UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

TVOŘIVÝ PROJEKT JAKO ZPŮSOB PRÁCE
v

,

v

S DETMI SE SPECIFICKYMI POTREBAMI

Diplomová práce
Lucie RÁD ROVÁ

Praha 2007

SOUHRN

Název práce: Tvořivý projekt jako způsob práce s dětmi se specifickými potřebami
Jméno a příjmení autora: Lucie Rádrová
Studijní obor: Pracovní a tělesná výchova pro zdravotně postižené
Jméno konzultanta: PhDr Jana Jebavá, Pead.Dr Magda Loumová

Diplomová práce je zaměřena na

tvořivý

dítěte
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projekt, jako na prostor pro rozvoj osobnosti
přístupech

a myšlenkách, které

vedly ke stvoření tohoto projektu a popisuje, jakým způsobem projekt děti ovlivnil.

část

Teoretická
učení,

je zejména hledáním, sbíráním a popisováním takových

které vnímám jako

blízké a co vystihuje můj
netypický

přístup

přistupuji

na

přínosné

přístup

k

přístupů

k

pro svou praxi. Je koncipovaná z toho, co je mi

učitelství. Zároveň

je také snahou předložit a obhájit

k rozvoji osobnosti. K osobnosti jako celku. K osobnosti, ke které

základě

mého základního

předpokladu:

každý

člověk

má specifické

potřeby. Často se ve své práci formou citátů odvolávám na učitele národů Jana Amose

Komenského, který velice

nadčasově

popisuje

přístupy,

odborná pedagogická literatura navrací a ve kterých
bohatství.
učení

Zmiňuji

historický a

současný

pohled na

ke kterým se mnohá
osobně

děti

současná

vnímám naše velké

se specifickými poruchami

a chování. Zamýšlím se nad osobností učitele a nad jeho rolí v

současném světě.

V praktické části předkládám způsob práce, který nás nenutí prvoplánově rozlišovat děti
na

úspěšné

a

neúspěšné,

prospívající, neprospívající atd. Ve své práci tyto pojmy

používán jako pracovní pro pochopení celkového kontextu. I když například popisuji, že
pozorované

dítě

je v dané oblasti

označuje. Předkládám

neúspěšné,

prostor, ve kterém se
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mám tím na mysli, že "ono" se takto

může dítě svobodně

rozvíjet s ohledem na

své

potřeby

(tedy i specifické), ve kterém se

ho baví, co ho posouvá
pádem

dopředu,

může motivovaně

z toho, že

skutečné učení

děláme, proč

to

děláme

obrovský respekt

a

zkrátka

učí

může

se reflektovat,

kompetentně přistupovat

a rozvíjení se

děje

užitečná

hledání

vůči dítěti

má možnost splnit
něm,

jak by se

sobě

a tím

ke své práci. Vycházím také
vědomi

jako partnerovi. Teprve tehdy, když
děti

přestanu

tam, kam potřebují,

závěr představuji současný

toho, co

něco

"ne zcela"

potřeby právě

děti měly učit,

připraveného,

v tom daném

co se

čase. Děti

děje právě

se v něm

být učitelem
můžu říct,

že

výsledek tohoto

projekt". Tím nabízím možnost, podívat se na přístup k

úhlu. Tento projekt je

v

samo

co

a k čemu nám to bude dobré. Toto všechno co uvádím, vyžaduje

a že jim pomáhám. Na

"tvořivý

rozumět

pouze tam, kde jsme si

"expertem" a začnu být expertem v umění dovést
jsem

potřebuje,

seznamovat s tím, co

učení

z jiného

v danou chvíli a

učí

hrou.

Neříká

se

ale snažíme se ptát, co by potřebovaly k tomu, aby jim

to lépe vyhovovalo. Zamýšlím se nad

způsoby,

myšlení a kompetentnosti dovést. Popisuji
pracovaly děti, které jsem pozorovala.

3

jak je k tomuto velmi

příklady projektů

zodpovědnému

a to, jakým

způsobem

ABSTRAKT

Název práce:
Tvořivý projekt jako způsob

práce s dětmi se specifickými potřebami

Cíl práce:
Cílem této práce je nejen
dětmi

se specifickými

představením "tvořivého

potřebami.

funkční.

takového projektu tak, aby byl
projektu děti

označené

jako

Je nabídkou

děti

projektu", jako

prostředků,

způsobu

které vedou k

práce s

vytváření

Pozorovat a sledovat, jak se v rámci takového

se specifickými potřebami projevují. Jakým

způsobem

je to rozvíjí ap. Na tvořivém projektu nabídnout odlišný pohled na učitelskou práci jako
na pomáhající profesi, která by

měla

vycházet z reálného opravdového zkoumání

dětských potřeb.

Metodika:
K dosažení cíle své práce využívám kvantitativního výzkumu

prostřednictvím

pozorování, dotazování, anketou a rozborem dostupné literatury. To vše jsem použila v
průběhu tvořivého

projektu.

Výsledky:
Přijmout či

samému, k učiteli, k ostatním
rozvoj osobnosti
neúspěšnosti

a

učení

tvořivý

odmítnout hypotézy, že

dítěte

dětem

a že

děti,

a

prostor zlepšuje vztah

především

k

učení,

dítěte

k

sobě

že projekt je místem pro

které vykazují nízkou motivaci díky školní

se v rámci projektu stávají

sebevědomějšími

a tím jejich motivace k práci

roste. Výsledky mohou posloužit jako vodítko pro práci ostatních

pedagogů

tím přispět k obohacení učebního procesu.

Klíčová
tvořivý

slova :

program, specifické potřeby, individualita, specifické poruchy učení, osobnost,
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1.

ÚVOD

Motto:
Vše

nechť volně plyne, ať se věci neřeší násilím.

J. A. Komenský

Škola je základ života. Co je vlastně základem života a co pro něj škola poskytuje? Je
škola koncipovaná tak, aby opravdu splnila první tvrzení? Má škola
nebo

děti

škole? Kdo ví,

čím

se

děti

nejlépe

učí

vyhovět dětem

a co je obohacuje? Toto jsou otázky,

které mě doprovázejí na mé profesní cestě. Snažím se na ně hledat odpovědi a vedou mě
k zamyšlení se nad tím, co všechno obnáší

"dobře učit."

slavných osobností, které neobstály v základním
významně

ovlivnili náš

bohatou nabídkou

svět. Proč?

učebních

nebo museli podléhat řádu?
by se dalo
skutečností,
původně

téměř říct,

metod?
Viděli

čase

Následuje jen částečná ukázka

svého života,

přece

Byla jejich škola místem s pružnou strukturou a
Měli

tito lidé možnost ukázat, v čem jsou

v nich jejich učitelé vedle

že mnohdy museli

překonávat

že nevyhovují. Hlavní myšlenkou

žáků

také

děti?

jedinečného

dobří,

Z historie

nastavení školy a vyrovnávat se

vzdělávání

a hlavní

potřebou dítěte

nebylo konfrontování se s všeobecnou normou a snaha se do ní

rozvoj toho

jen velice

v dítěti. To je velká výzva pro

učitele

zařadit,

ale

a školu jako instituci,

nejen historickou, ale i současnou.

Slavní,

kteří ve

škole neprospívali:

Albert Einstein, Isaac Newton, James Watt, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso,
Ludwig van Beethoven, Alexej Tolstoj, Guiseppe Verdi, Honoré de Balsac, Vincent
van Gogh ...

Slavní,

kteří nedokončili studium:

Thomas Alva Edison, Henry Ford, Bill Gates, Thomas Mann ...
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Jisté výzkumy potvrzují, že každé desáté
například "dysfunkční

vykukovat

přes běžný

věc,

informace, jinak. Jinak se
určitým způsobem,

integrace, neboli

děti,
učí,

vyčlenění. Vyčlenění právě
dítě

očekává

skutečně

poruchou. Cedulkou

ve chvílích, kdy

Děti,

které

postupů

systém

v

potřeba vyčleňovat.

Jsem

třetím

potřebují

dostávat

přistupovat

důsledku

znamená

vůbec zpochybnění

dítěte

Dokonce si myslím, že

přístup přispět

náprav a

k názoru

různých postupů při

dítěte,

že je

redukci potíží,

v kontextu potíží, respektive "nepotíží". Zkrátka

rozdílnost, rozdílné schopnosti jsou brané jako přirozený stav věcí.
tobě

jaksi

tak, aby byly schopni

podstatě

ale ve své

tento speciální

ale pohled na celkové fungování

mi nejde,

Dítě

s nástupem do školy.

a jak je "normální". Cosi tu nehraje ...

ně nějaký

Začlenění

začne

skrze speciální postupy a nástroje, které jsou "speciální" a

případech může

jiné. Není to

nějakou

jinak chápou. Co s nimi? Je zvykem k nim

to vnímá. A já se domnívám, že není

v některých

trpí

které jsou jaksi ,,jiné".

tzn. aplikovat na
začlenění.

světě

povětšinou děje

rámec. Toto se

že jsou

na

dítě označováno

výtržník" bývá

nefunguje, jak je zvykem, jak se od něj
Je tady tedy

dítě

"Mě

jde tohle, tohle

tohle jde a tamto ti zase nejde".

rokem

učitelka

na prvním stupni základní školy. Setkávám s touto

problematikou každý den a snažím se najít takový
bezpečně

cítily naprosto

a

sebevědomě,

způsob učení,

ve kterém by se

co nejvíce si zapamatovaly, bez

děti

náročného

memorování. Hledám harmonii a toleranci. Svou praxi v této škole jsem nastoupila ve
chvíli, kdy mé

současné děti

nastupovaly do druhé třídy.

Během

prvního pololetí prošlo

rukama psychologů hned několik dětí. Čtyřem z nich byly doporučeny speciální
nápravy, které absolvovaly
vykompenzovat
zároveň

několikrát

nevůli účastnit

se

v týdnu.

doučování,

Začala

jsem hledat
čtení,

nelibost ke

způsob,

psaní nebo

jak

dítěti

počítání

a

odstranit narůstající pocit jsem jiný.

TVOŘIVÝ PROJEKT je způsob, jak (se) učit a zároveň vyvažovat psychický propad

z nezvládání a odlišnosti. Je to
vytvořený

způsobem

přirozený

prostor, kde se

na dané téma je místem, ve kterém má
se bude spolupodílet.

Může

si vybrat

právě

dítě

ten

děti

cítí

bezpečně.

Projekt

možnost vybrat si, jakým

způsob,

ve kterém si je jisté.

Nezažívá pocit, že je dysgrafik, i když se jedná o písemné úkoly. Není konfrontováno
s neúspěchem,

dělá

to, co mu

přinese naplnění

ll

a

zadostiučinění.

Prostor, ve kterém si

kompenzuje

neúspěšnost,

místo pro celou osobnost a

způsob vyjádření

schopností. Prostor, kde učení je hrou a ve kterém se děti cítí přirozeně.
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celé škály

,

2.

v

,

SPECIFICKE PORUCHY UCENI, POZORNOSTI
ACHOVÁNÍ

AfNOŽSTVÍ MOUDRÝCH JE SPÁSOU SVĚTA

2. 1.

Že každé dítě je jiné, že různé děti mají různé sklony, vlohy a předpoklady, že se liší se
svým temperamentem a že právě to by měli mít na zřeteli vychovatelé a škola už velmi
podrobně popsal Komenský. V jeho díle najdeme kapitolu " Školy mohou být
přetvořeny

v lepší", ve které

schopností

dětí."

přirozeného.
přístupem,

Zaujalo

upozorňuje

mě,

vychovatele na "šesterý rozdíl duševních
něco

jak Komenský pojímá tyto rozdílnosti jako

V každém vidí velký potenciál, který se dá rozvinout zejména vhodným

poukázáním na rozvoj jejich osobních kvalit. V této Komenského myšlence

vnímám geniální

předvídavost potřeby

školství jako instituce, tzn. respektování a

rozvíjení potenciálu jedince oproti tak dlouho preferované snaze vést všechny jednou,
předem určenou

co které
umět

cestou. Ráda se připojuji k pedagogům -

dítě, ať

už je to

dítě

se speciálními

hledačům, kteří

potřebami či

nikoliv

neví

dopředu,

potřebuje,

ale chce

dovést ho k tomu.

