každé dítě se zapojilo do evokace a bylo aktivní. Všechny děti dokončily 

myšlenkovou mapu- braintorming a všechny chtěly svou práci na konci hodiny při reflexi 

prezentovat před ostatními. U dvou dětí se nepodařilo splnění cíle, aby к zápisu myšlenek 

Použily také písmo. Tyto děti měly problémy i při luštění křížovky a musely si s ostatními 

dětmi hodně pomáhat a radit se. Paní učitelka i já jsme se nažily dětem individuálně pomoci 

Při tvorbě 3- lístku. Dětem bylo umožněno, vzhledem к jejich individuálním schopnostem a 
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možnostem myšlenkovou mapu kreslit. To, že měly čas a možnost se ostatními poradit a byla 

jim věnována individuální péče přispělo к rozvoji dovednosti psaní a i když tuto hodinu nebyl 

cíl u těchto děti naplněn, byla u nich tato dovednost rozvíjena a cíl bude naplněn v delším 

časovém horizontu než u ostatních dětí. Díky těmto dětem se ve třídě ukázalo, že ostatní jsou 

schopni je tolerovat a pomoci jim při řešení jejich problému. 

Vzhledem k času jsem se nemohla tolik věnovat 3- lístku a tak bych ho příště raději 

nepoužila a nechala práci s nim na samostatnou jednotku někdy jindy. Díky tomu, že ho děti 

dělaly poprvé a neměla jsem tolik času se mu věnovat, vyskytlo se pár dětí, které na otázku 

Co dělá? Odpovídaly podstatnými jmény. Vysvětlili jsme si, že je to vlastně dobře, ale že 

bychom zrovna v této činnosti potřebovali, aby byly použity názvy aktivit- slovesa. Byla jsem 

ráda, že jsme tuto metodu zkusili, ale určitě by si zasloužila větší přípravu dětí a více času. 

Myslím, že použití trojlístku jsem uspěchala. 

Hodně jsem zvažovala použití nápovědy ve formě plakátku. Bála jsem se toho, aby 

děti slova prostě jenom neopsala. Rozhodla jsem se tedy pro stanovení podmínky alespoň 3 

vlastních slov k tomu, aby děti nápovědu mohly dostat. Díky použití plakátku si některé děti 

procvičily čtení a psaní doplňováním písmen a následným čtením vzniklých slov. Dále také 

díky této aktivitě procvičily přepis slov. Jelikož bylo čtení a psaní v cílech vyučovací 

jednotky, jsem ráda, že jsem se rozhodla tuto aktivitu použít. 

Během tohoto vyučovacího celku se děti bez problémů dopracovaly к vytvoření 

vlastní myšlenkové mapy a příště bych chtěla, aby ji byly schopny vytvořit zcela samostatně 

bez pomoci z okolí. Děti se ještě nepokoušely o kategorizaci. V příští vyučovací jednotce 

bych chtěla, alespoň některé žáky dovést к pokusu o kategorizaci. Pokusím se více využívat 

otázek vyššího řádu, které budou děti navádět к hledání vztahů a souvislostí a které mohou ke 

kategorizaci směřovat. 
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2.3 Jaro (vyučovací jednotka 60 minut)- brainstorming 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 19.3. 2008 

Pomůcky: Barevné papíry A3, pastelky, tužky, pera. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do učebních 

koutků (center aktivit). 

Výchozí situace: Vyučovací jednotka je poslední ze tří plánovaných v celku věnujícího 

se brainstormingu a myšlenkovým mapám v modelu E-U-R. Žáci se nejprve samostatně 

zamýšlí nad jejich znalostmi o jaru a poté pracují samostatně na tvorbě své vlastní 

myšlenkové mapy, brainstormingu. V této hodině byla metoda využita pouze jako část 

evokace к nadcházející práci na projektu „JARO". Děti se poté celý týden věnovaly tématu 

„JARO" zakončenému výstupy z předmětů: Matematika, Člověk a jeho svět, Český jazyk a 

Výtvarná výchova. 

£fle 

A) na oborové úrovni: 

širší cíl: 

-Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák se snaží zaznamenat myšlenky do psané podoby. 

-Žák s zamýšlí nad kategorizací pojmů, které zapsal při brainstormingu. 

Hčivo podle RVP ZV: 

psaní - věcné psaní (písmo jako zdroj zaznamenání informací, klíčová slova) 

Čtení- čtení jako zdroj informací potřebných pro práci 

^ Ič í cíle: 

- Žák se zamýšlí nad daným tématem a své myšlenky umí správně pojmenovat. 
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- Žák se pokouší o kategorizaci vymyšlených pojmů, o co nej přesnější pojmenování 

kategorií a zařazení hesel. 

- Žák se orientuje ve svých myšlenkách a v jejich zápise. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence к učení 
v 

- Zák se snaží tvořivě myslet nad daným tématem, logicky uvažovat a řešit problémy, které 

nastanou při plnění úkolů. 

Dílčí cíle: 

- Žák se soustředí po stanovenou dobu na téma. 

- Žák se drží tématu. 
v 

- Zák nabízí své nápady. 

- Žák přijímá nápady ostatních spolužáků. 

-Žák se zamýšlí nad nalezením složek tématu- třídí je, porovnává, rozhoduje o nadřazenosti 

a podřazenosti složek tématu, identifikuje souvislosti a vztahy mezi těmito složkami. 

- Žák se zamýšlí nad pojmenováváním kategorií. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme z toho, že žák bude na konci vyučovací 

jednotky schopen vytvořit svou vlastní myšlenkovou mapu- brainstorming a svá hesla bude 

schopen zapsat. Během evokace bude aktivní a bude plnit zadané úkoly (viz. průběh 

vyučovací jednotky). 

b) na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme pozorováním toho, jak si žáci naslouchají 

během evokační části hodiny. Během práce na brainstorming- myšlenkové mapě pozorujeme, 
zda žáci pracují soustředěně a snaží se držet zadaného tématu.V závěrečné části poznáme 

dosažení cílů na kompetenční úrovni podle prezentace myšlenkové mapy jednotlivci před 

třídou či o samotě s učitelem. Každý žák by měl být schopen individuálně představit 

informace, které do své myšlenkové mapy zaznamenal a zdůvodnit jejich výběr, také by měl 

být schopen se orientovat v zapsaných myšlenkách a případně kategoriích, které bude umět 

Znovu pojmenovat a zdůvodnit jejich výběr. 
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Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Téma hodiny: Jaro 

Příprava: 

Evokace- Práce v kruhu 

- Děti sedí v kruhu a každý postupně řekne první slovo, které ho napadne, když se řekne 

jaro. Snažíme se o to, aby se slova neopakovala. Tato aktivita končí poté, kdy nebude 

ve třídě nikdo, kdo by měl nápad, který zatím nebyl vysloven. Děti si 

navzájem naslouchají a musí dávat pozor na to, co říkají ostatní proto, aby splnily 

kritérium toho, že nápady by se neměly opakovat. 

Uvědomění - Samostatná práce 

- Žáci krátce diskutují nad vyřčenými asociacemi. Porovnávají a třídí si své poznatky 

s poznatky spolužáků. 

Reflexe- Samostatná práce 

-Děti si vyberou barvu papíru, ne který chtějí svůj brainstorming- myšlenkovou mapu 

zapsat. Pokračuje se prací na zapsání všech hesel, která děti napadnou a na jejich 

případné kategorizaci.Děti pracují samostatně, každé na své práci. Učitel bude chodit 

mezi dětmi a snažit se dopomoci jim k tomu, aby se pokoušely přijít na kategorie a 

zařazení slov, která chtějí zapsat. 

Práce v kruhu 

- Děti prezentují své mapy a ostatní mají možnost se jich ptát, pokud je bude něco zajímat. 

Kdo nebude chtít prezentovat před ostatními, bude mít možnost si o mapě promluvit pouze se 

ninou. 

- Hodnocení práce dětmi a pojmenování úspěchů a problému při práci. 

- Hodnocení celé hodiny dětmi. 

- Poděkování, hodnocení práce dětí mnou a rozloučení se. 

Egalizace vyučovací jednotky: 

Realizace tohoto celku proběhla podle přípravy. Po dohodě s dětmi jsme se domluvili na tom, 

Že každý bude mít alespoň půlku pojmů zapsaných a ostatní bude moci nakreslit. 

Zadali jsme si kritéria pro zhodnocení a reflexi: 

1) Pracuj po celou dobu. 
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2) Soustřeď se a neruš ostatní. 

3) Úprava- správné tvary písmen, čistota a úhlednost zapsaného. 

4) Alespoň polovinu slov zapsat písemně. (Celkem nejméně 10 slov) 

Rgflexe 

Toto bylo třetí a zároveň poslední setkání dětí s brainstormingem- myšlenkovou 

mapou. Děti pracovaly bez přestávky a práce trvala okolo 60 min. Během práce jsem 

nemusela přistupovat ke změně přípravy. Myslím, že to bylo dáno tím, že příprava byla kratší 

a směřovala přímo к tvorbě myšlenkové mapy- brainstormingu. 

Rgflexe vzhledem к naplnění cílů výuky: 

Každé dítě se zapojilo do evokace a bylo aktivní. Všechny děti dokončily 

myšlenkovou mapu- brainstorming, během její tvorby pracovaly soustředěně a všechny chtěly 

svou práci na konci hodiny při reflexi prezentovat před ostatními, kromě dvou chlapců, kteří 

nebyli prací zaujati nechtělo se jim nic vymýšlet, ani zapisovat. Tito chlapci pak své práce ani 

neprezentovali, protože sami usoudili, že nesplnili kritéria, která jsme si dali před prací. 

Všechny děti použili к zápisu brainstorming- myšlenkové mapy písmo. 

Toto bylo poslední mnou realizované setkání dětí s brainstormingem. Jedním z cílů 

bylo, aby se děti pokusily o kategorizaci a hledání nadřazenosti a podřazenosti hesel, která 

zapisují. Vzhledem к tomu, že tato dovednost je závislá na individuálním rozvoji dětí 

a na jejich schopnostech a dovednostech, které jsou v tomto věku a každého velice rozdílné, 

Pokusili se kategorizaci čtyři žáci. U každého u nich je kategorizace na jiné úrovni a jinak 

rozvinutá. Někomu se kategorizace příliš nepovedla, ale i tak to byl pokus o její zvládnutí, 

se kterým by se dalo dále pracovat. Práce s chybou je v programu RWCT vítanou a často 

Používanou činností, na které je dětem předváděno, jak moc se lidé na chybách učí a jak jsou 

chyby pro samotný proces učení důležité. Děti dostaly možnost seznámit se s metodou 

brainstormingu. Každé dítě došlo ve svém vývoji a v osvojení dovedností, nutných ke 

zvládnutí této metody na jiný stupeň. Další kroky bude muset provést paní učitelka, aby 
v dětech dovednosti a schopnosti vedoucí к tvorbě brainstormingu upevňovala a děti tak svou 

Práci s brainstormingem mohly zdokonalovat. 
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Myšlenkové mapy dětí 
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2. 4 1. Dílna čtení (vyučovací jednotka 45 minut) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 24.10.2007 

Pomůcky: Knihy dětí, Čtyřlístky a komiksové knihy (Velké putování Vlase a Brady, 

Smějeme se celý rok, Začínáme číst, aj.), které jsou psány velkými tiskacími písmeny, 

hodnotící papírky s vytištěnými čtyřmi různě (od nejmenší po nevětší) velikými knihami na 

reflexi, pravidla čtení, papíry na zápis podvojného deníku. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do center aktivit. 

Výchozí situace: Vyučovací celek je prvním ze tří plánovaných, které se budou věnovat 

rozvoji počáteční gramotnosti dětí pomocí metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení)- pomocí dílny čtení. Děti se učí číst pomocí genetické metody čtení. Vzhledem 

k tomu, že většina dětí ve třídě teprve začíná číst jednoduchá slova a věty zapsané pomocí 

velkých tiskacích písmen, je tato hodina první seznamovací, která bude děti vést 

к pravidelnému čtení knih а к následné reflexi přečteného. Děti samostatně čtou či prohlížejí 

knihy, které si samy přinesly, nebo které si zapůjčily ode mne. Poté zakreslí obrázek z děje 

knihy. 

Cíle: 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák čte s porozuměním texty přiměřeného textu a náročnosti. 

- Žák se učí porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

- Žák vnímá ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 

příběh. 
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Učivo podle RVP ZV: 
v 

Ctení- praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, přiměřeně plynulé, atd.). 

věcné čtení (čtení jako zdroj informací). 

Dílčí cíle: 

- Žák se snaží se soustředěním naslouchat zadaným pokynům a instrukcím a samostatně 

pracovat podle těchto pokynů. 

- Žák používá získaných dovedností ke čtení či pochopení textu, se kterým pracuje. 

- Žák je schopen vybrat z předloženého materiálu to podstatné a zaznamenat to. 

- Žák pracuje po stanovenou dobu naplnění zadaného úkolu a snaží se plnit předem 

daná kritéria práce. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence komunikativní 

- Pokouší se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, snaží se 

vyjadřovat výstižně, kultivovaně a souvisle v mluveném i psaném projevu přiměřeně 

svému věku. 

- Seznamuje se s naslouchám druhým, vhodným reakcím na ně a se zapojováním se o 

diskuze. 

Kompetence pracovní 

Seznamuje se s bezpečným používáním různých pomůcek, s dodržováním 

dohodnutých pravidel, s plněním povinností a s adaptací na nové podmínky. 

Dílčí cíle: 

- Žák nabízí své nápady a myšlenky. 

- Žák se učí nalézání zajímavých či podstatných částí v příběhu. 

- Žák se orientuje v jednoduché dějové linii. 

- Žák přijímá nápady svých spolužáků. 

- Žák se soustředí po stanovenou dobu na práci, řídí se podle předem daných pravidel. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) Na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme tak, že žák bude respektovat pravidla 

práce při dílně čtení a bude se jimi řídit, bude naslouchat, pokud bude někdo jiný 

mluvit, bude se snažit pracovat podle zadaných pokynů a to po celou dobu. 
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b) Na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme podle toho, jak bude žák schopen 

mluvit o své práci, o textu, kterému se věnoval, bude umět pojmenovat své pocity a 

myšlenky a podělit se o ně s ostatními, bude umět převyprávět příběh, který po danou 

dobu sledoval a analyzoval, bude aktivně naslouchat postřehům ostatních dětí ze třídy. 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Příprava: 

Evokace- Práce v kruhu 

- Povídání s dětmi o čtení a o knihách. 

- Seznámení dětí s postupem práce během hodiny. Přečtení pravidel čtení (společně) a 

nabídka možnosti pro děti pravidla postupně doplňovat. 

- Zjištění, zda mají čtenáři své vlastní knihy, či zda si půjčí knihy mnou donesené. 

- Povídání o tom, že příběh se dá rozpoznat i podle obrázků a jejich posloupnosti a že 

pokud někdo ještě nezvládne čtení, může do dějové linky nahlédnout pouze podle 

obrázků. 

- Domluva s dětmi o místě, způsobu a časovém limitu pro čtení- Děti mohou číst, 

kdekoli, kde je to vhodné a neruší to ostatní a chovat se budeme podle pravidel čtení. 

Stanovení časového limitu prvního čtení-10 minut. 

Uvědomění-

- Děti mají 3-5 minut na to, aby se rozmístily po učebně a připravily se к práci. - -

Připomenutí pravidel potřebných ke správnému průběhu čtenářské dílničky. — Začátek čtení 

a prohlížení komiksů (10 minut). Chodit mezi dětmi a ptát se jich na otázky ohledně jejich 

knihy (Proč si vybral právě tuhle knihu?, Jak se mu čte, prohlíží?, Je v knize něco čemu 

nerozumíš?, Mohl/a bys mi kousek přečíst, nebo seznámit mne s příběhem podle obrázků?, 

atd.). 

Reflexe-

- Konec čtení a návrat na svá vlastní místa. 

- Rozdání papírů na záznam z přečteného. Děti napíší název knihy a nakreslí obrázek, 

který bude co nejvíce vystihovat to, co četli. 

- Po dokončení zápisu děti zhodnotí, jak se jim během hodiny pracovalo tím, že vyplní 

hodnotící papírek s knihami- největší kniha znamená největší spokojenost s vlastní 

prací, nejmenší kniha naopak nespokojenost. 
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Společná reflexe v kruhu. Společné povídání o tom, jak se nám práce líbila a zda jsme 

nemuseli řešit nějaké problémy. Doplnění pravidel к dílně čtení, které děti napadne po 

proběhnuté hodině. 

Realizace vyučovací jednotky 

- Během evokace, kdy jsme si povídali o knihách, jsem zjistila, kolik dětí si přineslo své 

vlastní čtení (bylo jich asi 7). 

- Zjistila jsem si také kolik dětí je již čtenáři ( 4 děti četly plynně). 

- Představila jsem dětem pravidla, která jsem si připravila doma (kvůli nedostatku času, který 

se mohla dílně věnovat). 

Pravidla: 

1) Čti po celou dobu. 

2) Čti tak, abys nerušil ostatní. 

3) Čti tam, kde se dobře cítíš. 

4) Knihu nebo text na čtení si vyber před začátkem čtenářské dílny. 

5) Buď připraven podělit se o to, co čteš. 

- Pravidla nám přečetli čtenáři a my jsme si o nich pak už řekli jen pár slov. 

- Děti se rozmísťovaly po třídě 5 minut, protože měly možnost si sednout kam chtěly a bylo to 

pro ně příliš těžké rozhodnutí. 

- Během vlastního čtení jsem chodila mezi dětmi a povídala si s nimi o tom, co se z textu a 

obrázků dozvídají. U čtenářů jsem si poslechla, jak čtou. Většina dětí se snažila číst, protože 

již v té době znaly všechna velká tiskací písmena. 

- Během kreslení záznamu jsem, po napsání názvu knihy, dětem knihy sebrala, aby obrázky 

nepřekreslovaly, ale kreslily své vlastní dojmy. 

- Po uplynutí časového limitu děti vyplnily autoevaluační lístek. 

- Reflexe v kruhu proběhla na konci hodiny během posledních 15 minut. Děti jedno po 

druhém povídaly o tom, co a jak četly. Kdo nechtěl nemusel se debaty účastnit. Každý, kdo 

povídal, mohl ukázat svůj obrázek a vysvětlit ostatním, proč si zvolil právě tenhle obrázek. 

- Děti se mohli rozhodnout, zda by příště chtěly povídat o knize, kterou čtou- mohly se 

přihlásit 3 děti a přihlásili se dva chlapečkové. 

- Rozloučili jsme se a domluvili jsme se na příští dílně čtení. 
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Reflexe 

Během této hodiny se děti poprvé setkaly se samostatným čtením vlastní knihy ve 

škole. Při evokaci proběhla veškerá činnost podle přípravy. Jediným problémem se ukázala 

být možnost výběru místa ke čtení. Děti nebyly zvyklé se samy rozhodovat, kde mohou 

pracovat a tak nebylo výjimkou, že jsme si museli vysvětlovat, že pod stolem nebo 

v odpadkovém koši se asi nebude číst nejlépe. Jeden chlapeček se po dohodě s paní učitelkou 

rozhodl jít do vedlejší místnosti a to se ukázalo být nepříliš dobrým nápadem, protože skrze 

otevřené dveře vyrušoval ostatní děti, které seděly blízko nich. Myslím si, že to, že dětem 

trvalo trochu déle, než si našly to opravdové místo ke čtení je normální a že děti se časem 

naučí nezneužívat prostoru a volnosti, kterou ve výběru mají. Pokud by tato skutečnost 

přetrvávala i nadále, musela bych dětem možnost výběru zrušit, ale myslím, že to nebude 

nutné. 