"N askýtá se

totiž že

příležitost připomenout něco

některé

jsou bystré, jiné tupé,

o duševních rozdílech a schopnostech

některé měkké

dětí,

a povolné, jiné tvrdé a vzpurné,

jiné samy sebou chtivé vědění, jiné se zase spíše těší z prací mechanických."

1. Na prvnlm
nejschopnější

místě

jsou

ke studiím:

chytří,

bystři

těm netřeba

a povolnl, nade všechny

vůbec

podávat nic jiného než pastvu moudrosti,

rostou sami jako ušlechtilá rostlina. Toliko je

třeba

opatrnosti, aby se jim

nedovolovalo příliš pospíchat, sic předčasně ochabnou a uvadnou.

2. Jiní jsou zase vtipnl a váhaví, ale přece jen poslušní.
ostruh.
13

Těm

je

potřeba

pouze

3. Za

třetí jsou

školách

vtipní a

nenáviděni

nejznamenitější

bývají nejlepší

a

učenliví,

avšak vzpurnf a zatvrzeli. Takoví jsou vůbec ve

obyčejně

řádně vzděláváni.

mužové, jsou-li
koně,

jen když se

při

mnoho zdárných hlav hyne vinou
neumějí

4. Za

přece

se považují za ztracené; a

(Z nezkrotitelných

kázně.

nich užije

učitelů, kteří

z těch bývají

kůň

Onen

z koňů

činí

že

poněvadž

ovládat ty, kteří jsou hrdí a svobodomyslní.)

čtvrté jsou

povolní a

Ale takoví dovedou

zároveň

kráčet

chtiví učeni, avšak zdlouhavý a

šlépějích těch,

ve

kdož jsou

před

těžkopádní.

nimi: aby to

dovedli, musíme se snížit k jejich slabosti tím, že jim neukážeme nic

pomáháme a dodáváme vždy vzpruhy, aby neklesali na mysli.
cíle docházeli

později přece

těžkého,

laskavě

nic na nich nevymáháme prudce, nýbrž je všude snášíme,

třebas

učí,

nás

osly,

hřtbat

Neboť

jim

takoví,

zrají lépe, jako tomu bývá i u pozdního

ovoce. Nesmějí být tedy vylučováni ze škol.

5.

Někteřf

jsou tupí a ještě k tomu vlažní a liknaví. Jen když nejsou vzpurní,

mohou být

ještě

napraveni: avšak k tomu je

potřeba

velkého

umění

a velké

trpělivosti.

6. Na posledním místě jsou tupí a zároveň povahy pokroucené a vzpurné. Z těch
obyčejně

nebývá nic. Avšak

poněvadž

zhoubným lze najít léky a že ze
štěpováním

aby se

je jisté, že v celé

stromů

od

proti

vzpurnost dala

vykořenit

bude nutné nechat sukovité a zkroucené

a odstranit.
dřevo,

věcem

planých vznikají náležitým

ušlechtilé, nesmíme nad nimi zcela zoufat, nýbrž musíme

alespoň

vytvořit

přírody

přírodě

Nepůjde-li

hledět,

to, teprve pak

z něhož bychom

marně chtěli

Merkuria. Avšak takový ztvrdlý duch se najde sotva mezi tisíci a to je

patrným důkazem dobrotivosti Boží" (J.A.Komenský).

2.2.

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH PROJEVY

... aneb nikdo není dokonalý. ..
V

současnosti

trpí na světě

nějakou

poruchou nebo druhem postižení jedno z deseti

Bylo by ideální chápat postižení jako
současně

používaný název

něco, čím člověk

"výjimečné děti",

(Vítková a kol.: 1998, s.9).
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dětí.

netrpí, tomu by odpovídal i

ale víme, že realita je

poněkud

odlišná

Poruchy

učení

je termín

osvojování a užívání

označující

řeči, čtení,

heterogenní skupinu obtíží, které se projevují

při

psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají

individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.
Níže uvedené poruchy se neprojevují pouze v oblasti, kde je defekt
řadu společných projevů.

Objevují se ve

větší či

v soustředění, poruchy pravolevé orientace,

často

je

menší

míře

výraznější.

poruchy

nedostatečná úroveň

řeči,

Mají

obtíže

zrakového a

sluchového vnímání a další obtíže (Zelinková,0.:2003, s.lO). Tolik na úvod k obecným
definicím. Jejich pochopení je na místě pro znalost toho, co je ve hře.

ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE
ot. PŘEDPONA dys -

Znamená rozpor, deformaci.

Například

Z hlediska vývoje to znamená funkci
znamená
přejata

předpona

dys -

nedostatečný,

dysfunkce je špatná, deformovaná funkce.
neúplně

vyvinutou. V uvedených pojmech

nesprávný vývoj dovednosti. Druhá

je

z řeckého označení té dovednosti, která je postižena.

.Y.

DYSLEXIE- porucha osvojování čtenářských dovedností

Je

nejznámějším

pojmem z celé skupiny poruch

nejnápadněji ovlivňovala
čtení

část

školní

učení. Začalo

úspěšnost dítěte.

Jde zde o

se s ní

nejdříve,

nepoměrně

nižší

protože
úroveň

oproti ostatním schopnostem a výkonům dítěte. Porucha postihuje základní znaky

čtenářského

výkonu a to rychlost, správnost, techniku

čtení

a

porozumění čtenému

textu.

Rychlost -

dítě

luští písmena a hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, nebo naopak čte

zbrkle, domýšlí slova.

Může

dyslexie, pokud pouze

se však stát, že i

převádí

dítě čtoucí přiměřeně

rychle má diagnózu

tvar slova na zvukovou podobu a není schopno chápat

obsah.

Chybovost zvukově

nejčastějšími

chybami jsou záměny písmen tvarově podobných ( b-d-p),

podobných (t-d) nebo zcela nepodobných. Ne všechny
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záměny

písmen jsou

například záměny

projevem poruchy, protože

b-d

zaměňují téměř

všichni

začínající

čtenáři.

Technika

čtení- při výuce metodou analyticko-syntetickou je prohřeškem proti

správné technice

čtení

tzv. dvojí

čtení. Dítě

si

čte

slovo potichu po hláskách a poté je

vysloví nahlas.
Učí-li

se

dítě

metodou genetickou, jde o zcela běžný postup. Problém

v některých písmenech nedojde ke spojování písmen do slov a

spočívá

dítě

v tom, že

není schopno

provést hláskovou syntézu.

Porozumění

- je závislé na úrovni

předcházejících ukazatelů tj. rychlé a hbité

dekódování, syntéza písmen ve slovo a odhalení obsahu slova.

Uvedené znaky

čtenářského

výkonu mohou být postiženy

různě

z hlediska intenzity a

v různých kombinacích. Pouhé vyšetření je jen jedním z kroků při diagnostice dyslexie.

-"DYSGRAFIE - porucha osvojování psaní
Postihuje grafickou stránku písemného projevu,

čitelnost

a úpravu. Projevuje se

v následujících oblastech:

Dítě

si obtížně pamatuje tvary písmen,

Písmo je příliš velké, malé,
Obtíže

při

obtížně je

napodobuje.

často obtížně čitelné.

napodobování písmen a pomalé vybavování

tvarů

písmen přetrvávají i ve vyšších ročnících.
Žák často škrtá, přepisuje písmena.

Písemný projev je neupravený.
Neúměrně

Písařský
času

pomalé tempo psaní.

výkon vyžaduje

neúměrně

(Zelinková,0.:2003, s.9,10).
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mnoho energie, vytrvalosti,

4t

DYSORTOGRAFIE- porucha osvojování pravopisu

Porucha se projevuje

především

v oblasti tzv. specifických dysortografických

jevů.

Osvojování a aplikace gramatických pravidel je postižená druhotně.

Specifické dysortografické chyby:

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.
Rozlišování slabik dy-di, ty-ti,ny,ni.
Rozlišování sykavek.
Vynechaná, přidaná,

přesmyknutá

písmena nebo slabiky.

(Zelinková,O.: 2003, s.9,43)

4t

DYSKALKULIE - porucha osvojování matematických dovedností, projevuje se

výraznými obtížemi v chápání

číselných pojmů,

v chápání a

provádění

matematických

operací.
Jde o poruchu matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly,

číselné

operace, matematické představy, geometrii.
Dítě

s dyskalkulií má problémy při osvojování matematických pojmů chápání a

provádění operací. Často si osvojuje spoje jen na základě paměti a v případě, že paměť

selže, dopouští se "neobvyklých chyb" (2: 4 = 8).
počítání

porušena

pomocí

prstů (např.

matematická

ve

logika

Neúměrně

čtvrtém ročníku při počítání

a

dítě

nechápe

základní

dlouho setrvává na
do deseti). Jindy je
postupy.

V případě

grafomotorické poruchy nezvládá geometrii.

J. Novák podle Košče rozlišuje následující typy dyskalkulií:

- Praktognostická dyskalkulie - porucha prostorového
faktoru

matematických

porovnávání).

17

schopností

(př.obkreslování,

Verbální dyskalkulie - obtíže
počtu,

při označování

množství a

problém s představením vysloveného počtu aj.

- Lexická dyskalkulie - jde o neschopnost

číst

matematické

symboly.

Grafická dyskalkulie - jde o neschopnost psát matematické
znaky.

Operační

operací

dyskalkulie - porucha

(př. Sčítáni odčítání

provádění

matematických

atd.).

Ideognostická dyskalkulie - jde o poruchu chápání zejména
matematických pojmů a vztahů mezi nimi.

"'DYSPRAXIE- porucha, která postihuje osvojování, plánování a prováděni volních
pohybů.

"'DYSMÚZIE- porucha osvojování hudebních dovedností

DYS - poruchou není
Pomalé osvojování dovedností

číst,

psát a

počítat

u

dětí vývojově

s nízkou úrovní rozumových schopností. Jako poruchu nelze
jednoho z projevů poruch
záměny písmen p

2.3.

učení, např. záměny

nezralých, u

označovat

dětí

výskyt pouze

krátkých a dlouhých samohlásek,

- b - d.

PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI

"' ADHD - Je vývojová porucha charakteristická
hyperaktivity,

impulsivity a

nedostatečnou

Arcelus,J.:2002, s.21).
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věku dítěte se symptomy,

schopnosti

soustředění

(Munden,A.,

Tento pojem

označuje

poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Pojem vznikl

z názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorders, poprvé použitého v USA. V rámci
ADHD lze rozlišit další pojmy: ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity). ODD
(opoziční

chování), ADHD bez agresivity a ADHD s agresivitou (Zelinková,0.:2003,

s.13 ).

1. Prostá porucha pozornosti(ADD) je diagnostikována u

děti s poruchami

pozornosti, ale s normální úrovní aktivizace. Tito jedinci mají problémy

především

v zaměření pozornosti na informační proces.

2. Hyperaktivita a impulzivita
Spojením obou

typů

obtíží vzniká porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a

impulsivitou. Do této kategorie patří nejvíce dětí (Zelinková,0.:2003, s.13).

Děti,

jež touto poruchou

obtížná zvládnutelnost.

skutečně

Děti

trpí, vykazují

specifičtější příznaky,

než je pouhá

trpící LDM

Jsou častěji chlapci než dívky.