Dalším problémem se pro některé ukázalo být to, že museli sami vybrat a zakreslit 

obrázek, který by nejvíce vystihoval to, co se právě z časopisů a knih dozvěděli. Chlapec, 

který měl problémy s výběrem místa se nedokázala během hodiny natolik uklidnit, aby se 

soustředil najeden příběh a ten pak zaznamenal. Měl potřebu časopisy tajně měnit a namísto 

práce se bavit s ostatními, které tím rušil. Řešila jsem to tím, že jsem mu věnovala větší 

pozornost a snažila jsem se, aby přišel na to, že pokud se nebude soustředit, nebude moci 

potom prezentovat svou práci stejně jako ostatní, protože ji nebude mít. Ke konci se zklidnil a 

svou práci dokončila a to dokonce tak, že ji mohl ostatním představit. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů výuky; 

Skoro všechny děti respektovaly dohodnutá pravidla chování ve třídě a kritéria pro 

dílnu čtení. Jeden nebo dva chlapci měli problém s tím, že měli pracovat opravdu samostatně 

a nebyli schopni tuto volnost zvládnout. Na konci se ale také zapojili do práce a dokončili 

s ostatními zadané úkoly. 

Děti si během evokace i reflexe vzájemně naslouchaly a byl zřetelný jejich zájem o to, 

co ostatní říkají. Pokud se někdy stalo, že mluvily během toho, když měly naslouchat, bylo to 

vždy к tématu a stačilo je lehce napomenout. Pak jsem jim většinou dala slovo, aby mohly 

říci, co je před tím napadlo v souvislosti s výstupem někoho jiného. Dvě děti odmítly 

prezentovat před ostatními svůj zápis- kresbu z přečteného a chtěly, abych si to prohlédla 

pouze já. Pokud jsem mezi dětmi chodila během jejich čtení- prohlížení, všechny děti se 

mnou o tom, co právě čtou, mluvily a odpovídaly na položené otázky bez zábran. 
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Při další dílně čtení budu chtít, aby děti seděly buď v lavicích nebo na koberci. Děti už 

si přinesou své knihy samy, protože už budou čís krátké texty. Na konci dílny čtení děti 

vyberou a zapíší jednu větu z přečteného textu a napíší, proč si pávě tuto větu vybraly. 

Čtení 

I S 
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2. 5 2. Dílna čtení (vyučovací jednotka 90 minut) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 24.1. 2008 

Pomůcky: Knihy dětí, malé lístečky na pochvaly, vzor pochvaly (dopis) napsaný na čtvrtce 

A4, papíry na zápis podvojného deníku (viz příloha č. 5), Hlava stonožky a části jejího těla, 

do kterých se vyplňují informace o dočtené knize- motivace ke čtení. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do center aktivit. 

Výchozí situace: Vyučovací celek je druhým setkáním dětí se čtenářskou dílnou ze tří 

plánovaných, které se budou věnovat rozvoji počáteční gramotnosti dětí pomocí metody 

RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)- pomocí dílny čtení. Děti se učí číst pomocí 

genetické metody čtení. Vzhledem k tomu, že v tento okamžik již děti čtou i malá tiskací 

písmena, donese si každé dítě svou knihu, kterou čte z domova. Dvě děti, které se minule 

přihlásily, budou mít na konci lekce hovory o knihách, které momentálně čtou. 

Na úplný závěr se děti seznámí s dlouhodobou motivační aktivitou, ve které budou zapisovat 

všechny své dočtené knihy do článků těla stonožky, která bude vystavena ve třídě. 

Cíle: 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák čte s porozuměním texty přiměřeného textu a náročnosti. 

- Žák se učí porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

- Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 

- Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a snaží se o vhodné tempo řeči. 

- Žák používá základní hygienické návyky spojené s psaním. 

Učivo podle RVP ZV: 

Čtení- Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, přiměřeně plynulé, atd.). 
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Věcné čtení (čtení jako zdroj informací). 

Naslouchání- Praktické naslouchání. 

Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- reagovat otázkami). 

Mluvený projev- základy techniky mluveného projevu. 

Dílčí cíle: 

- Žák se snaží se soustředěním naslouchat zadaným pokynům a instrukcím a samostatně 

pracovat podle těchto pokynů. 

- Žák používá získaných dovedností ke čtení či pochopení textu, se kterým pracuje. 

- Žák je schopen vybrat z předloženého materiálu to podstatné a zaznamenat to. 

- Žák pracuje po stanovenou dobu naplnění zadaného úkolu a snaží se plnit předem 

daná kritéria práce. 

- Žák naslouchá mluvenému projevu ostatních a dokáže na něj vhodně reagovat- klade 

otázky, vyhodnocuje. 

- Žák se snaží o zvládnutí krátkého mluveného projevu před ostatními žáky a o naplnění 

jeho formální i věcné stránky. 

- Žák sám vyhodnotí projev svého spolužáka a napíše mu krátkou zprávu, která bude 

vyjadřovat jeho postoj к výkonu druhého. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence komunikativní 

- Pokouší se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, snaží 

se vyjadřovat výstižně, kultivovaně a souvisle v mluveném i psaném projevu 

přiměřeně svému věku. 

Seznamuje se s naslouchám druhým, vhodným reakcím na ně a se zapojováním 

se o diskuze. 

Kompetence pracovní 

- Seznamuje se s bezpečným používáním různých pomůcek, s dodržováním 

dohodnutých pravidel, s plněním povinností a s adaptací na nové podmínky. 

Dílčí cíle: 

- Žák nabízí své nápady a myšlenky. 

- Žák se učí nalézání zajímavých či podstatných částí v příběhu. 

- Žák se orientuje v jednoduché dějové linii. 

- Žák přijímá nápady svých spolužáků. 
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- Žák se soustředí po stanovenou dobu na práci, řídí se podle předem daných pravidel. 

- Žák se soustředí po danou dobu na projev svého spolužáka a je schopen na něj 

reagovat. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) Na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme tak, že žák bude respektovat 

pravidla práce při dílně čtení a bude se jimi řídit, bude naslouchat, pokud bude 

někdo jiný mluvit, bude se snažit pracovat podle zadaných pokynů a to po 

celou dobu, bude schopen reagovat na přednes spolužáků a krátce se vyjádřit 

к jejich výkonu. 

b) Na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme podle toho, jak bude žák 

schopen mluvit o své práci, o textu, kterému se věnoval, bude umět 

pojmenovat své pocity a myšlenky a podělit se o ně s ostatními, bude umět 

převyprávět příběh, který po danou dobu sledoval a analyzoval, bude 

aktivně naslouchat postřehům ostatních dětí ze třídy, bude umět zapsat část 

textu, která ho nejvíce zaujala a vysvětlit proč. 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Příprava: 

Evokace-

- Připomenout pravidla při dílně čtení, která visí ve třídě. 

- Domluvit si jednoduchá znaménka, kterými si do knihy můžeme zaznamenat, pokud 

nás něco příjemně zaujme či nás to nepříjemně překvapí-1. N. S. E. R. T. , znaménka 

+ a -. 

- Minilekce o tom, na co by se děti měly během čtení soustředit a jakou část textu si 

vybrat к zápisu. 

- Stanovení časového limitu (10 minut). 

Uvědomění-

- Děti mají 3 minuty na to, aby se rozmístily po učebně a připravily se к práci. 

- Začátek čtení (10 minut). 

- Chodit mezi dětmi a ptát se jich na otázky ohledně jejich knihy (Proč si vybral právě tuhle 

knihu?, Jak se mu čte, prohlíží?, Je v knize něco čemu nerozumíš?, Mohl/a bys mi kousek 

přečíst, nebo seznámit mne s příběhem podle obrázků?, atd.). 

- Nechat některé děti, aby mi kousek textu přečetly- diagnostika rozvoje gramotnosti. 
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- Použití znamének v textu. 

Reflexe-

Konec čtení a návrat na svá vlastní místa. 

- Rozdání papírů na záznam z přečteného. Děti opíší název knihy a pak se vrátí ke svým 

znaménkům v textu a vyberou si jednu větu, kterou opíší a napíší, proč si ji vybraly. 

- Po dokončení zápisu budou moci tři děti přečíst svou ukázku a ostatní budou hádat, 

proč si právě tuto ukázku vybraly. Až všichni řeknou své názory, zakončí se debata 

tím, že dítě přečte proč si právě tuto ukázku vybralo ze záznamového papíru- Poslední 

slovo patří mně. 

- Hovory o knihách- stanovit si s dětmi kritéria pro přednes a časový limit. 

Seznámit posluchače s tím, aby dávali pozor a s tím, že nakonec budou psát pochvaly 

pro ty, co přednášejí. 

- Seznámit přednášející s tím, že by nám měli dát základní informace o knize- Autor, 

název, počet stran, o čem kniha je, hlavní hrdinové. 

- Psaní pochval a rad pro přednášející- Milý , podpis 

- Motivace pro další čtení- dlouhodobá aktivita Stonožka. 

Realizace vyučovací jednotky 

- Všechny děti už byly schopné text číst. Někteří četli plynně a jiní podle svých možností, ale 

všichni četli. 

- Největším problémem se ukázal být výběr pouze jedné věta. Děti si často nebyly jisté, zdaje 

tato věta ta správná a nejlepší. Musela jsem jim znovu vysvětlovat, že žádná věta nem ta 

správná a že nej důležitější je, aby zaujala je a věděly proč. 

- Zápis z přečteného proběhl bez problémů, pokud byl někdo rychleji hotov nechala jsem ho, 

aby nakreslil obrázek. 

- Referáty měli dva chlapci- jeden z nich byl ten, který minulou hodinu nejvíce vyrušoval a 

měl problémy se soustředěním na práci. Představovali knihy- O Mašince Tomáškovi a Kubula 

a Kuba Kubikula. 

- Na závěr jsem dětem představila dlouhodobou aktivitu, která by je měla motivovat ke čtení. 

Dala jsem jim do třídy hlavu stonožky a články jejího těla, ne kterých jsou napsány základní 

informace o knize, které budou muset děti doplnit, pokud nějakou knihu přečtou. Cílem 

aktivity je, aby byla stonožka co, nejdelší a její tělo se skládalo z co nejvíce článků. 
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Reflexe 

Druhé setkání s dílnou čtení proběhlo úspěšně a v příjemné atmosféře. Dopředu jsem 

dětem, oznámila, že tuto dílnu čtení chci, aby seděly buď v lavicích nebo na koberci a nikde 

jinde. Tentokrát dětem časový limit na to, aby si sedli, kam potřebují, stačil. Největším 

problémem bylo pro děti vybrat právě jednu větu. Nakonec ale každý svou větu zapsal. Při 

aktivitě poslední slovo patří mně se ukázalo, že děti jsou nadšené z toho, když mohou svou 

ukázku přečíst a je pro ně velice zábavné, když ostatní hádají, proč si právě tento kousek textu 

vybraly. Děti aktivita natolik bavila, že jsme museli zvýšit počet těch, kteří četli ze 3 na 6 

domluvili jsme se, že příště budeme pokračovat. Děti hádaly naprosto přirozeně a bez 

jakýchkoli tendencí к zesměšňování či předvádění. 

Největším překvapením pro mne byly hovory o knihách. Ačkoli tuto činnost dělali 

kluci poprvé, chopili se jí naprosto zodpovědně a s veškerým nasazením. Řekli všechny 

potřebné údaje a seznámili nás s obsahem knihy, včetně přečtení ukázky. Všechny děti 

nakonec napsaly kladné hodnocení a pokud měli pocit, že by se přednes dal v něčem vylepšit, 

tak drobnou radu. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů vvukv: 

Děti se snažily o respektování kritérii pro dílnu čtení i pro hovory o knihách, 

respektovaly také pravidla třídy. Při posledním slově a hovorech o knihách si děti navzájem 

naslouchaly a pokud někdo zasáhl do řeči druhému, bylo to jen v případě, že měl v hlavě 

nějakou připomínku nebo postřeh, který ze sebe potřeboval dostat ven. Každé dítě napsalo 

svým spolužákům pochvalu a případnou radu. Někdo napsal jedno slovo: SUPER a někdo 

popsal celý lísteček. Každý, ke komu jsem během čtení přišla, byl schopen mluvit o tom, co 

právě čte a odpovídat na mnou kladené dotazy. 

K tomu, aby se děti pomalu učily zamýšlet se nad textem, který čtou a snažily se o 

Čtení s porozuměním, chtěla bych v příští dílně čtení změnit reflektivní část tak, že namísto 

zápisu přečteného, budou děti psát dopis hrdinovi. Také bych chtěla prodloužit dobu, po 

kterou budou děti číst, aby měly možnost více se do čtení ponořit a získat, co nejvíce 

informací o hrdinovi, kterého si v textovém materiálu vyberou. 
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2. 6 3. Dílna čtení (vyučovací jednotka 90 minut) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 19.3. 2008 

Pomůcky: Knihy dětí, dopisní papíry a obálky, připraveně papíry na trojlístek. 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do center aktivit. 

Výchozí situace: Vyučovací celek je posledním setkáním dětí se čtenářskou dílnou, ve které 

jsem se věnovala rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí. Děti se učí číst pomocí genetické 

metody čtení. Děti již čtou velká i malá tiskací písmena a seznamují se se čtením a psaním 

písmen psacích. 

Cíle: 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák čte s porozuměním texty přiměřeného textu a náročnosti. 

- Žák se učí porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

- Žák používá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

Učivo podle RVP ZV: 

Čtení- Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, přiměřeně plynulé, atd.). 

Věcné čtení (čtení jako zdroj informací). 

Naslouchání- Praktické naslouchám. 

Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- reagovat otázkami). 

Písemný projev- žánry písemného projevu- dopis. 
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Dílčí cíle: 

- Žák se snaží se soustředěním naslouchat zadaným pokynům a instrukcím a samostatně 

pracovat podle těchto pokynů. 

- Žák používá získaných dovedností ke čtení či pochopení textu, se kterým pracuje 

- Žák pracuje po stanovenou dobu naplnění zadaného úkolu a snaží se plnit předem 

daná kritéria práce. 

- Žák naslouchá mluvenému projevu ostatních a dokáže na něj vhodně reagovat- klade 

otázky, vyhodnocuje. 

- Žák dokáže zformulovat své myšlenky, pocity a názory, které ho napadají к 

přečtenému textu. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence komunikativní 

- Pokouší se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, snaží se 

vyjadřovat výstižně, kultivovaně a souvisle v mluveném i psaném projevu přiměřeně 

svému věku. 

- Seznamuje se s naslouchám druhým, vhodným reakcím na ně a se zapojováním se do 

diskuze. 

Kompetence pracovní 

- Seznamuje se s bezpečným používáním různých pomůcek, s dodržováním 

dohodnutých pravidel, s plněním povinností a s adaptací na nové podmínky. 

Kompetence к učení 

- Žák se učí postupům, jak vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využít. 

- Žák uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí, v rámci dosažených vědomostí a dovedností v rámci dané ho 

vzdělávacího období. 

Dílčí cíle: 

- Žák nabízí své nápady a myšlenky. 

- Žák se orientuje v textu, který právě čte. 

- Žák přijímá nápady svých spolužáků. 

- Žák se soustředí po stanovenou dobu na práci, řídí se podle předem daných pravidel. 

- Žák nalézá a pojmenovává složky daného tématu. 
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Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) Na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme tak, že žák bude respektovat 

pravidla práce při dílně čtení a bude se jimi řídit, bude naslouchat, pokud bude 

někdo jiný mluvit, bude se snažit pracovat podle zadaných pokynů a to po 

celou dobu, bude schopen reagovat a zapojit se do diskuze. 

b) Na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme podle toho, jak bude žák 

schopen mluvit o své práci, o textu, kterému se věnoval, bude umět 

pojmenovat své pocity a myšlenky, zapsat je a podělit se o ně s ostatními, bude 

umět převyprávět příběh, kterému se věnoval, bude aktivně naslouchat 

postřehům ostatních dětí ze třídy, bude schopen napsat dopis se svými postřehy 

hrdinovi z knihy, kterou čte, pokusí se pojmenovat znaky a vlastnosti daného 

tématu při tvorbě trojlístku . 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Příprava; 

Evokace- Práce v kruhu: 

- Připomenout pravidla při dílně čtení, která visí ve třídě. 

- Asociace- Děti v kruhu postupně říkají první slovo, které je napadne, když se řekne 

hrdina. 

- Diskuze nad tím, zda děti vědí, kdo je to hrdina a zda musí být hrdina jenom kladný. 

- Samostatná práce v lavici: 

- Tvorba trojlístku na téma hrdina. 

- Stanovení časového limitu na čtení (15 minut). 

- Upozornit děti na to, aby si při čtení zkusily více všímat všech hrdinů, kteří se v jejich 

knize vyskytují. 

Uvědomění-

- Děti mají 3 minuty na to, aby se rozmístily po učebně a připravily se к práci. 

- Začátek čtení (10 minut). 
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- Chodit mezi dětmi a ptát se jich na otázky ohledně jejich knihy (Proč si vybral právě tuhle 

knihu?, Jak se mu čte, prohlíží?, Je v knize něco čemu nerozumíš?, Mohl/a bys mi kousek 

přečíst, nebo seznámit mne s příběhem podle obrázků?, atd.). 

- Nechat některé děti, aby mi kousek textu přečetly- diagnostika rozvoje gramotnosti. 

Reflexe-

- Konec čtení a návrat na svá vlastní místa. 

- Rozdání dopisních papírů s obálkou. Děti mají za úkol napsat dopis hrdinovi, kterého 

si z knihy vyberou. Na obálku napíší název knihy a nakreslí známku. 

- Pokud děti budou chtít, mohou si své dopisy v centrech přečíst. 

Realizace vyučovací jednotky 

- Při asociacích bylo jasně vidět, že děti si pod pojmem hrdina představují pouze toho 

kladného, silného a statečného. 

- Diskuze- o hrdinech z knih, filmů a divadel. 

- Tvorba trojlístku- děti pracovaly zcela samostatně. Připomněla jsem jim, že u otázky Co 

dělá, by měly opravdu zapisovat činnost. 

Trojlístky: 

HRDINA 

SILNÝ ODVÁŽNÝ 

ZACHRAŇUJE LIŽUJE JÍ MED 

HRDINA 

ODVÁŽNÝ CHITRÍ 

SKÁČE DO VODY ZACHRAŇUJE JEZDÍ NA KOLE 

HRDINA 

STATEČNÝ ZAMILOVANÝ 

ZACHRAŇUJE JEZDY NA KONI MYLUJE 
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- Čtení- děti se usadily během chvilky a v klidu. Četli po dobu 15 minut. Chodila jsem mezi 

nimi a nechala si od nich vždy kousek textu přečíst. 

- Zakončili jsme čtení a děti se vrátily do lavic. 

- Každé dítě dostalo dopisní papír a mělo napsat dopis hrdinovi, který se objevuje ve knize, 

kterou děti právě čtou. 

- Děti párově sdílely své dopisy. 

- Po párovém sdílení jsme se s dětmi rozloučily. 

Reflexe 

Při práci v kruhu a při tvorbě trojlístku se jasně ukázalo, že pro děti je pojem „hrdina" spojen 

pouze s kladnými asociacemi. Hrdina podle nich musí být silný, hezký, statečný, apod. 

Povídali jsme si tedy o tom, že v knihách se jako hrdinové označují třeba i postavy, které 

nemají jenom dobré vlastnosti, ale třeba i padouši, kteří ubližují. Poté se děti bez sebemenších 

problémů usadily po třídě a připravily se ke čtení. Každý si rychle našel své místo a v klidu 

jsme začali číst. Děti opět udělaly od posledního setkání veliký pokrok v technice čtení. 