Bývají diagnostikováni obvykle ve věku 6-9 let.

Vykazují

většinu

níže uvedených

projevů

po dobu více než 6

měsíců.

Často bezúčelně pohybuje rukama nebo chodidly, nevydrží ve

škole sedět na židli, neustále se vrtí.

S obtížemi se podřizuje výzvě, aby zůstalo

sedět.

Snadno se nechá vyvést náhodnými, nepodstatnými přt'hodami.

Při

hrách a v komunikaci mu

přijde řada.
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dělá

potíže

počkat,

než na

něj

Je-li na

něco

dokončí

otázku.

tázáno, vyrazí ze sebe

odpověď dříve,

než tazatel

Jen s potížemi postupuje podle stanovených instrukcí.

Při

práci a při hře nebývá schopno udržet pozornost.

Často nedokončí jednu činnost a pustí se do něčeho jiného.

Nebývá schopno tiše si hrát.

Bývá nadměrně upovídané.
Účastní-li se nějaké hry nebo hovoru, často přerušuje a obtěžuje

ostatní.
Často nevnímá, co mu kdo říká.
Často ztrácí různé školní potřeby, jako jsou pera, sešity atd.

Dopouští se různých zbrklostí

(Martin,M.,W altmanová-Greenwoodová: 1997, s.l72, 173)

Barkley (1990) kromě tří výše uvedených subkategorií rozlišuje ještě:

ADHD s agresivitou nebo bez agresivity

opoziční

chování- ODD (Oppositional Defiant Disorders)

(Zelinková.O: 2003, s.195)
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Definice
ADHD je vývojová porucha charakteristická

věku dítěte nepřiměřeným stupněm

pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Potíže jsou chronické a nelze je
základě

na

neurologických, senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace

nebo závažných
pravděpodobně

emočních problémů.

chronické.

v porovnáním s jedinci
dozrávání

mění.

Ačkoliv

běžné

Obtíže jsou

provádět pravidelně

deficity

vysvětlit

ovlivňují

Deficity jsou evidentní v časném

se mohou

zmírňovat

populace téhož

často

s dozráváním CNS,

a jsou

přetrvávají

protože i jejich chování se vlivem

spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a

po delší dobu

určité

dítěte

interakci

věku,

dětství

pracovní výkony. Tyto

s rodinou, školou a

evidentně

společností

biologické
(Zelinková

2003,s.196) .

. . . a to jsme ještě nemluvili o tom, že:
dítě

může

mít

nerovnoměmý

nebo

opožděný

vývoj

v jednotlivých oblastech vnímání
dítě může

mít "pouze"

dílčí

oslabení v jednotlivých oblastech

vnímání
že dítě může procházet osobním obdobím, kdy jde všechno hůř
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v

3.

,

v

,

DIDAKTIKA ... UMENI NAD UMENI

Učit znamená

vést od věci známé k neznámé,

a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou,
Plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž
někoho

chci vést, nehoním ho, nestrkám ho,

neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž
vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné
cestě kráčím před ním

a lákám ho, aby šel za mnou.
JA. Komenský, Obecná porada

3.1.

OBSAHVÝUKY

Často mě napadá, co všechno se děti musí ve škole naučit a co všechno z toho v životě
věci,

nepoužijí. Z toho vyvstává otázka, jaké jsou

které by

měl vědět

každý. A jestli

úkolem školy je zajistit, aby děti tyto věci znaly.

Holt (1995) ve své knize píše.

Jistě

je v

pořádku, naučit

dovednost, než znalost. Otázka je, jsou-li nějaké
nezbytně
čtverce,

nutné. Pro každého je to

jistě

se

čtení

části vědění,

a psaní, ale to je spíše

které by byly pro

někoho

jiná oblast. Pro matematika to bude obsah

pro jiného dějepis, další bude zastáncem jazyka.

Spoustu věcí, které jsem se učila před dvaceti lety jsem až na mou pedagogickou kariéru
nepoužila a několik věcí se už ani nepoužívá.
dnes musí

naučit nesrovnatelně

nezadržitelně

roste. Jeden

vědí nesrovnatelně

Při

pohledu zpátky zjišťuji, že
učili

více, než jsme se

vědecký

my,

poznatek následuje druhý.

více, než jsme věděli my. Proto

dítě

neboť

Děti

děti

se toho

objem

vědění

ve druhé

třídě

toho

i vyučující mají nesnadný úkol -

být stále v obraze.

Každý v

životě

hledáme smysl. Tím

co nám jde nejlépe,

čím

by jsme byli

může

být

užiteční,
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tvoření

- práce, kterou

děláme.

Hledáme

co nás baví. A všichni v tom daném

čase

přesně

více.

víme, co nás nejvíce baví a o

Učíme-li

se potom z těchto

čem

důvodů,

rádi

přemýšlíme

ao

čem

chtěli vědět

by jsme

dává nám to smysl, učíme se rychleji, s radostí

a pocitem naplnění.

"Kolo je vymyšleno, tady
k

čemu

přímo před

slouží, aby to vědělo.

šťastné

chvilce.

Stejně

Může

námi! Není

třeba dítěti vysvětlovat,

co kolo je a

na to přijít, svým vlastním způsobem, ve své vlastní

tak jako nemusí vymyslet žárovku, letadlo, spalovací motor nebo

zákony, vládu, kreslení

případně

hudbu. Ty už také vymyšleny byly a jsou tady. Celá

civilizace je tady. Tak je potřeba, aby dítě

mělo

prostor pro to, získávat tyto

vědomosti,

poznávat vztahy a smysl téhle kultury svým vlastním způsobem."

To nás

opět

vrací k myšlence, hledání

způsobů,

jak

dětem učení předkládat,

aby pro

ně

bylo přirozené.
v

3.2.
Dítě

o

,

""'

,

PRIROZENY ZPUSOB UCENI
je zvídavé. Chce

věci

pochopit, zjistit jak fungují, získat dovednosti, kontrolu nad

sebou samým a svým okolím,
učenlivé.

Neuzavírá se

před

sebe. Pozoruje ho zblízka a

dělat

to, co vidí u druhých. Je

otevřené,

zvláštním, zmateným a komplikovaným
pozorně,

snaží se ho celý

vstřebat.

vnímavé,

světem

kolem

Rádo experimentuje.

Nejenom pozoruje svět kolem sebe, ale ochutnává ho, dotýká se ho, zkouší na něm sílu,
ohýbá ho, láme. Aby zjistilo, jak skutečně funguje, zabývá se jím. Je odvážné. Nebojí se
dělat

chyby. A je

zmatku,

trpělivé.

nevědomosti

Dokáže se vyrovnat s nesmírným množstvím nejistoty,

a nezralosti. Nemusí

okamžitě

ochotné a schopné počkat, až k němu smysl sám

pochopit každou novou situaci. Je

přijde-

dokonce i když

přichází

velmi

pomalu, jak tomu obvykle bývá (Holt, 1995,s.l66,167).

Pokud já jako

učitel

v něm, musím být
pro to, aby se mi

chci, aby se

trpělivým

podařilo

dítě

projevilo jako klenot, anebo se projevil klenot

pozorovatelem a poskytovatelem

tuto

proměnu

dostatečného

prostoru

pochopit a dál s ní pracovat. Pracovat pomocí

nabízení, provázení, komentování, podpory apod., nikoliv formování do
podoby.
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předem

jasné

MOŽNÉ FORMY PŘÍSTUPU

3.3.

aneb
o postupu a příjemnosti výuky ...
Posláním naší didaktiky od začátku do konce bude
hledat a nalézt způsob, jak by učitelé méně učili, ale
žáci se víc naučili, aby ve školách

neměl

místo křik,

pocit ošklivosti a vědomí marné práce, ale aby tam
vládl klid, potěšení a spolehlivý prospěch ...
J.A. Komenský, Veškeré spisy didaktické

Zmínila jsem, že

třetím

rokem

učím

na prvním stupni základní - alternativní - školy.

Mám možnost a snažím se pracovat podle svých
cítím potřeby

dětí.

představ

a podle toho, jak vnímám a

Jediným úkolem je naučit obsah daného

ročníku.

Jakým

způsobem?

To už je jen na mě. Už v předešlé kapitole jsem se zmínila o osobnosti, kterou učitel má
být. To je předpoklad. Částečně vrozený. Nicméně to, jakým způsobem vyučovat už
vrozené není. Velice výstižný je citát J. A. Komenského, který úkolem didaktiky
označuje

proces, který hledá

způsob,

jak nejlépe

učit.

Myslím, že toto hledání je cesta
Důležité je posbírat,

bez konce, o který v tomto procesu nakonec ani nejde.
a

umět

změny

aplikovat dané ve správnou chvíli.
metod a

přístupů

k dětem.

Učitel

zapamatovat

musí být velice pružný v používání

Nemůže očekávat,

že jeden den připravený program

druhý den hladce proběhne. Když děti ráno přijdou, mohou být ospalé, hladové, zkrátka
o

dětech,

v některých oblastech, musíme se

naučit

nenaložené. Pokud se bavíme zde
potřeby

při

respektovat a akceptovat
začít.

speciálně

výuce. V takovém

které mají ještě navíc zvýrazněné
toto nejen

ale také

případě vyučování rozhodně nemůže

Co s tím? Hladovému dáme najíst a den místo

"běhacím

zjišťovat,

počítáním

v lavici

začneme

diktátem." Zjistím, co všechno je třeba k tomu, aby jsme mohli úspěšně začít.

K tomu všemu se snažím

učit děti

způsobem. Obzvláště děti
učivo přečte,

souvislostem. Je známo že každý z nás se učí jiným

se specifickými

potřebami. Někdo

jiný vizuálně, další tím že o tom slyší a
24

největší

se nejlépe

učí

tím že si

procento tím, že si

věci

osahá, nakreslí -

vytvoří. Právě

proto tolik tíhnu k projektovému

vyučování,

kde na

všechno tohle je prostor.

Přeji

si

naučit děti učit

dělaly

se tak, aby to

teoretické, které mne oslovilo

při

mé

nejen rády, ale i

cestě,

efektivně. Předkládám

to

to, k čemu se snažím vracet, pojímat a

aplikovat ve své praxi.

Jistě

jsou tyto i další alternativní

příliš

způsoby náročnější

myšleno, ale jsem si jistá, že

právě "umění

na

se

čas

učit"

a není na

ně

v osnovách

by mohlo být jedním ze

školních předmětů.

Desatero

jednoduchých a účinných strategií, které mají velice blízký vztah

k samostatnému a účinnému učení, které mohou být dětem velice užitečné:

""

Učení s

Učení

myšlením

se nejlépe rozvíjí

přístupem zdůrazňujícím "umění

myslet", který má

děti naučit

nejen co se učit, ale také jak se učit. K tomu jsou potřebné úkoly, vyžadující myšlení a
čas

k jejich zpracování.

"" Kladení otázek
Vyučování,

které vede

děti

ke zvídavosti

předkládá

otázky a

zároveň

je vede k tomu,

aby se ptaly.

""Plánování
Výzkumy ukazují, že lidé
plánování. Pro
umět

děti

úspěšní

to znamená, že

plánovat a potřebují si

v kterékoliv oblasti mají sklon

věnovat

potřebují vědět,

důležité, potřebují

vytvořit předpoklady

postupovat podle zásady naplánuj náročnější nicméně
Př.

udělej

jak je plánování

- zkontroluj". To je pro mladší

Týdenrú domácí práce s tabulkou viz. příloha.

času

k tomu, aby při svém učerú dokázaly

je třeba seznamovat je s tím od začátku.
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více

děti

• Diskutování
Děti potřebují

to, co si myslí a co se učí, také vyjádřit. Je dobré podporovat diskusi. Zde

je postup "Mysli - prober s partnerem - vyslov

přede

všemi". Zde je

poskytnout dostatek času na rozmyšlení, prohrání věcí s partnerem a
Tím se i vytváří
Důležitá

společenství,

diskusi.

kde je pěstován zdravý přístup k učení.
dítě

je podpora ve chvílích kdy si

jedinečné pravidlo

společnou

důležité

není jisté tím, co si myslí. Zde platí

"chybami se člověk učí."

• Mentální mapování
Znázornění pojmů

v jejich souvislostech, které se také nazývá mapování mysli (mind

mapping), pomáhá

dětem zpřesnit

podoby uchopitelné zrakovou

jejich myšlení tím, že

pamětí.

Mapování pomáhá

převádí

dětem,

verbální látku do

aby si

uspořádaly

to,

co už vědí, a aby si utvořily nové způsoby nazírání.

• Divergentní myšlení
Veškeré

učení

má

umožňovat

osobní projev a individuální svéráz. Ceníme si toho, co

jsme si vzali za své. Divergentní myšlení znamená nabízet volbu povzbuzovat
k individuální odpovědnosti a přistupovat k učení tvořivě.
Tady je

třeba

být velice pružný a zapomenut na veškeré

představy,

jak by se to

mělo

dělat.

•Hodnocení
Děti potřebují čas

k vyvození

poučení

dělaly,

k celkovému ohlédnutí se za tím, co
nebo dalších

vazbu, pokud je poskytována

cílů

upřímně

do budoucna. Také
a

zaslouženě.

ke zhodnocení a

potřebují

To pak

kladnou

zpětnou

vytváří předpoklady

pro

budoucí úspěšné výkony.

Jistě

příliš

jsou tyto i další alternativní

způsoby náročnější

myšleno, ale jsem si jistá, že

právě

na

čas

to, je z jedním, co

ohledu základ.
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a není na
tvoří

pro

ně

v osnovách

děti

v určitém

POTŘEBY

ZÁKLADNÍ

4.
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VUČEBNÍM
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,

PROSTREDL ..

4.1.

ŠKOLY DÍLNY LIDSKOSTI

Školu dokonale účelnou jmenuji tu, která je pravou dílnou lidí: kde se totiž
mysl žáků ponořuje v lesk moudrosti, aby rychle pronikala všecko zřejmé
i tajné, kde mysl a její city jsou vedeny ke všeobecné harmonii ctností ...
Krátce, kde všichni všemu

všestranně mají býti vyučováni.

JA. Komenský, Velká didaktika

Škola sama má býti místo veselé, plné pastvy očím vnitř i zevnitř.
Vnitř

má být pokoj světlý,

čistotný,

ozdobený malováním po všech

Stranách, buď že podobizny jsou lidí zvláštních, neb tabule zemí,
Krajin,
Zevnitř,

měst,

neb historií nějakých památky, neb odznaky nějaké.

aby byl plácek pěkný k hraní i zahrada nějaká. Tak děje-li

se, roste dětem mysl, aby do školy rády chodily.
JA.Komenský, Česká didaktika

To v jakém prostředí se

děti učí

má velkou úlohu. Fyzické prostředí, by mělo být

čisté,

barevné, inspirativní a především příjemné a blízké dětem.

V naší škole

děti

mají jednu třídu po celých pět let. Mají šanci si k ní vytvořit vztah. Po

celou dobu si o
"zodpovědnost".

třídu pečují

a zdobí si ji podle vlastních

Součástí třídy

odborných knih. Vyrábí si sami

je i knihovna, s velikým
učební pomůcky.

Ty mají

představ.

počtem

encyklopedií a

během vyučování

nebo kdykoliv k dispozici. Nejen to však má velký vliv na to, jak se
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Mají za ní

děti učí.

na

očích

Již jednou

jsem se zmínila o tom, že třída by měla být jeden organismus. Na to
prostředí třídy

působí ještě vnitřní

a ovzduší, které ve třídě dýcháme.

Žije-li dítě v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat druhé. Žije-li dítě v ovzduší nevraživosti,
učí se nenávidět. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě. Žije-li dítě v ovzduší
výčitek, učí se pociťovat vinu. Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se trpělivosti.

Žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, učí se smělosti. Žije-li dítě v ovzduší oceňování,
učí se kladně hodnotit druhé. Žije-li dítě v ovzduší přímosti, učí se spravedlnosti. Žije-li
dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat druhým. Žije-li dítě v ovzduší uznání, učí se

sebedůvěře. Žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, učí se nacházet a projevovat lásku

ve svém životě (Paulínová, L.,2005).

Důležité

přijímají,

je i jaké jsou vztahy mezi

učitelem

a

dětmi, dětmi,

jak se

děti

navzájem

respektují a umí spolupracovat. To je velký proces, na kterém je

neustále pracovat. Tento proces dobře popisuje následující kapitola.
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potřeba

INKLUZIVNÍ PROSTŘEDÍ

4.2.

Odpovědnost

za výsledky inkluze leží na celé

třídě.

Inkluzivní

tam, kde učitel bere ohledy na základní lidské potřeby všech
prostředí splňující

tyto podmínky,

významně

třída

se vyvíjí nejlépe

dětí. Vytvoříme-li

ve

třídě

se zvýší šance, že se děti budou učit nejen

v bezpečné, ale i stimulujícím prostředí (Lang, Berberichová, 1998,s.36).

• Pocit sounáležitosti
Zapuštění kořenů
přijímán)

a pocit sounáležitosti (pocit že chci

jsou nezbytné k osobnímu pocitu

tento pocit jako uspokojení

potřeby

štěstí.

někam patřit

a jsem také tak

Lang a Berberichová (1998) popisují

po smyslu nebo po spojení s životem a sebou

samým.
Tento pocit je velice
nebo

dítě

důležitý

zejména ve chvíli, kdy

třídu navštěvuje dítě

se speciálními potřebami. Pokud učitel staví na

třídu

postižené

na pocitu sounáležitosti,

vytváří prostředí,

ve kterém je prostor ke kladnému přijetí každého

předsudků.

Toto

prostředí

jedinečnost

každého

pomáhá nejen tolerovat odlišnosti, ale

člena

skupiny bez

přijímat

je a ocenit

člověka.

• Fyzické prostředí
Toto prostředí hovoří o vstřícnosti učitele ke svým žákům a jeho sounáležitosti s nimi.

třídy

vybavení
barvy,

osvětlení

místa jednotlivých

žáků,

celkové

uspořádání,

by mělo působit příjemným dojmem

prostředí třídy by mělo dětem

dát možnost být sám i pracovat ve

skupině
děti

mají být podporovány natolik, aby si

prostředí

přizpůsobily

své

na základě svých zájmů, hodnot a potřeb

k výzdobě

třídy

se používají výtvory

atd.
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dětí,

alternativní materiály

""Jedinečnost

(individualita)

třídy

Třída je místo, kde děti tráví v tom daném věku většinu svého života. Škola by měla být

nedaleká rodině.

Děti

se v ní musí cítit, že do ní patří, a že jejich jedinečná osobnost zde

má své místo. Zde je pár

způsobů,

jak v

dětech

rozvíjet pozitivní hodnoty, a které jim

dávají pocit, že jejich osobní přínos je důležitý:
ve třídě jsou vystaveny vtipy, přlběhy dětí , fotografie rodin nebo
dětí, kalendář

s vyznačenými narozeninami a oslavami, knihy, (

deníky, kroniky ), věci vyrobené ve třídě
jsou k dispozici a hrají se hry,

umožňující

lepší vzájemné

poznání
používají se osobní dopisy od učitele pro žáka a naopak, existuje
třídní

nebo školní časopis

hrají se hry pro stmelení

třídy

(hry, kde je

zdůrazňována

komunikace, spolupráce, porozumění)
zařazují

se témata š

činností

př.diskriminace, neporozumění
třída

zkoumající sociální problémy,
mezi lidmi apod.

má své heslo, znak, vlajku,

pokřik, píseň,

listinu

zákonů

třídy

""

Otevřená třída

Je mnoho znamení, jimiž lze vyjádřit otevřenost a sounáležitost

přátelská

gesta, úsměvy apod.

přátelské

pozdravy, zajímavé rozhovory s dětmi

společné jídlo, učení,

hry, výlety,

společná

zábava

pozitivní způsob vyjadřování bez ponižování a sarkasmu
osobní ote\Ťenost a čestnost
schopnost povzbuzovat ty, co stojí mimo
schopnost mluvit a myslet v kategorii "MY" -

učitel

by měl být

s dětmi ,jeden kruh" a ne stát proti nim.

Je

důležité,

aby se

člověk

cítil, že je

potřebný.

Aby cítil, že když dnes není ve škole,

zítra ho všichni přivítali s otevřenou náručí mezi sebe.
30

o1o

Svoboda

Všichni si

svobodně

věřit

věřit

v co

chceme řídit

chceme. Tato

vyjadřují potřebu učit

svůj

život. Chceme

představa

svobodě

o

a psát co nás baví, chceme se
třídě

je ve

znát tehdy, když žáci

se tak, jak jim nejlépe vyhovuje, podle svých zájmů a schopností.

Děti

mnohdy impulsivně reagují na to, když jim

jeho

způsob učení.

uznat

číst

člověk nedopřeje

a nerespektuje právě

Stejné je to s dětmi se speciálními potřebami. V tu chvíli je potřeba

potřebu dítěte

ovládat

svůj

vlastní život. Vychovat
připravenými

který vyžaduje vyváženost mezi

dítě

ke zralosti je úkolem,

možnostmi pro volné

vyjádření

se

moudře

Třída

by měla

způsobuje,

že život

poskytováním sociálních a rozumových dovedností, které pomohou

dětem

a

rozhodovat.

o~oRadost

Když nás

něco těší,

déle u toho vydržíme a lépe si danou

být místem, kde je radost a veselí
stojí za to. Víme, že kvalitní

pořád.

vyučování

a

Děti

osvojíme.

Radost je energie, která
učení

sami sebe a sebeúcta se zvyšuje když to, co
osobní zodpovědnost a kde se děti rády učí

věc

probíhá tehdy, když si vysoce ceníme

děláme, děláme

splňuje

rádi.

Třída,

základní kritéria pro

která stimuluje

vzdělávání.

mají rádi školu a učení, jestliže
cítí, že je druzí přijímají
cítí, že mohou samy něčím prospět ostatním
zažívají úspěch
jejich úspěch vidí a oceňují ostatní
mají ve škole přátele
mají příležitost ke hře
učitel

se dokáže smát s dětmi i

sobě

samému

škola využívá rozmanitých metod
chyba se nevnímá jako nezdar, ale jako krok k úspěchu

""Úcta
Ta má k sounáležitosti velice blízko. Vztahuje se k sebepojetí a k sebehodnocení. Jsouli

děti oceňovány

za to, co nabízejí, zvyšuje to jejich sebeúctu a má to
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zpětně

kladný

účinek

i na kvalitu

učení

vyučování

a jejich ochotu zapojit se do

(Lang,

Berberichová:1998, s.38,39,40).
Programy a

činnosti,

které jsou užívány k budování sebeúcty by

měly

zahrnovat -

poznání sebe samého a svých kladných stránek díky:
uznání, kterého se od druhých dostává, schopnostem i omezením
každého jednotlivce
porozuměním potřebám

a cílům každého jednotlivce

podporující a starající se komunitě
reflexi a dialogu

Učíme

se

prostředím,

dobře

tehdy, jsme-li stimulováni a podporováni

které nás

třídě prostředí,

příliš

nestresuje. Nejen

které je stimuluje

úkolům,

hodnocení postupu práce patří k důležitým

Bezpečnost

je velice

důležitou

děti

učebním prostředím,

se speciálními potřebami

potřebují

jež jsou dosažitelné a reálné. Stanovení
aspektům

ve

cílů

a

tohoto procesu.

složkou, bez které nejde

vypěstovat

pocit sounáležitosti.