Hodně z nich již začalo pracovat s intonací. U některých dětí se vyskytl vnitřní problém s tím, 

že si nemohly vybrat, kterému hrdinovi by nejraději napsaly. Pár dětí mělo problémy i s tím, 

že nevěděly, co napsat. Nakonec jsem všechny tyto děti obešla a pomocí otázek se podařilo, 

aby si všechny děti vybraly pouze jednoho hrdinu a také, aby mu napsaly dopis. Když byly 

dopisy dokončeny, domluvili jsme se, že je přes noc položíme do knihovny ke knihám, které 

děti čtou a budeme doufat, že si je hrdinové z knih otevřou a přečtou. Druhý den jsme chtěli 

dopisy vystavit na nástěnce, aby šije mohli přečíst i rodiče. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů vvukv: 

Všechny děti respektovaly a dodržovaly pravidla pro práci ve třídě a pravidla pro dílnu čtení. 

Při evokaci v kruhu, kdy jsme pracovali s asociacemi, si děti naslouchaly. Děti si naslouchaly 

i během párového sdílení. 

Všechny děti, ke kterým jsem přišla během čtení, mi přečetly krátký kousek textu a byly 

schopny se mnou o něm hovořit. Každý napsal dopis svému hrdinovi, i když rozsah a obsah 

dopisu byly u dětí často velice odlišné. Nikdo na konci neodmítl, podělit se s ostatními o to, 

co napsal. 
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2. 7 1. Řízené čtení (vyučovací jednotka 90 minut) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Dramatická výchova, Osobnostní a sociální výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 8.11. 2007 

Pomůcky: text- Prvňák, Mária Ďuričková, papíry A4, kostýmní znak pro učitele v roli- dětská 

čepička. 

Místo, kde bude výuka probíhat: třída uspořádaná pro práci ve skupinách do učebních 

koutků (center aktivit). 

Výchozí situace: Vyučovací jednotka je první ze tří plánovaných celků věnujících se práci 

s textem a rozvoji počáteční gramotnosti pomocí metody řízeného čtení. Děti se budou během 

celkem tri setkám seznamovat s prací s různými texty. Během prvního setkání nebudou děti 

číst samy, ale text jim bude reprodukován učitelem a děti budou plnit úkoly, díky kterým 

dostanou vhled do budoucích aktivit, které budou s dalšími texty již tvořit samy. 

Cíle 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák naslouchá mluvenému slovu- příběhu a je schopen reagovat na otázky a aktivity týkající 

se jeho obsahu. 

- Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. 

Dílčí cíle: 

- žák poslouchá informace s porozuměním, získané poznatky interpretuje vlastními 

slovy. 

- Žák nalezne a pojmenuje základní znaky daného tématu- jeho vlastnosti a děje s ním 

spojené. 

-Žák rozlišuje herní a reálnou situaci. 

-Žák se seznámí a zamyslí se nad růzností lidí, názorů a přístupů к řešení problémů. 
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B) na kompetenční úrovni 

Kompetence к učení 

- tvořivě myslet nad daným tématem, logicky uvažovat a řešit problémy, které vyvstanou při 

plnění úkolů. 

Kompetence sociální a personální 

- spolupracovat s ostatními členy skupiny, všestranně a účinně s nimi komunikovat a 

respektovat jejich i svou práci při plnění zadaných úkolů. 

Dílčí cíle: 

- žák se soustředí po stanovenou dobu na téma. 

- žák se drží tématu. 

- žák nabízí své nápady. 

- žák přijímá nápady ostatních spolužáků. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme z toho, že žák bude během lekce aktivně 

naslouchat ostatním i učiteli, bude se zapojovat do společných aktivit, bude nabízet své 

nápady a názory a bude reagovat na otázky. 

b) na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme pozorováním toho, jak žáci pracují, zda 

udrží pozornost během celého příběhu, zda nevyrušuj í a neodbíhají při svých rozhovorech od 

tématu, problému, kterým se právě budeme zabývat. 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Téma hodiny: Práce s textem- Prvňák, Mária Ďuričková 

Příprava: 

Evokace- Práce v kruhu: 

- Seznámení se s textem - Děti dostanou informaci a názvu povídky a jménu autora. 

- Položení otázky, o čem by psaly děti, kdyby byly autorem a měly napsat povídku o 

prvňákovi. 
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- Společný pětilístek (upravený na trojlístek) s nadpisem PRVŇÁK. Společně budeme 

psát na velký papír hesla, která děti napadnou a na kterých se shodneme. 

Uvědomění- Práce s textem, který je rozdělen na části splňující model Evokace- Uvědomění-

Reflexe. 

1. část textu 

Evokace- Otázka na úvod- O čem byste psaly vy v povídce s názvem PRVŇÁK?- Děti říkají 

jeden po druhém své názory. 

Uvědomění- čtení 1. části- čte učitel: 

Jednoho dne na začátku školního roku přišel otec do školy a namířil si to přímo ke kanceláři 

ředitele. „Přijmete mého syna do první třídy? Žádal jsem o to v šesti školách, ale nechtěli ho 

přijmout. " „A proč? Co se stalo?, " zeptal se ředitel. 

Reflexe- Uhádly jste o čem autor bude psát?- Pokud ano sednou si děti na bobek, pokud ne 

zůstanou stát. 

2. část textu 

Evokace- Co myslíte, že se stalo? Proč ho nechtěli přijmout v 6 školách?- Děti se hlásí a 

sdělují ostatním své názory. 

Uvědomění- čtení 2. části- čte učitel: 

Otec: " Tedy můj syn je příliš velký a nevejde se do třídy. " 

Ředitel: " Může sedět na chodbě? " 

Otec: " Nevejde se ani na chodbu. " 

Ředitel: " Potom ho tedy posadíme do tělocvičny. " 

Otec: " Ale tam se také nevejde. " (smutně) 

Ředitel: " Pak je mi líto vážený pane, ale ani my nemůžeme vašeho syna přijmout. " 

Otec: " Chápu Vaše důvody, ale prosím pokuste se pochopit i vy mě. Víte můj Pavko je 

školák a musí jít do školy. Nemůžu připustit, aby byl nevzdělaný. " 

Reflexe- Jaký je Pavko opravdu, co bylo jeho problémem? Děti společně řeknou, že to že je 

příliš veliký. 

- Kdybyste vy byly pan ředitel, vzaly byste Pavka do školy?- Žáci se rozestaví po 

pomyslné čáře od jednoho bodu к druhému, kde jedna strana čáry bude znamenat 

kladný postoj к přijetí Pavka a druhá strana bude znamenat záporný postoj к přijetí 

Pavka. Děti se mohou rozmístit po celé délce podle míry jejich přesvědčení. 

Mohou se i sejít u jednoho místa. 
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3. částtextu-

Evokace- Už víme, jak byste tuto situaci vyřešili vy a jak myslíte, že to vyřešil pan ředitel 

v povídce?- Děti budou párově sdílet řešení, která si myslí, že by udělal pan ředitel z povídky. 

Uvědomění- čtení 3. části textu- čte učitel: 

Nakonec se otec s ředitelem dohodli na tom, že Pavko. bude přijat do školy. Bude sedět ve 

školní zahradě a dívat se do třídy oknem, aby viděl všechny hodiny Pavko bude sedět 

v zahradě i potom, až přijde zima. Bude nosit kožich a sluchátka na uších, protože okna 

budou samozřejmě zavřená. Psaní a kreslení- to bude jednoduché. Položí si na kolena tabuli. 

Příští ráno přišel Pavko do školy. Zůstal na zahradě, kde rozpačitě šoural obrovskýma 

botama, a hlava mu stála vysoko jako komín. Když děti Kubu uviděly, vběhly do třídy a 

vykláněly se z oken. 

Reflexe- Souhlasíte s rozhodnutím pana ředitele?- Žák, který s rozhodnutím souhlasí si 

stoupne к paní učitelce a kdo ne, sedne si na zem. 

- Jak se asi Pavko cítil?- Děti říkají různé pocity a já je zapisují na velký arch 

papíru. 

Hra- dramatizace- Učitel v roli Pavka. Pavko přijde za okno v kostýmním znaku a bude se s 

dětmi snažit navázat kontakt. Bude rozpačitý a nervózní. Děti na něj mohou jakkoli reagovat. 

4. část-

Evokace- Co myslíte, vzali děti Pavka mezi sebe? 

Uvědomění- čtení 4. části textu- čte učitel: 

Pavko se díval okny do tříd. Chtěl vědět, do které třídy patří. Jinak bylo všude ticho. 

Ohromené děti na něho civěly s otevřenými ústy. A Pavko? Zíral na ně zpátky. Najednou 

vykřikl dívčí hlas z okna z prvního patra: " Jsi z první třídy? " 

„Já?" zeptal se Kuba a trochu se sehnul, aby viděl, kdo s ním mluví. " Ano, jsem, " přikývl a 

usmál se na nesmělou dívenku. Měla kulatou tvář, veselý nos a tmavé vlasy. 

Reflexe- Nakreslete Bětku. Napište к ní, jedním slovem jaká Bětkaje. 

Z druhé strany děti napíší vlastní trojlístek- Prvňák. 

5. část-

Evokace- Co Pavka napadlo za nápad? Jak mohl dokázat, že je hodný obr?- Děti říkají 

v kruhu své nápady. 
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Uvědomění- čtení 5 části textu- čte učitel: 

Náš Pavko znovu přikývl, ale uvědomil si, že pro to nemá žádný důkaz. Trochu se zamyslel. 

Holčička Alenka zahlédla záblesk nápadu v jeho velikých očích. 

Potom Pavko natáhl ruku a dosáhl až k lesu. Když ji stáhl zpátky, držel v ní veverku. Přinesl ji 

к oknu a podal holčičce.. 

„ Veverka! Ta je krásná!, křičela dívenka. „ Přineseš jí šišku? " Jakub znovu natáhl ruku. Když 

se mu vrátila, byla plná šišek Ostatní děti byly nadšené. Strach zmizel, neboť všichni už 

věděli, že Pavko, přestože je obr, by neublížil ani veverce. 

Pak si děti hrály každou přestávku. 

Reflexe- Poznal jsi někdy někoho, kdo by ti připomínal Pavka? 

Diskuze v kruhu na koberci. 