Čím více se lišíme od ostatních, tím více musíme riskovat, a budeme proto potřebovat

více podpory.
Žáci se speciálními potřebami, stejně jako všechny děti potřebují záchranou síť
pozitivních citů. Jestliže na jednu stranu víme, že vyrovnávání se s nároky nám pomáhá
k růstu, pak zapojení do riskantních
neúspěchy nebo

Ve

třídě,

děti

úkolů

znamená, že se musíme

připravit

na

na to, že před ostatními budeme vypadat hloupě.

kde je sounáležitost, svoboda,

oceňování

stimulovat a umožní jim riskovat.
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a radost jsou podmínky, které budou

Starost o bezpečí znamená, že
děti

mohou být takové, jaké jsou a cítit se dobře

učitel

věnuje

pozornost

vysvětlení

předsudků

a

jejich

překonávání

děti

jsou povzbuzovány a

odměňovány

za snahu

překonat

samy

sebe
důvěry

existuje vztah

-

vědomí,

že mi nikdo nebude ubližovat

ani mě nebude zesměšňovat kvůli tomu, jaký jsem
komunikace je

přátelská

a konflikty jsou

řešeny

tvůrčím

způsobem

(Lang, Berberichová: 1998, s.41 ,42)

Principy inkluze
učitelé

mají být moderátory aktivního

učení

svých

žáků,

nikoliv

jen nalévat do nich vědomosti
všechny

děti

přínosem

mají

nějaké

dary nebo nadání, které mohou být

pro ostatní, a jejich odlišnost obohacuje

učení

a

vyučování

skutečné učení

vyžaduje pozitivní sebehodnocení a

sebedůvěru

dětí,

všechny

děti

mají právo

učit

se v přátelském a

bezpečném

prostředí

4.3.

KOMPLEXNÍ UČENÍ

Domnívám se, že zejména tento pohled na
v našem školství. Z různých
používá

převážně

zdrojů

vím, že

učení,

je velice

většina dětí přibližně

pravou polovinu mozku. Je to pro

nástupem školní docházky se

začíná

"významně"

opomíjen

do sedmi let života

ně přirozené.

Neznají únavu. S

více používat i druhá hemisféra a cosi se
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změní.

Opět

se tady setkávám s podobností myšlenky Komenského, který se snažil při

vyučování

Snahu

být co nejblíže dětské přirozenosti.

proměnit

školy i celé

proces

společnosti

učení

Učit

se hrou.

v něco zábavného a

zároveň

splnit

náročné

požadavky

se zabýval profesor Vysoké školy pedagogické ve Flensburgu,

Wolfgang Schmid. Svou sedmnáctiletou praxí probádal metodiku "komplexního učení.
Ráda bych se pozastavila u této metody, protože mi byla v mé praxi velkým
pomocníkem.

Tato metoda neopomíjí, že

vý-vojově

nejstarší

část

mozku, velký mozek, sestává ze

dvou polovin, tzv. pravé a levé hemisféry. Je známo, že levá

část

mozku ovládá pravou

polovinu těla, je centrem takzvaného logického myšlení a jednání. Analyzují a filtrují se
zde vjemy, třídí se a uvádějí do určitého

pořadí

tak, aby byly pohotově k dispozici. Také
vyjadřování

zde dochází k abstrahování fakt, kvantitativnímu
hemisféra

řídí

levou

část těla

a nenuceným

způsobem

vnuknutí, souhlasné postoje,

dělání úsudků.

Pravá

a koordinuje intuitivní jednání. Vjemy se zde pojímají

jako jeden celek tak, aby mohl vzniknout celkový dojem.
subjektivně

a

vnitřní

se

kreativně

Skutečnost

zpracovává. Zde mají

se prožívá

původ

náhlá

schémata a zákonitosti.

Každá polovina mozku zachází s vjemy jinak, zpracovává je po svém a vyvozuje z nich
charakteristické úsudky. Proces
školní

vyučování

učení

probíhá vždy v celém mozku najednou.

Tradiční

klade daleko vyšší nároky na levou polovinu mozku, která je sídlem

logicko- analytického myšlení. To je chápání matematických zákonitostí a učení se fakt
nazpaměť.

Tato

brání, což je v

část

nejenže nepodporuje

důsledku příčinou

tvůrčí

kreativitu, dokonce jejímu rozvoji

omezené sladěnosti vztahů obou hemisfér a tím pádem

omezených možností myšlení. Z toho vyplývá, že chvilky zasnění, nebo jiné "taškařiny''
během učení

učení
učení.

jsou tzv. chvilky, kdy si

odlehčuje

pravá polovina mozku. Proto potíže

nelze odstranit změnou probírané látky, ale celkovou změnou uspořádání procesu
Profesor Shmid vyvinul

určité

alternativy, jimiž se do procesu stejnou

měrou

zapojují obě hemisféry. Účinnými prostředky, kdy se do procesu učení aktivně zapojuje
pravá hemisféra jsou relaxace, meditace a
zvukové,

chuťové

právě

smyslové vjemy (zrakové,

čichové,

a hmatové).

Z této teorie "komplexního

učení"

lze vyvodit fascinující

závěry. Učíme

mozkem, ale celým tělem (Rúckerová - Voglerová:l994, s.9,10,11).
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se totiž nejen

KOOPERATIVNÍ UČENÍ

4.4.

Abych se naučil, musím mít partnera v

učení.

Talmud

Spolupráci mezi

dětmi

podporuji co

nejčastěji.

I

při

samostatné práci, když neví,

poukazuji je na možnou pomoc z jejich řad. Bude řečeno, že člověk je přirozeně bytostí
kooperativní. To je velká pravda. Nežijeme tady sami a nejsme "naprogramováni" tak,
aby jsme všechno zvládali sami. Dnešní doba, podle mého, jedince od této
společnosti

odklání. Vnímám, že ve

se snaží každý být sám za sebe, vyniknout. To je

velice krátkozraké a má na první pohled ne zcela jasný
práce je sobecká a v důsledku bez
Citát jasně

říká,

přirozenosti

vnitřního naplnění.

důsledek.

Myslím, že taková

O tom by se dalo více mluvit.

že pokud se chceš učit, musíš mít partnera v

učení.

A v našem

případě

se domnívám, že pokud přivykneš tomu, že místo jednoho partnera, tím myslím učitele,
partnerů, přirozeně

máš kolem sebe šestnáct
způsoby.

A to je ve škole nejen v případě

dětí

různými

se dozvídáš více informací
se speciálními

potřebami,

ale i v životě

velice přínosné.

Tato metoda sází na to, že
spolupracující

více,

člověk

než

jest svou přirozeností více bytostí kooperativní, tedy

bytostí

soutěživou

kompetitivní

individualistickou. Zabývá se otázkou, nakolik je podstata
učení

je

opět

o proměně základního

uspořádání vyučování

práci se sociálními situacemi a vztahy ve škole.

učení

nebo

sociální. Idea tohoto

a učení. Jde zde o

Předpokládá,

bytostí

vědomou

že pro kvalitní

učení

je

tím nejlepším způsobem uspořádat třídu na kooperativní bázi.

Kooperativní

uspořádání

výuky je založeno na principu spolupráce při dosahování

Výsledky jedince jsou podporovány

činností

celé skupiny a celá skupina má

z činnosti jednotlivce. Základními pojmy kooperativního
spolupráce,

učení

cílů.

prospěch

jsou tedy sdílení,
podpora.

35

Charakteristika přirozených podmínek učení kooperativního učení

důraz

Základní

se klade na procesy zkoumání, hledání, pátrání

po smyslu věcí, jevů a vztahů. Centrálním pojmem vzdělávání je
zvědavost

V učení se obohacují,

rozšiřují

doplňují

a

původní

dětské

koncepce
Velký význam v tomto procesu má jazyk, který je využíván ve
nejvlastnějším

svém
Učit

se

přirozeněji

jež plyne

volně

smyslu- ke zkoumání a pochopení

znamená

mezi

otevření

těmi, kteří

prostoru pro

se

učí,

světa.

dětskou řeč,

tj. hledají smysl a

významy věci.
Učitel vytváří
Spoluučící

rozšíření

podmínky pro konstruktivní aktivitu učících se.

si poskytují

samozřejmou

výzvu k obohacení a

vlastm'ho učebního potenciálu (Kasíková,H:1997, s.l5).

• TYPY KOOPERACE

1. Kooperace jako nápomoc
Kooperace jako nápomoc je založena na asistenci jedné osoby druhé.
na spojení mezi jedinci, na přitažlivost cíle mezi
při

účastníky

Důraz

je kladen

a na spolupodílnictví v práci

dosahování cíle. Jde zde o tzv, tutoring, kde si spolužáci pomáhají navzájem

v procesu učeni.

2. Kooperace jako vzájemnost
Podstata této charakteristiky
sdíleny všemi

účastníky.

Od

spočívá
začátku

za práci s informacemi, orientací
může

v to, že cíl i procedury vedoucí k tomuto cíli jsou
úkolové situace jsou

učení

na

řešení problémů

být sice založeno na výkonu jedince, ale bývá

skupinového úsilí, ke kterému každý

aktéři

přispěl. Konečně
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odpovědností

i hodnocením. Hodnocení

ještě

celá

spojeni

propojeno s hodnocením

třída může

fungovat ,jako

založenýrrů

skupina skupin" s meziskupinovými vztahy,
soutěžení

více jako spolupodílnictví než

(Kasíková,H.:1997, s.32,33).

Tento typ kooperace vyžaduje a podporuje vzájemné akceptování. Minimalizuje
individualismus a konfrontaci. Jde zde o
například při

společný

cíl. Tento typ je velice

úspěšný

integraci postižených dětí do vyučování.

učení (Johnson, Johnson:1989)

Znaky kooperativního

1. Pozitivní vzájemná závislost. Existuje pokud
dětmi

děti

vnímají spojení s ostatními

a uvědomují si, ze neuspějí, pokud neuspějí ostatní, a proto koordinují své

úsilí s jejich úsilím k

dokončení

úkolu.

2. Interakce tváři v tvář. Odehrává se v malých skupinách.

3. Osobní

odpovědnost,

osobni skládání

účtů.

Vyhodnocuje se výkon každého

jedince pro skupinu.
4. Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností. Zde jde o
postupné utváření dovedností skupiny (komunikace, akceptování,

5. Reflexe skupinové činnosti. Efekt
tom, jak skupina reflektuje svojí

společné činnosti

důvěra).

je do jisté míry závislý na

činnost (úspěšnost, neúspěšnost)

a je schopna

rozhodovat o dalších krocích (Kasíková,H:1997, s.39,40).

4.5.

SKUPNOVÉ VYUČOVÁNÍ

Velice ráda ve své praxi používám metodu skupinového
trénovat sounáležitost mezi
poruchami.To
učí

komunikaci. S

něco

ne.

samozřejmě

jiného.

jde lépe, s někým

často řeším

méně.

sledují, s kým je pro

z jejich hlav soutěživost v této

vypsaných velice

jsou-li ve

otázky,

kterou jsem získala

právě

proč

To je

Děti

způsob,

jak

se specifickými

se jako my všichni

přirozené.

ně výhodnější

době soutěže

Je to

třídě děti

s sebou nese výhody a nevýhody.

Děti samozřejmě

Vykořenit

odpovědí,

někým

dětmi. Obzvláště,

vyučování.

Každému jde lépe

spolupráce a s kým

není jednoduché.

Kromě

níže

zrovna já musím být s tím a s tím. Krásnou

z jejich

řad

je: " Herci si také nevybírají, s kým

mají svoji roli hrát, prostě tu svoji odehrají s ostatními co nejlépe."
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Co tedy

vlastně

rozdělena
učitelem

skupinové

vyučování

je?Zde jde o jednu z forem výuky, kde je
vyučování

do menších skupin. Oproti frontálnímu

třída

kde je interakce mezi

a dítětem se těžiště interakce posouvá dovnitř skupiny, mezi

děti

samotné.

Skupinové vyučování má své klady i zápory.

• Klady skupinové práce
zvýší se aktivita při učení
do práce se zapojí více dětí, včetně pomalejších
vyjadřování dětí

děti

-

mezi vrstevníky je přirozenější

mají větší zájem o úkoly

do určité míry mohou volit tempo práce
učí

komunikovat a organizovat

zvyšuje se jejich sebevědomí
zvyšuje se jejich samostatnost
při

práci ztrácejí zábrany

učitel

se může věnovat slabší

skupině, žákům

je to obrana proti stereotypu

• Úskalí skupinové práce
děti
při

ve skupině nepracují rovnoměrně

skupinové práci se nedá počítat se systematičností

může

se stát, že si žáci nebudou umět zorganizovat práci

skupiny jsou hlučné
neprobere se příliš učiva
talentovanější děti

se trumfují a nestarají se o zbytek skupiny

mohou vznikat chyby, které se ihned neopravují
je obtížnější hodnocení této práce

Je to způsob práce, který vyžaduje náročnější přípravu (Kasíková,H.:1997, s.l9,20).
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ROLE UČITELE

5.

Učitelé

Preceptoři

mají býti k mládeži vlídní, ochotní, otcovští, žádným

způsobem jich

ale

raději

na vysokém stupni důstojenství ...

od sebe slovem ani přísným

vzezřením

všelijakou přívětivostí k sobě vábící,

laskavě s

nimi

JA. Komenský, Česká didaktika

promlouvající...

Nechť se učitel

ne odhánějící,

a žák navzájem pozorně vždy naslouchají.
JA. Komenský, Analytická didaktika

Budeš-li ty umět vyučovati, bude on

uměti

býti vyučován.
JA. Komenský, Analytická didaktika

Když se
tvořit

mě někdo

zeptá, co by

kruh. Nestát proti

celistvého. Být

dětem.

součástí.

učitel měl umět,

jako první

mě

napadá

umět

Být s nimi. Myslím na symboliku, na něco

s dětmi

uzavřeného,
učitelem

Jedním organismem s mnoha hlavami. Být dobrým

myslím znamená i umět definovat, co se za slovem učitel skrývá.

Role
učitel

učitele

se jako všechno v dnešní ,,rychlé

nucen orientovat se a

požadavkům

přizpůsobit

době" mění.

V tomto rychlém

se rychlému tempu a s tím rychle se

doby. Orientovat se ve všech nových poznatcích

technice. Tím to zdaleka

nekončí.

Opouští se staré

způsoby učení

vědy,

v

věku

je

měnícím

kultuře

a

a nahrazují je nové,

v některých případech již dávno vymyšlené.
Úloha učitele učit, ve smyslu přednášet, zkoušet, vysvětlovat a poskytovat informace
trvá, ale

učitel

internet.

Učitel usměrňuje

už není

práci, ve které si

dítě

úplně

a

tím, kdo má informace - tuto úlohu

tvoří

aktivity.

Učí děti učit

převzal převážně

se. Organizuje skupinovou

hledá své místo a rozvíjí to, v čem je dobré. Pomáhá

v jejich učení. Pro své žáky se stává průvodcem v poznání světa.
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žákům

Tolik v tom

obecnějším

aspektů.

skrývá daleko více
vědomosti,

slova smyslu. Za rolí učitele, mám na mysli dobrého

průvodcem

ale stává se

vlastnosti, které by učitel

učitel

Jestliže již

měl

mít.

přibývají

se

předává

není jen a pouze tím, kdo

a organizátorem,

Některé

učitele,

další schopnosti a

tyto vlastnosti popisuje nadčasově ve svých

citátech J. A. Komenský.

Učitel

má mít jistou míru osobní zralosti, lépe

dítětem

řečeno

moudrosti. Hranice vztahu mezi

a učitelem se stále posunují. Zejména na prvním stupni jsou vztahy mezi

dětmi

a učitelem velice blízké. Úcta a láska jakou prvňáček pociťuje k učiteli ve škole je velmi
vzácná a křehká věc. Je potřeba mít na vědomí, jak hluboce a významně
do života svých

žáků.

vzájemné

důvěry.

každému

přistupovat laskavě

děti,

Je

vytvořit

(Paulínová,L. :2005) Má za úkol

důležité

učitel

bezpečí

místo plné

si uvědomovat křehkou individualitu každého z
a s hlubokou úctou.

Měl

člověkem,

by být

zasahuje

dětí

a

a ke

který miluje

má radost ze styku s nimi, umí se s nimi přátelit. Být jim rovnocenným partnerem.

Neměl

by nikdy zapomínat na to, že sám byl dítětem a velice vážně brát všechny dětské

radosti i problémy. Být upřímným přítelem a rádcem.

Učitel národů
prvňáčkové

J. A. Komenský vždy, když

předstoupil před

své žáky,

ať

už to byli

nebo studenti vysokých škol, pozdravil je a oslovil vždy s největší úctou:

"Vy

preceptoři,

začal

teprve

vy

lékaři,

přednášet.

vy

vědci,

vy

umělci,

vy obchodníci, vy

Oslovil v dětech i studentech jejich

učitelé ... "-

největší

a pak

potenciál,

nejušlechtilejší část jejich osobnosti.

Velice

mě

zaujalo, jak popisuje otázky co je "cílem pedagogiky"- tudíž pedagoga,

Tomáš Zuzák ve své knize Hledání vztahu jako základ pedagogiky.
pedagogiky se neptá: " Co a jak mám
uspokojit požadavky

vyučovat,

zaměstnavatelů?"

uspokojil požadavky

dítěte

V prvé

aby byl

řadě

Učitel

můj svěřenec

waldorfské

jednou schopný

se ptá, co a jak má

vyučovat,

aby

samotného. Snaží se hledat, pozorovat a rozpoznávat to

pravé lidské v dítěti, jeho bytostné jádro, jeho lidskou prapodstatu. Ptá se, co má udělat,
aby se ona bytostná podstata mohla projevovat a spojovat se
narodilo.

Nevychází

tedy

z požadavku

(Zuzák,T.2004,s.14, 15).
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civilizace,

nýbrž

světem,

do kterého se

z požadavku

dítěte

Přirovnejme dítě

k rostlině a

učitele

k zahradníkovi. Chce-li zahradník

vypěstovat

zdravý a silný strom, hude pečovat o mladý výhonek. Na jaře hude chránit kůru před
přímým

obdělávat půdu

sluncem, hude

a

opře

kmen o

strom zesill, vyroste a hude s to odolávat silným
mladý stromek takto pečovat,

může

kůl,

aby se nezlomiL

přírodnfm náporům.

Později

Nehude-li o

na jaře teplé slunce roztrhnout kůru, v tvrdé půdě

bez výživy se málo zakořenf a silný vitr ho zlomí.
měl

Myslfm, že tak jako zahradnfk dává stromu to, co mu vyhovuje,
přemýšlet

Učitel

hy

učitel

a dávat to, co vyhovuje dětem.

si musí

uvědomovat,

jak komplexní jsou sociální a

empatie, zkušeností a dovedností

potřebných

učební

pro rozpoznání

interakce, mít dost

potřeb dětí

a situací.

Děti

pocházejí z nejrůznějšího rodinného a společenského prostředí. Učitelé musí natolik
přehodnotit

svoji praxi, aby

specifickými
učebních

potřebami.

strategií.

Těžko

vyhověli potřebám dětí, obzvláště,

jsou-li ve

Musí být schopni používat bohatý repertoár
v dnešní

době

vyhoví

učitelé

nepružní.

Mění

třídě děti

se

vzdělávacích

a

společnost,

to

se

vyžaduje změny obsahu vzdělání. Tak se přirozeně musí i učitel přizpůsobit a změnit se.
Koneckonců učitelé

Osobně

velice výrazně ovlivňují to, jak bude vypadat naše budoucnost.

se domnívám, že

nejdůležitější.

právě

role výše

zmiňovaného "hledače"

Skrývá se pod ní schopnost pomoci v

dítěti

je ze všech

najít jeho zdroje a

způsoby,

jak je rozvíjet. Zní to velmi jednoduše, ale je to velké umění.

Jednou z nejdůležitějších rolí, ve které

učitel

zaníceným studentem. To znamená být více

musí být vzorem svým

otevřený,

než

uzavřený,

poučovat

a spíše ukazovat objevy než pravidla k zapamatování.

osobního

růstu,

kde si

děti

účelné způsoby vyučování

osvojují informace z daného

předmětu,

je být

víc zkoumat, než

Třídy

jsou místem

ale také poznávají

a zejména zjišťují informace o sobě samých.
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žákům,

Být dobrým vzorem studenta znamená:

být otevřený novým informacím
být otevřený zpětné vazbě a opravám
být ochotný obětovat své pohodlí (zaběhlou rutinu)
být ochotný přiznat omyl
být ochotný objevovat něco známého

Stát se sám v sobě dobrým studentem může člověk dvěma způsoby:

1. jako učitel se učit - pronikat k podstatě věcí

společně

se svými žáky

2. být aktivním studentem v ostatních oblastech života

Další posbírané pohledy...

oTe

Role

učitele

zodpovědný

se

mění

z osoby, která

sděluje, předává vědění,

k tomu, kdo je

za pečlivé strukturování učebních zkušeností a kdo pomáhá žákům v jejich

učení.

oTe Učitel

spoléhá na možnosti, které

přinášejí

pro

učení

vrstevnické vztahy (Kasíková,

1997).

oTe Změněná

role učitele by se dala definovat jako role facilitátora: ur čuje cíle, navrhuje

úkoly a jejich rozdělení, monitoruje chování žáků, podporuje jejich činnost, povzbuzuje
je ke spolupráci, vytváří podmínky pro reflexi (Kasíková, 1997).
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6.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Intelekt náleží k hlavě, je

ryučován

ostatními,

Je na vás uvalen. Musíte jej rozvíjet. Je

vypůjčený,

Je to něco cizího, není vrozený. Inteligence však
vrozená je. Je to samostatné bytí, samotná vaše podstata.
Osho

Teto ph'běh pro

mě

vystihuje zcela přesně o

čem

individualita a individuální přístup je.

Čím více s dětmi pracuji, tím více si uvědomuji velkou zodpovědnost. Zodpovědnost za

to, jakým

způsobem

k

dětem přistupuji.

Jaká volím slova, gesta, jakou volím cestu,

která je dovede k dovednostem a vědění. Prvním

důležitým

krokem v tomto procesu je,

si individualitu co nejplněji uvědomovat.

6.1.

ŠKOLA ZVÍŘAT

Zvířata

se jednoho dne sešla v lese a rozhodla se založit školu. Byl tam zajíc, pták,

veverka, ryba a

úhoř

a všichni tito

vytvořili

správní radu. Zajíc trval na tom, aby

v osnovách byl běh.

Pták trval na tom, aby v osnovy obsahovaly létání. Ryba požadovala, aby v osnovách
bylo obsaženo plavání, a veverka tvrdila, že je naprosto nezbytné, aby v osnovách byl
šplh po

stromě.

Dali všechny tyto

věci

dohromady a sepsali průvodce osnovami. Trvali

na tom, aby si všechna zvířata zapsala všechny předměty.