Průpravná hra z dramatické výchovy- Děti mají za úkol se rozdělit do skupin podle zadání 

učitele. „Vytvořte skupiny po 3". Když jsou skupiny vytvořené, musí v nich najít nějaký 

společný znak, který mají všichni. Když už děti budou schopné vytvořit skupiny a 

kategorizovat, zkusit se do nějaké skupiny připojit jako Pavko ( s kostýmním znakem) a 

hledat společný znak i s ním. 

Realizace vyučovací iednotkv: 

- Evokace v kruhu na zemi a seznámení se s názvem a autorem proběhlo podle přípravy. 

Děti nabízely své nápady. Aktivita skončila asi po 5 minutách. 

3- lístek jsme psali na zemi. Psala jsem ho já a děti se měly za úkol shodnout na 

heslech, která budu zapisovat. Žáci byli schopni se domluvit bez dohadů. 

PRVŇÁK 
MILÝ VELKÝ 

UČÍ SE HRAJE SI PÍŠE ÚKOLY 

- Přečetla jsem 1. část textu a děti reagovaly na mé dotazy a snažily se odpovědět. 

- Přečetla jsem 2. část textu, kterou si děti vyslechly a poté opět odpovídaly na mnou 

kladené dotazy. Při rozhodování, na kterou stranu pomyslné čáry si stoupnou, si 

všechny děti stouply tak, aby ukázaly, že ředitel by Pavka přijal. Počítala jsem s tím a 

spíše by mne překvapilo, kdyby si někdo vybral jinou pozici. 

- Přečetla jsem 3. část textu a děti pak splnily zadané aktivity. Všechny děti souhlasily 

s rozhodnutím pana ředitele Pavka přijmout. 
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- Přečetla jsem 4. část textu, na jejímž základě děti nakreslily Bětku a napsaly к ní 3-

lístek s názvem prvňák. Děti kreslily Bětku podle popisu v textu a trojlístek si samy 

vymýšlely. Všechny děti nakreslily portrét Bětky а к obrázku napsaly jaká Bětka je-

charakteristika (viz příloha č. 6). 

- Přečetla jsem poslední část textu, která byl zakončena reflexi v kruhu a průpravným 

cvičením. Děti celkem bez zábran nabízely své nápady, zda znají někoho, jako je 

Pavko. Dokonce se vyskytlo pár žáků, kteří se sami к Pávkovi přirovnali. Během 

cvičení se děti bez problému seskupily do skupin podle společných znaků. Vyskytla se 

jedna skupina, která nemohla na žádný společný prvek přijít. Nechali jsme je chvíli, 

aby se sami pokusili na nějaký nápad přijít. Po několika minutách se ostatní začali 

nabízet, že jim pomohou. Využila jsem tedy této situace a nechala ostatní děti, aby jim 

nabízely své nápady. 

- Na konec jsme si povídali o tom, že na tomhle případu bylo krásně vidět, že i když to 

na první pohled nevypadá skoro vždycky najdeme něco, co nás spojuje s ostatními a 

čím se od ostatních nelišíme. 

Reflexe 

Přípravu, kterou jsem si připravila, jsem splnila bez větších úprav. Pokud jsem někde 

přistoupila к menší změně, například toho, že děti si budou moci radit, aj., bylo to na základě 

dění ve třídě, na které jsem musela reagovat. Celek byl dost náročný na práci učitele a na čas. 

S časem souvisela skutečnost, že ne všechny děti byly schopné se soustředit zcela po celou 

dobu, i když činnosti byly voleny záměrně činnostní, aby podpořily pozornost u dětí. 

S učitelem v roli se děti setkaly poprvé a musím říci, že z toho byly rozpačité. Chvíli 

trvalo než se mnou začaly hovořit jako s Pávkem, ale nakonec se to několika dětem podařilo a 

začali se mnou komunikovat. Překvapilo mne, že nebyli ihned pohotoví, předpokládala jsem, 

že takto malé děti budou ihned vtaženy do role. Původně jsem na tuto aktivitu počítala 

s delším časem, ale nakonec jsme ji stihli za poměrně krátkou dobu (asi tak 4 minuty). 

Myslím, že pokud bychom s dramatickými metodami pracovali častěji, bylo by stále 

přirozenější přijímat role, jak učitele tak ostatních a různé zástupné rekvizity a kostýmy. 

Dětem vznikly krásné kresby s charakteristikou literární postavy a práce je zaujala. 

Poslední dramatická hra dopadla v některých skupinách skvěle a někde měly problém 

společný znak najít. Ostatní se nakonec snažili dětem, které nemohly nic společného najít, 

poradit. Hodina byla uvolněná a přitom aktivní. Děti byly prací zaujaty a většina z nich 

pracovala po většinu času s opravdovým nasazením. 
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Jediným problémem byla časová náročnost a to, že prvňáčci chtěli všichni něco říci 

nahlas a ne vždy se uměli rychle a výstižně vyjádřit a párové sdílení zkoušeli poprvé, takže ho 

ještě příliš nezvládli. Celkově byla hodina povedená. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů výuky: 

Všechny děti se během celku několikrát dostaly ke slovu, aby mohly ostatním 

představit a přednést své názory, pocity, myšlenky a postoje. Většina dětí reagovala na 

aktivity po celou dobu a textu naslouchala se zájmem. U dětí, které neudržely pozornost po 

celou dobu se ukázalo, že své vnímání vždy na chvíli soustředily na něco jiného, ale pak se 

zase volně zapojily do procesu s ostatními. Všechny děti vytvořily svůj vlastní 3-lístek a 

nakreslily portrét podle popisu. Všechny děti poznaly, že když má učitel kostýmní znak, 

situace, do které se v interakci s ním dostávají, není reálná, ale fiktivní a hraná. Všechny děti 

se během průpravného cvičení zamýšlely nad společnými znaky lidí a setkaly se s řešením 

stejného problému, různými postupy. 

Během tohoto vyučovacího celku se seznámily s prací s textem rozděleným na části. 

V příští hodině řízeného čtení už budou děti s textem pracovat samostatně. Text bude krátký, 

ale co nejvíce zábavný a zajímavý pro děti tohoto věku. Práci sním bych opět chtěla 

prokládat činnostními aktivitami- dramatické průpravné hry, kresba, atd., aby byla pro děti 

práce s textem co nejvíce podnětná. 

Poslech textu 
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Trojlístek 
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2. 8 2. Řízené čtení- Jak kuře Napipi vyplatilo В roka, Ondřej Sekora 

(vyučovací jednotka 90 minut) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk, Výtvarná výchova, Osobnostní a sociální výchova 

Ročník: 1. 

Datum: 13. 2. 2008 

Pomůcky: Text rozdělený na části (viz příloha č. 7), otázky к jednotlivým částem, obrázky 

к ději (viz příloha č. 8), pracovní list na lepení ilustrací a zapsání děje (viz příloha č. 9), 

pracovní list na zápis odpovědí к jednotlivým částem (viz příloha č. 10). 

Místo, kde bude výuka probíhat: Třída uspořádaná pro práci ve skupinách do center aktivit. 

Výchozí situace: Vyučovací celek je druhým setkáním dětí se zážitkovým čtením textu 

rozděleného na části. V prvním celku se děti s řízeným čtením setkaly poprvé, ale nemusely 

samy nic číst a zapisovaly pouze slova do pětilístku. Seznámily se tak s tím, jak se během 

řízeného čtení odpovídá na otázky týkající se textu a zážitku z něj a jak se předvídá další dění 

v daném příběhu. Protože děti už, v čase druhého řízeného čtení, čtou krátké texty a zapisují 

tiskacím písmem krátká sdělení, budou text samy číst a budou zapisovat odpovědi a 

informace podle zadání. Dále pak budou pracovat s dějovou osnovou a budou mít za úkol 

převyprávět příběh, se kterým se právě seznámily vlastními slovy. 

Cíle: 

A) na oborové úrovni: 

Širší cíl: 

- Žák umí pojmenovat a přednést své myšlenky. 

- Žák čte s porozuměním texty přiměřeného textu a náročnosti. 

- Žák se učí porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

- Žák používá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

Učivo podle RVP ZV: 

Čtení- Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, přiměřeně plynulé, atd.). 

Věcné čtení (čtení jako zdroj informací). 
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Naslouchání- Praktické naslouchání. 

věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- reagovat 

otázkami) 

Dílčí cíle: 

- Žák se snaží se soustředěním naslouchat zadaným pokynům a instrukcím a samostatně 

pracovat podle těchto pokynů. 

- Žák používá získaných dovedností ke čtení či pochopem textu, se kterým pracuje. 

- Žák pracuje po stanovenou dobu naplnění zadaného úkolu a snaží se plnit předem 

daná kritéria práce. 

- Žák naslouchá mluvenému projevu ostatních a dokáže na něj vhodně reagovat- klade 

otázky, vyhodnocuje. 

- Žák dokáže zformulovat své myšlenky, pocity a názory, které ho napadají к 

přečtenému textu. 

- Žák čte s porozuměním texty přiměřené délky a složitosti a dokáže si zapamatovat 

jejich dějovou osnovu. 

B) na kompetenční úrovni 

Kompetence komunikativní 

- Pokouší se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, snaží se 

vyjadřovat výstižně, kultivovaně a souvisle v mluveném i psaném projevu přiměřeně 

svému věku. 

- Seznamuje se s naslouchání druhým, vhodným reakcím na ně a se zapojováním se do 

diskuze. 

Kompetence pracovní 

- Seznamuje se s bezpečným používáním různých pomůcek, s dodržováním 

dohodnutých pravidel, s plněním povinností a s adaptací na nové podmínky. 

Kompetence к učení 

- Žák se učí postupům, jak vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využít. 

Dílčí cíle: 

- Žák nabízí své nápady a myšlenky. 

- Žák se orientuje v textu, který právě čte. 
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- Žák se soustředí po stanovenou dobu na práci, řídí se podle předem daných pravidel. 

- Žák dokáže převyprávět dějovou posloupnost příběhu a zapsat ji pomocí 

jednoduchých vět a obrázků. 