Ačkoliv

zajíc dostával

jedničku

problém. Neustále padal po

z běhu, šplh po

hlavě zpět.

stromě

pro

něj

znamenal

skutečný

Záhy si poškodil mozek a nemohl už

běhat.

Zjisti, že místo jedničky dostává z běhu trojku, ale ze šplhu má samozřejmě stále pětku.
Pták létal opravdu

nádherně,

ovšem co se kopání nory
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týče,

to už mu tak

dobře

nešlo.

Polámal si při tom zobák a křídla. Velmi rychle měl z létání trojku, z kopání nory pětku
a zatracené problémy se šplhem po

Zvíře,

který

jež proneslo
dělal

všechno

stromě.

závěrečnou rozlučkovou řeč,

napůl.

Všichni

učitelé

byl nakonec

však byli

šťastni,

mentálně

úhoř,

zaostalý

protože každý studoval

všechny předměty, a říkalo se tomu širokopásmové vzdělávání (Osho:2001, s.l44).

Osho (2004) na

závěr

stejným, jako ostatní, a

tohoto

příběhu

ničíme

píše. Takto to je. Každého se snažíme

učinit

potenciál jedince, aby být sám sebou. Inteligence

napodobování ostatních umírá. Je

třeba

při

brát ohledy na jedince a ne je podrobovat

stejnému vzorci. Žádný člověk se nikomu nepodobá, každý je jedinečný - to je
přirozeností

inteligence - a nikdo není srovnatelný.
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PRIROZENY PROSTREDEK

v

DITETE

Každé dítě má právo kreslit podle libosti a podle svých schopností, i kdyby to zprvu měli
být čáry, kliky, háky a kolečka.

J. A. Komenský, Informatorium školy mateřské

COJE TO UMĚNÍ

7.1.

Ve svém projektu velice

často

muzikoterapie a dramaterapie, Je to
dětem předat určité

zároveň

se

dobře

prvků

použivám zejména
způsob,

poznatky skrze velice

učení

jak vlít do

přirozenou

a

arteterapie, ale také

"život".

příjemnou

Způsob

jimž lze

Děti

se učí a

formu.

baví. Je to prostor, ve kterém mohou pocítit svojí

výjimečnost

a

sebedůvěru.

Ve svém úvodu v knize Úvod do arteterapie Jana Jebavá píše: Výtvarné myšlení a
prožívání patří mezi

nejvýznamnější

oblasti lidské kreativity. Každý jedinec -

a vnímá především samo sebe: projektuje své sny,

vnější

dítě tvoří

doteky s objektivní realitou do

vizuální podoby se silným expresivním akcentem.

Kreativita člověka je jeho podstatou bytí.

Uměleckou

tvorbu a vnímání uměleckých děl,

zahrnujeme do okruhu života, klasifikujeme je jako atributy životní aktivity.
krásy,

potřeba umění

krystalizuje v poznání, že intelekt, empirie, logika

Potřeba
nestačí

k obsáhnutí celistvosti života v jeho totalitě.

Jean Cambellová (1998) popisuje umění jako vytváření vizuálních forem. Jde zde nejen
o proces

tvoření,

ale i o jeho výsledek.

Při

této

činnosti

využíváme jednu nebo více

technik a prostředků a pracujeme buď v ploše (malba, kresba, grafika), nebo v prostoru
(modelování).

Myslí, že se všichni shodují na tom, že pro děti je výtvarný projev
Třeba jako je řeč

nebo hra.
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přirozený

a důležitý.

UMĚNÍ A ČLOVĚK

7.2.

Výtvarné

umění

bylo a je člověku blízké. To dokládají jak pravěké jeskynní malby, tak

jakékoliv kultury domorodých obyvatel. Pomocí výtvarné tvorby
způsobem

vztah k okolí, je
stránka našich
činnostech,

sebevyjádření.

komunikace,

životů. Určitý

vztah na té

jako je např.oblékání,

či

vyjadřujeme svůj

Odráží se v něm duchovní

oné úrovni máme každý z nás. V běžných

uspořádání

prostředky

bytu používáme také výtvarné

- formu, barvu, strukturu, kompozici. Herbert Read ve své knize Výchova
popisuje výtvarnou tvorbu jako

činnost

uměním

napomáhající intelektuálnímu, citovému a

duchovnímu růstu.
v

7. 3.

,

,

v

UMENI A DITE

Vnímám, že
uvolněné
důležité

děti při

kreslení a malování, modelování, zkrátka

a projevují se
jako je

komunikace.
Komenský

Svět

řeč

přirozeněji.

Kreslení je pro

při tvoření

ně stejně přirozené,

přikládal

neobvyklý význam
ohledů

ve kterém se cítí

dostala kjádru

způsobů

kolem sebe jsme poznávali prostřednictvím výtvarného zobrazení. Už
výchově smyslů.

na jejich schopnosti

tvoří.

Dostane-li

věci.

Je

dobře.

třeba

Plný fantasie,

příběhů,

dítě

plochu a

Jak jsem uvedla, ve svých

projektech používám co nejvíce hudby, kreslení, malování a tance. Pro
svět,

spontánní a

nebo hra. Kresba je jedním z nejpřirozenějších

nástroj k vytváření, bez

jiný

jsou velmi

děti

je to jako

barev a radosti. Nyní jsem se

nechat prostor pro názor samotných

dětí, prostřednictvím

rozhovoru a zamyšlení na téma o významu umění.
Přesné znění

otázky bylo následující:

Co je pro mě umění a jak na mě působí, co mi dává?

"Umění je pro mě
mě

flamenco,

Proč?

Je to něco, co mě přitahuje a když jsem naštvaná, tak

uklidní" Jsem na něm tak závislá , že ho mohu tancovat každý den (když mám čas) a

pořád mě

to baví.

Hlavně

mi dává sílu,

sebevědomí,

pevnost" (R. 10 let).
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radost, smutek, rychlost, energii a

"Umění

je pro

mě

hudba.

Dělá

mi radost. Vždy

mě

chuť

uklidní, dá

poslouchám, když je mi pod psa, když je mi hej nebo když mám hlad,

do života. Rád jí
žízeň

nebo zlost"

(M. 10 let).

mě

"Pro
malíř

je umění opravdické jen když vím, že ten

nakreslí obraz a rozumí tomu, je to pro

cákance na

papíře,

ale

malíři

tomu opravdu rozumí. Když

mě umění.

Já si myslím, že jsou jen

to dává smysl. Když slyším hudbu (líbí se mi) dokážu si

v hlavě vymyslet celý přt'běh, co se v té hudbě
rozuměla.

člověk

děje. Připadá

mi, jako kdybych té

Miluju knihy. Když jsme smutná, vezmu si knihu,

začtu

hudbě

se a hned je mi

líp"(E. 1Olet).

"Mě

se udělá dojem umění, když jdu k babičce a tam má babička sošku a to na mě udělá

dojem, protože vždycky si představím, jak ji
je to vzácná soška.

Mě

dědovi

dává jeden archeolog a

se líbí tahle soška, protože vypadá jako

představuji si, že mám doma poklad"( Š. 1Olet).

47

říká

Věstonická

mu, že

Venuše a

,

,

,

,

8.

CIL A UKOLY PRACE, HYPOTEZY

8.1.

CÍLPRÁCE

Cílem této diplomové práce je:

Zmapovat a popsat všechny

přístupy

a

prostředky,

které vedly

k vytvoření tvořivého projektu

Představit

tvořivý

způsob

projekt jako

dětmi

práce s

se

specifickými potřebami.

Na

tvořivém

projektu nabídnout odlišný pohled na

práci jako na pomáhající profesi, která by
z reálného opravdového zkoumání

učitelskou

měla

vycházet

dětských potřeb.

Pozorovat a sledovat, jak se v rámci takového projektu
označené

jako

způsobem je

8.2.

děti

se specifickými

potřebami

děti

projevují. Jakým

to rozvíjí ap.

ÚKOLY PRÁCE

Za účelem splnění již zmíněného cíle jsem si stanovila následující úkoly práce:

Prostudovat odbornou literaturu související s tématem diplomové
práce.

Vytvořit tvořivé

projekty na daná témata.
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Metodou pozorování zjistit informace k danému tématu.

Metodou ankety a rozhovoru zjistit

podrobnější

informace

týkající se tématu od všech dětí účastnících se projektu.

Dokladovat na praktických ukázkách výsledky.

Vyhodnotit získané informace.

8.3.

STANOVENÍ HYPOTÉZ

Na základě stanoveného cíle jsem se pokusila zformulovat následující hypotézy:

H 1:

Tvořivý projekt

H 2:

Tvořivý projekt rozvíjí

H 3:

Děti,

tvořivého

zlepšuje přístup ke škole, učiteli, ostatním dětem.

osobnost dítěte.

které v důsledku školní neúspěšnosti vykazují nízkou motivaci, v rámci

projektu získají větší

sebedůvěru

a tím jejich motivace k práci a učení roste.

49

9.

METODIKA

Východiskem této diplomové práce je dosáhnout cíle výzkumu. V první kapitole
se zabývám pojmy vysvětlující specifické poruchy učení, chování a pozornosti. V další
části

navazuji didaktikou ve které se zabývám otázkou, co by mělo být obsahem učení.

Pokračuji výčtem

možných pedagogických
potřebách,

vznikal. Následuje kapitola o
důležitost

přístupu

individuálního

především

přístupů

které

děti

na

základě

v učebním

a kapitola o osobnosti

kterých tvořivý projekt
prostředí

učitele.

Informace

čerpám

poznatků,

z odborné literatury, z vlastních zkušeností a

rozborem

mají. Popisuji

které

jsem během své pedagogické praxe získala.
Každý z dílčích projektů začíná mým představením toho, o
jaké momenty a

činnosti

se budeme dostávat k jeho

představování věnuji poměrně
podkladů

vybrat si, kde, na

že v projektech

dlouhou dobu

čem

děti většinou

a pomocí

právě

čeho

proto, aby

ně

slabším

potřebami
převážně

a

článkem.

způsoby,

Na

to bude a skrze

(viz. formy). Tomuto
děti

dostaly dostatek

budou spolupracovat. Z toho vyplývá,

nepracují sami, ale po dvojicích a menších skupinkách.

V každém z projektů se snažím zapojovat zkoumané
pro

naplnění

čem

závěr

každé

děti právě

do té

činnosti,

části zvlášť zvýrazňuji děti

jak se zapojovaly do práce.

která je

se specifickými

K získání informací používám

metodu pozorováni.

Formy, které napomáhaly
techniky,

modelářské

techniky,

naplnění projektů:
rukodělné

literární text,

malířské

a kresebné

práce, práce s internetem, dramatické a

pohybové prvky (etudy, tance), meditační techniky, hudební projekce, výstavy, stavba kulisy
Jako cíl svého pozorování jsem si zvolila
odlišnými

potřebami,

čtyři děti,

stejné

věkové

kategorie s

abych zjistila možnosti projektu v co nejširším možném

Ivan má pomalé osobní tempo. Díky poruchám pozornosti se velice

záběru.

špatně soustředí.

Má specifické potřeby v oblasti jazyka (dysortografie) a v oblasti matematiky (operační
dyskalkulie). Velice obtížně zvládá neúspěch, jeho motivace k učení a sebehodnocení je
nízké.Kuba je hyperaktivní, trpí poruchou pozornosti, dyslexií a
obtížně počítá,

dysgrafiíAnička

má dyskalkulii. Kryštof se obtížně vyjadřuje, zadrhává v řeči.

50

TVOŘIVÝ PROJEKT

10.