Na čem poznáme, že cíle bylo dosaženo: 

a) Na oborové úrovni: Dosažení cílů poznáme z toho, že žák bude během lekce aktivně 

naslouchat ostatním i učiteli, bude se zapojovat do společných aktivit, bude nabízet své 

nápady a názory a bude reagovat na otázky. Žák bude číst text, se kterým bude schopen 

pracovat a odpovídat na zadané otázky a úkoly. Na závěr žák vytvoří své vlastní převyprávění 

příběhu pomocí daných ilustrací a bude schopen o své práci krátce pohovořit. Během lekce se 

zapojí do dramatického cvičení. 

b) Na kompetenční úrovni: Dosažení cílů poznáme podle toho, jak bude žák schopen mluvit 

o své práci, o textu, kterému se věnoval, bude umět pojmenovat své pocity a myšlenky, zapsat 

je a podělit se o ně s ostatními, bude umět převyprávět příběh, kterému se věnoval, při práci 

bude správně sedět a bude bezpečně používat náčiní, které к práci bude potřebovat, bude 

schopen pracovat a plnit zadané instrukce po většinu času, který k tomu bude určen. 

Příprava na realizaci vyučovací jednotky 

Příprava: 

Evokace- Práce v lavicích: 

- Informace od učitele: Jak se příběh jmenuje. 

- Otázka položená učitelem dětem: Znáš knihu, ze které příběh je? Děti odpovídají na 

pracovní list (na listu otázka č. 1). 

- Otázka: Myslíš, že bude příběh veselý nebo smutný? Děti zapisují do listu PŘÍBĚH 

BUDE 

- Otázka: O čem asi příběh bude? Děti zapisují odpovědi na pracovní list 

(list otázka č. 3). 
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Uvědomění- Práce s textem-

1. část-

I • »> 

Jak Napipi vyplatilo Broka 

Musím Vám povědět, co se onehdy stalo. Brok byl zas odvázán a chtěl vyhnat kuře Napipi ze 

dvora. Rozběhl se za ním, kuře Napipi se polekalo a utíkalo cestou necestou. Najednou se 

před ním objevil hrnec s barvou. Kuře se už nemohlo vyhnout, proto zkusilo hrnec přeletět. 

Evokace- Otázka od uěitele:Přeletí Napipi hrnec? Děti písemně odpovídají na pracovní list 

(list otázka ě. 4- zaškrtnout ANO/NE). 

Uvědomění- Otázka položená učitelem:Jak se asi Napipi cítilo? Děti odpovídají. Všechny děti 

se zamyslí, jak by odpověděly jedním slovem a pak svůj názor řeknou před ostatními. 

Reflexe- Dramatická hra na ovečku a vlka- Děti jsou v kruhu jako ohrada. Jedno dítě je 

ovečka a jedno dítě je vlk (oběma se zaváží oči). Vlk se snaží chytit ovečku, ale ta může 

ostatní děti nějakým znamením poprosit o pomoc. I vlk může poprosit o pomoc a děti se 

mohou rozhodnout komu a jak beze slov pomohou- mohou ovečku nasměrovat do bezpečí 

nebo také к vlkovi. 

2. část-

Ale nepřeletělo. Padlo na držadlo štětky, která trčela z barvy. Štětka se s Napipi převrátila a 

Brok bác! Jak byl rozběhnut, vletěl čenichem přímo do štětky. 

Evokace- Otázka od učiteleJakou měl Brok asi náladu? Děti zapisují odpovědi na pacovní 

list (list otázka č. 6). 
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Reflexe- Otázka:Myslíte, že potom dal Brok Napipi pokoj, nebo byl naštvaný a honil ho ještě 

více? Děti odpovídají na pracovní list (otázka ě. 7- děti zaškrtávají BROK NECHAL NAPIPI 

BÝT/ BROK HONIL NAPIPI JEŠTĚ VÍC) 

3. část-

Nepřejte si vidět, jak potom vypadal! 

Ale kuřeti pak dal několik dní pokoj. 

Reflexe- Označ, jestli jsi správně hádal o čem příběh bude, nebo tě něco překvapilo? (otázk č. 

8- děti zaškrtávají HÁDAL JSEM DOBŘE/ BYL JSEM PŘEKVAPENÝ)Čím jsi byl 

překvapený? (list otázka č. 9) 

Uvědomění- Byl příběh veselý nebo smutný (list otázka č. 9- děti dopisují PŘÍBĚH 

BYL ) 

Nakresli, jak Brok vypadal, když vletěl čenichem do štětky. 

R-

Děti mají v obálkách nastříhané 4 obrázky, ne kterých je příběh Jak kuře Napipi vyplatilo 

Broka. Obrázky musí seřadit a nalepit na papír podle pořadí a ke každému obrázku napsat, co 

se na něm děje. Děti složí příběh a svými slovy ho napíší. Na závěr budou děti své práce sdílet 

v centru, ve kterém pracují. 

Realizace-

Na tabuli jsem zapsala klíčová slova _ Napipi, Brok, odvázán, hrnec s barvou, štětka. Zeptala 

jsem se dětí, zda tuší o čem bude dnešní text. Někteří zkusili něco vymyslet. Většina ale 

nevěděla, co je to Napipi. Někteří ano, tak si to navzájem řekli. 

Pak jsem se rozhodla rozebrat problémová slova, která se v textu vyskytují- Onehdy, cestou 

necestou. Zeptala jsem se dětí, zda ví, co slova a slovní spojení znamenají a společně jsme to 

dali velice rychle dohromady. 
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Jakmile jsem dětem přečetla nadpis, zjistili jsme , že nevíme, co znamená „vyplatit někoho". 

Opět jsme se nad tím zastavili a zkoušeli společně najít odpověď. 

Všechno ostatní proběhlo podle plánu a nemusela jsem nic měnit, přizpůsobovat. 

Reflexe- Největším problémem byla otázka- O čem asi příběh bude? Děti měly problém 

samy něco vymyslet a někteří tuto otázku vynechali. Myslím, že čím více budeme řízené čtení 

cvičit, tím více se budou děti učit zamyslet se nad příběhem a zkusit si dopředu představit o 

čem děj bude. 

Během čtení, kdy ti rychlejší museli čekat na pomalejší, si děti vybarvovaly obrázek к textu, 

který byl záměrně černobílý. 

Zjistila jsem, že děti mají pocit, že musí něco napsat správně. Jakoby se bály, že co napíší 

bude špatně, když to bude jiné od ostatních. Někteří mi dokonce gumovali, když si na začátku 

mysleli, že příběh bude o něčem jiném a pak jsme se k tomu vrátili, zda je něco překvapilo. 

Chtěli první odhad vygumovat, aby mohly napsat, že hádaly dobře. Možná bych měla příště 

formulaci hádal jsem dobře, nahradit něčím jiným, kde by nebylo dobře nebo špatně, abych 

tento jejich pocit nepodporovala. Snažila jsem se jim vysvětlit, že každý si může myslet něco 

jiného a vůbec nevadí, když je to pak trochu jinak ( v tom je to objevování). 

Zajímavé bylo, jak každé z dětí přistoupilo jinak к práci s obrázky a převyprávěním příběhu. 

Někdo psal věty podobné těm z textu a někdo použil jednoslovné, ale výstižné pojmenování 

situace. 

Dramatizace- Měla u dětí veliký ohlas. Vysvětlili jsme si, že chceme vědět, jak se asi cítí 

někdo, koho jiný tvor pronásleduje. Děti měly problém s tím, že se chtěly všechny dostat do 

role ovečky nebo vlka a na to jsme opravdu neměli čas. Snažila jsem se jim vysvětlit, že 

můžou hru hrát i samy o přestávce, ale myslím, že i když jsme si dopředu dali počet oveček a 

vlků a vybíralo se opravdu náhodně, stejně byli někteří zklamáni. Myslím, že to je ale riziko, 

pokud prokládáme činnosti hrou. Opět mi bylo líto nedostatku času. 

Reflexe vzhledem к naplnění cílů vvuky: 

Všechny děti pracovaly po danou dobu na zadané práci. Většina dětí byla aktivní a 

projevovaly zájem o kladené otázky a o diskuzi. Všechny děti přečetly zadaný text, i když 

byly rozdíly v tempu psaní a všechny děti dokázaly seřadit čtyři ilustrace podle posloupnosti 

děje a napsat k nim stručně dějovou osnovu. Všechny děti se zapojily do dramatické hry a 

vkomunitním kruhu si vzájemně naslouchaly. Na závěr se všichni podělily o svou práci 

v centru, kde právě pracovaly. 
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3. Závěry akčního výzkumu 
Během výzkumu jsem se musela postavit různým překážkám, které mi život 

během jednoho školního roku přinesl, od nemoci až po různé jiné povinnosti, které 

během tohoto období vyvstaly, největším nepřítelem se mi ale, během tohoto 

výzkumu, stal čas. Ačkoli jsem měla celky dopředu naplánované a před realizací jsem 

je přizpůsobovala okolnostem v předešlých hodinách a novým zkušenostem, 

nepodařilo se mi uskutečnit poslední plánovanou vyučovací jednotku, která měla 

uzavřít setkávání dětí s řízeným čtením za mého vedení. 

Celek jsem měla naplánován a použila bych к němu text od pro mne 

neznámého autora „Slavnost v troubě". Text je dlouhý na půl stránky A4, rozdělila 

jsem ho na části a pod dané části přímo napsala otázky, na které by děti odpovídaly 

přímo na papír. Děj tohoto příběhu se věnuje vztahům, respektu a závisti. Záměrně 

jsem chtěla tento příběh využít, abych pomocí něho mohla navázat na texty předchozí, 

pomocí nichž jsem se snažila přispět ke zlepšení klimatu ve třídě a vztahů mezi dětmi. 

K tomu, aby tato snaha měla viditelné výsledky by bylo opět zapotřebí více času a také 

soustavnou snahu a práci učitele, který třídu vede. 

Paní učitelka souhlasila s tím, že s dětmi řízené čtení, které jsem připravila 

uskuteční na začátku druhé třídy. 

Ačkoli mam text připraven a sama jsem ho realizovala v jiné druhé třídě, 

rozhodla jsem se ho do této práce nevkládat a soustředit se pouze na celky, které byly 

úspěšně zrealizovány během výzkumného období v první třídě. 

RWCT je program, jehož metody se dají používat v upravené podobě již od 

mladšího školního věku a myslím, že by se daly používat již v předškolním období. Je 

jasné, že by nešlo o kritické myšlení v pravém slova smyslu, ale děti by mohly začít 

s procesem objevování a uvědomování si svých vlastních potřeb a postojů, začaly by 

s setkávat s potřebami ostatních a se zásadami komunikace. Pomocí vhodně volených 

metod a strategií a hlavně s pomocí správného vedení pedagoga, by mohly být dobře 

připraveny na vstup do základní školy, kde se kritické myšlení nadále rozvíjí. 

Učitelé mají možnost si vzhledem ke konkrétním činnostem, к věku, ke 

specifikům skupiny а к cílům, kterých chce dosáhnout v daném celku, modifikovat 

jednotlivé metody a to nejen programu RWCT. Já jsem v této práci ukázala, jak se dá 

s některými metodami a strategiemi pracovat a jak se dají přizpůsobovat pro daný věk. 

U dětí mladšího školního věku je dobré tyto metody obohacovat o další metody, 
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jakými jsou prvky dramatiky, činnostní učení, aj. Vzhledem k tomu, že učení a učení 

se kritickému myšlení je proces dlouhodobý a celoživotní, je podle mého názoru nutné 

začít s osvoj ováním metod a postupů, které к rozvoji kritického myšlení přispívají, co 

nejdříve. V prvním období vzdělávání je důležité utvořit správné klima a atmosféru, ve 

kterém mohou děti s pocitem bezpečí a důvěry, pracovat a rozvíjet se. Děti se nejprve 

učí spolupráci, převzetí odpovědnosti za své vzdělávání (neučíme se pro rodiče ani 

učitele, ale pro sebe), pravidla pro vzájemnou komunikaci, pravidla pro fungování 

společného bytí ve třídě, vzájemné sdílení, naslouchání a spousty jiných dovedností. 

Všechny tyto předpoklady se podařilo zanést i do výzkumné části této práce. 

Děti se setkaly s pravidly pro čtení, s možností volby (text, místo ke čtení, atd.), ale 

také s tím, že pokud neplní zadanou práci, nemohou o ní s ostatními mluvit a že pokud 

budu ztrácet čas hledáním místa к sezení, nebudou si moci příště vybrat. 

Děti se pomocí jasně daných strategií učí, že každá akce má reakci a že každý 

jedinec musí přijímat kladné, ale i záporné následky svého jednání. Toto všechno jsou 

dovednosti, které se rozvíjejí celoživotně, ale základní kameny к jejich rozvoji, musí 

být položeny už od nejútlejšího dětství. Vzhledem k tomu, že škola významnou měrou 

přispívá к výchově žáka a je součástí jeho výchovného rozvoje, je naší povinností jako 

pedagogů, používat takové metody, které dětem pomohou těchto základních 

dovedností dosáhnout. Já jsem se v během práce na výzkumu, který zde prezentuji, 

přesvědčila o tom, že metody programu RWCT jsou pro mne těmi, kterými chci své 

žáky vzdělávat, vychovávat a obohacovat. 

V praktické části této práce jsem chtěla mimo jiné ukázat nakolik se dají 

pomocí metod RWCT naplňovat klíčové kompetence. Prakticky každá z metod 

RWCT rozvíjí nejednu klíčovou kompetenci a na každém výukovém celku, vedeném 

podle modelu EUR se dá najít naplnění mnoha cílů v podobě klíčových kompetencí 

zRVP ZV. Pokud bychom pracovali s očekávanými výstupy pro 1. třídu, které má 

každá škola zpracovány v ŠVP, dospěli bychom к podobnému poznám, že metody 

RWCT jsou efektivními metodami к naplnění očekávaných výstupů pro daný ročník. 

Metody RWCT naplňují cíle RVP ZV pro základní vzdělávám a klíčové kompetence. 

Metody RWCT rozvíjejí veškeré složky vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. V první třídě se nejvíce pracuje s rozvojem prvopočáteční gramotnosti 

čtení a psaní, která je pomocí této metody efektivně rozvíjena. Pokud budeme 

důsledně dodržovat model EUR a využívat metod RWCT, můžeme si být jisti, že 

v každém celku budou děti číst a psát a komunikovat. V prvním ročníku si děti 
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prostřednictvím metod RWCT osvojují čtení, psaní a zásady komunikace. To je rozdíl 

oproti využívání těchto metod v ročnících vyšších, kdy díky ovládání čtení, psaní a 

komunikačních zásad děti metody RWCT naplňují a rozvíjí se dovednosti jiné. 

Jedním z cílů, kterého jsem chtěla dosáhnout, bylo efektivní přizpůsobení 

metod pro první třídu ZŠ. Metody jsem modifikovala podle stupně ve vývoji a 

schopnostech dětí. Myslím, že skoro každý učitel má zkušenosti s tím, jak některé 

přípravy předělává pro slabší děti a některé zase pro ty nadprůměrné. Snad každý, kdo 

respektuje individuality a osobnosti dětí, má s modifikací příprav, metod zkušenosti a 

pokud má zájem a vůli, dovede si výukové metody a strategie přizpůsobit podle potřeb 

dané skupiny nebo daného dítěte. 
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4. ZÁVĚR 
Na předchozích stránkách jsem se pokusila dokázat sobě i ostatním, že 

předsudek o tom, že metody programu RWCT jsou vhodné pro starší žáky a který 

často vede к odložení metod RWCT, je zbytečný a chybný. 

V teoretické části jsem se zaměřila na děje, které vedly k tomu, že se české 

školství otevřelo novým východiskům a programům a že se na české pedagogické 

scéně objevilo mnoho nových programů a přístupů, ze kterých může současná škola a 

učitel vybírat při rozhodování o směru, kterým se bude škola, třída ubírat. Představila 

jsem zásadní dokument současného školství, který stanovuje nové výukové cíle a 

přístupy к žákovi. Aby bylo těchto výukových cílů dosaženo má možnost škola i učitel 

vybírat efektivní metody a strategie, které použije к jejich naplnění. Já jsem se 

v teoretické části zaměřila na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který 

pro mne představuje soubor výukových strategii, postupů a metod, který efektivně 

přispívá к naplnění výukových cílů stanovených v RVP ZV. Také jsem se zmínila o 

vývoji dítěte mladšího školního věku, ke kterému musí učitel přihlížet, pokud chce 

metody RWCT používat při práci s dětmi tohoto věku. 

V primární škole je nutné, aby výuka byla pestrá, vyvážená a plná podnětů pro 

žáka. Z toho důvodu je třeba při plánování výuky hledat a zkoušet takové metody, 

formy a způsoby práce, které podporují individualitu, potřeby a zájmy každého dítěte. 

Během výzkumu se mi potvrdilo, že program RWCT takovéto metody nabízí. 

Ověřila jsem si, že využití metod programu RWCT v prvních ročnících 

primárního vzdělávání je možné, ale musí se přizpůsobit specifikům pro daný věk. 

Příprava, která je pro takto upravené vyučovací jednotky nutná, je náročná na čas a 

úsilí pedagoga. 

Učitel je v dnešní době tím, kdo zodpovídá za kvalitu výuky a je na něm, jak se 

к ní postaví. Učitel by měl být profesionálem, který dbá na neustálou sebereflexi a 

reflexi své práce a který dbá na své neustále vzdělávání a samostudium. Jedině tak, že 

se bude zdokonalovat, obohacovat a rozšiřovat své vzdělání o nové poznatky, může 

dnešní učitel přispívat ku prospěchu všech dětí. 

Byla bych ráda, kdyby i tato práce přispěla k tomu, že obohatí učitele, který 

hledá učební postupy a strategie pro první třídu, kterými by co nejlépe přispěl nejen 

к rozvoji prvopočáteční gramotnosti čtení a psaní, ale hlavně к rozvoji klíčových 

kompetencí. 
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PŘÍLOHY 



Příloha č. 1 

Podzim 

Prší, prší, podzim je tu, 

copak ho tak popletlo, 

že hned tolik krásných květů 

na chodníku rozkvetlo? 

Že by zázrak veliký? 

Kdepak! Kvetou deštníky! 

Jak si hrajeme na podzim 

Abra, babra, cabraka, 

když mi chceme dokážeme 

změnit draka na ptáka! 

Může se pak, jak chce zmítat 

na provázku pod pasem. 

Bude pořád jenom lítat 

s papírovým ocasem. 

Malým mráčkům může však 

tvrdit, že je pták i drak. 

Pošlem po něm psaníčko 

na adresu: sluníčko. 



Příloha č. 2 

• "«ea» 



JAKÁ JE? 

CO DĚLÁ? 



Z I M A 



Příloha č. 4 

SA NE 

WK-.V- CE 

ShňH 
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Příloha č. 5 

CO PROC 

— 



Príloha č. 6 
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Příloha č. 7 

Jak Napipi vyplatilo Broka 

Musím Vám povědět, со se onehdy stalo. Brok byl zas odvázán a 
chtěl vyhnat kuře Napipi ze dvora. Rozběhl se za ním, kuře Napipi se 
polekalo a utíkalo cestou necestou. Najednou se před ním objevil 
hrnec s barvou. Kuře se už nemohlo vyhnout, proto zkusilo hrnec 
přeletět. 

Ale nepřeletělo. Padlo na držadlo štětky, která trčela z barvy. Štětky se 
s Napipi převrátila a Brok bác! Jak byl rozběhnut, vletěl čenichem 
přímo do štětky. 

Nepřejte si vidět, jak potom vypadal! 
Ale kuřeti pak dal několik dní pokoj. 



Příloha č. 8 



Příloha 



1 ANO NE 

2 PŘÍBĚH BUDE 

3 

4 ANO NE 

5 

6 

7 BROK NECHAL NAPIPI BÝT BROK HONIL NAPIPI JEŠTĚ VÍC 

8 HÁDAL JSEM DOBŘE BYL JSEM PŘEKVAPENÝ 

9 

10 PŘÍBĚH BYL 