Každý z dílčích
momenty a
poměrně

na

čem

učí

činnosti

mým

představením

se budeme dostávat k jeho

dlouhou dobu
a pomocí

většinou

práci

projektů začíná

právě

čeho

proto, aby

děti

samostatnější,

potřebami

naplnění.

Tomuto

představování věnuji

dostaly dostatek podkladů vybrat si, kde,

budou spolupracovat. Z toho vyplývá, že v projektech

děti

zvyšuje se jejich aktivita. Určují si do určité míry tempo své práce a
čas

na práci. Zapojují se tak i slabší

děti

a

děti

se specifickými

a prostor na to, věnovat se jim během tohoto projektu je o dost větší.

V každém z projektů se snažím zapojovat zkoumané
ně

to bude a skrze jaké

nepracují sami, ale po dvojicích a menších skupinkách. Tak se stávají ve své

se organizovat si

pro

čem

toho, o

slabším

článkem.

Na

závěr

každé

části

děti právě

budu

činnosti,

do té

která je

zvlášť zvýrazňovat děti

se

specifickými potřebami a způsoby, jak se zapojovaly do práce.

10.1. PROJEKT 1 STVOŘENÍ SVĚTA OČIMA 4. TŘÍDY
Cíl:
Uvedení do historie. Základy náboženství. Seznámení se s mythologií. Myšlenka
jedinečnosti člověka. Tvoření

případě

si vlastru'ho názoru a poznání, že co

člověk

- v tomto

co kultura, to názor. Zopakování planet naší sluneční soustavy.

PZD - planety

sluneční

soustavy, vznik

Země,

evropské státy, orientace na

mapě

Evropy
ČJ - vyhledávání v encyklopediích, čtení, reprodukce přečteného textu,

M- odhad jednotek délky, počtu,

sčítání větších čísel,

násobení

VV - práce s barevnými křídami, vysvětlení pojmu abstrakce
HV - poslech hudby- žánr

V některých případech by se měly vědomosti

dětem předkládat

tak, aby si z nich mohly

vybírat pouze to, co je jim blízké. Rozhodla jsem se udělat úvod do historie přes úplný
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začátek. Přes

otázku "kdo si pamatuje planety naší

sluneční

k planetě Zemi. "Byla tady Země i jiné planety vždycky?"

soustavy" jsme se dostali

Zněla následující

otázka.

Snažím ve svých projektech používat to, co je dětem nejbližší. Šla jsem na ně přes jejich
"Pojďme

fantasii.

se společně podívat na to, jaké to bylo úplně na začátku",

pro všechny. Každý dostal prostor, pomocí krátké meditace s obrazy
přenést

ve svých

vyprávění zážitků
jedinečné

představách

až na úplný

začátek

myšlenky. Poté

s pomocí internetu,

děti

svoje myšlenky přenesly na papír.
někdo

vědecký

názor na vznik

přečíst

světa.

(vyhledaly v atlasech) a na jaké téma budou mluvit.
téma na jaké budou promlouvat a

Někdo

velkou kresbu

nakreslil ke své práci malý obrázek. Práci

konferenci" na toto téma. Skupinky se dohodly, z jaké

bylo

stop se

Země. Přes

- vzniku naší planety

podkreslila hudba. Potom bylo za úkol vyhledat a

účastníky

časových

výzva

jsme se dostali k myšlence, že všichni jsou jedineční už tím, že mají

doplnil krátkým psaným projevem,

pro

zněla

mluvčího. Počítali

v encyklopediích nebo
"vědeckou

Vyhlásili jsme
země

budou, z jakého

Připravily

si vlajky

těchto

města

zemí,

občerstvení

jsme, kolik by stálo

konference, vymýšleli, kolik by konference stála celkem, co všechno by

potřeba zařídit-

doprava, pronájem prostoru, výzdoba ap. Na konto krásných a

originálních obrázků vznikla týdenní výstava.

Pomůcky:

psací

potřeby,

meditační

papíry, pastelky,

nůžky, čtvrtky, křídy,

cd

přehrávač,

cd s nahrávkou

hudby, encyklopedie, atlasy, internet.

Pozorované děti:
Aničku

jsem v tomto projektu vždycky zapojila

počítalo.

To bylo ve chvílích

položek konference se
všechno by se dalo

úplně

vypočítat

příprav

výstavy a

nezapojila do

uspořádání

počítání,

ale

ve kterých se cokoliv

konference.

měla

Při počítání

spoustu

nápadů,

co

a kolik by to mohlo stát. Dávala jsem jí nejprve otázky o

odhadech jednotlivých počtů,

př.

kolíky na obrázky, s tím, že

děti

vypočítat.

při činnostech,

kolik je

potřeba

metru, cm., provázku ap.

pomohli tím, že poukázali

způsob,

Odpočítala

jak to nejrychleji

Poté byla zvolena za "šéfku" závěrečných příprav. Tím si zopakovala nejen

jednotky délky,

přechod přes

desítku a stovku a násobilku.
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Ivča

začátku

hned na

pochyboval o tom, zda-li si cokoliv dokáže

meditaci pokukoval po ostatních a nedokázal se
za podpory ostatních se neodvážil svoji
Kubou hlavním zapisovatelem

soustředit.

představu

představit. Při

V diskusi, po delším

čase

a

formulovat. V další fázi se stal s

informací o vzniku planety. To ho inspirovalo

k vymyšlení vlastního příběhu,
který velice rád nakreslil a krátkým příběhem popsal. N adchl se do

vědecké

konference

a při příprav velice aktivně spolupracoval.

Kryštof se v tomto projektu
přemisťování

se na

Vnímal hudbu
činnostech.
předčítal.

při

Stal

začátek

více neprojevoval. Jeho silný zážitek

ho povzbudil promluvit

mluvčím

před dětmi

přál

práci jako velice pozitivní a

jako jeden z prvních.

s hudbou pracovat i v dalších

a informace, které získala jeho skupina

při

vyhledávání

vůbec nesoustředil,

ale svoji

představu

bez

problémů řekl.

Velice

se zapojil do vyhledávání v encyklopediích, ale často ho zaujala jiná témata. Na

zapisování se podílel menším dílem, ale i tak jeho psaný projev byl rychlejší než
běžném

při

Na závěr úspěšně uvedl konferenci vědců.

Kuba se na meditaci
aktivně

zpočátku

psaní.

Soustředěně

se zapojil

při

práci s internetem a do

při

počítání nákladů

konference. Zbytek času, většinou nevěnoval pozornost tomu, co se dělo.

10.2. PROJEKT 2: STVOŘENÍ SVĚTA OČIMA EGYPTA
Cíl:
seznámení se s mythologií Egypta

PZD - Egypt a jeho zeměpisná poloha, opakování

světových

stran a světadílů, orientace

na mapě světa
ČJ - procvičování slovních druhů, přepisování a převyprávění textu,slovesa a jejich

mluvnické kategorie, popis osoby
M - velká násobilka
VV, PV- práce s keramickou hlínou, animovaný film
TV - obratnost, vytrvalost
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Vyšli jsme z myšlenky, že každý
koutech světa.
hovoří

Například

v

člověk

má

svůj

Egyptě. Nejdříve jsme

názor a tak že to bylo i v různých

se zorientovaly, o kterém

a kde tento stát a na jakou světovou stranu od naší

jsme určovali

světové

strany př. Egypt- Jižní Amerika ap.
část pověsti

se dvojic a každý dostal
pečlivě přečíst

bylo z přt'běhu

země

leží pomocí

Děti

barevně určit

s úkolem,

světadíle

atlasů.

dostaly za úkol

se

Dále

rozdělit

v příběhu slovní druhy,

a nakonec pospojovat střípky p:h'běhu do jednoho celku. Dalším úkolem
vytvořit

animovaný film tak, aby každý ze

střípků

filmovou stopu s titulky. Na závěr jsme si film přehráli s dabingem
domácí úkol najít si

přtběh

egyptského boha a

připravit

dětí. Děti

si oblek a

boha na egyptský den, který následoval za dva dni. Dalšími

obsahoval jednu
dostaly za

představení

přípravami

tohoto

na tento den

byla výroba hry "Mehen", která byla podle dochovaných pravidel do tvaru spirály a
příkladů

podle nedochovaných pravidel obsahovala deset
pravidla byla na
přinesl

tvůrcích

Honzík a velice

samotných. V encyklopedii o
zajímavě

o ní

pohovořil

velké násobilky. Ostatní

Egyptě,

kterou

během

projektu

jsme se seznámili krom jiného s

hyeroglify a zkoušeli jsme si navzájem napsat zprávu v tomto jazyce. Poté jsme
malovaly písmo na pergamen. Navazovala diskuze na téma co je to amulet a
amulety
určovaly

vyráběly.

proč

se

Z připraveného textu, ve kterém v lavicích vyhledávaly slovesa a

mluvnické kategorie se

děti dozvěděly,

jaká

zvířata

ctili

Egypťané

a

proč.

Malovali jsme podobiznu královny Nefetiti a ukázali na ni znaky obyvatel tehdejšího
Egypta a výtvarné prvky používané v té
začal představením

době.

Na

závěr

se konal egyptský den, který

božstva. Následovalo božské fotografování a

přesun

do keramické

dílny, ve které bylo vše připraveno na výrobu amuletů.
Po

výrobě

se konala hostina přesně podle dostupných informací. Jedl se chléb a pilo se

pivo, v tomto

případě

nealkoholické a hrála se hra Mehen.

v tělocvičně egyptské hry, které proží tělo i mysl.

Stavěl

Závěrem

slavnosti se hráli

se alegorický vůz z těl ap.

Pomůcky:

encyklopedie, atlasy,intemet,

čtvrtky,

pastelky, lepidla,

kostýmy, tuše, vodové barvy, temperové barvy, pera,

štětce,

nůžky,

keramická hlína,

provázky, kolíky

Pozorované děti:
Anička měla opět

na starosti

převážně

úkoly matematického charakteru.

čtvrtky,
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Odpočítávala

oznamovala kolik
jen jednoduché
postoj

času

zbývá do

příklady.

změnila.

Ale po

dokončení

práce.

upozornění,

Při výrobě

že takto velice

Motivovaná možností výhry velice

hry

měla

tendenci dávat

zlehčí

úkol

protihráči svůj

aktivně počítala při závěrečném

hraní Mehenu.

Ivča

se

aktivně

k obrázku

zapojoval

přepisuje

text

kostýmu. Za pomoci

při

práci s atlasem, má velice rád kreslení a o tom, že

vůbec nepřemýšlel.

rodičů

to zvládl a v den, kdy všichni

neuvažoval o tom, že to nezvládne.
děti

při výrobě

procvičil

psaní,

při

představil

hry Mehen, protože zde nejde o

převyšovalo běžné

velkou trému, ale

dyskalkulii a

množství. Hodnocení mu poskytly
měla jasná

samé, kdy bylo zhodnoceno zejména to, že se hra dala hrát,
při

své kostýmy už

postavu svého boha.

operační

výběr

Výborně
zároveň

vymýšlení pravidel této hry. I když hra nebyla tak obsáhlá,

množství napsaného

se opakovalo

měly

Při představování kostýmů měl

ho velice podpořily a i když velice krátce,

pracoval

Za velice obtížné považoval

hyeroglifů.

psaní zprávy pomocí

možnost překonat při fotografování, kde ho

opět

děti při hře

pravidla. Totéž

Trému a pocit že to nezvládne

děti opět

měl

velice přirozeně vtáhli do akce.

Kuba se z počátku do práce vůbec nezapojoval, byl často "mimo". Ve chvíli, kdy se děti
rozdělily

do dvojic byl

"animovaného filmu

při

nekompromisně

práci

od kolegy zapojen do akce.

živější. Započatou

hru se mu

nepodařilo

konce, to mu bylo jedno, rád si zahrál hru s ostatními. Zato velice
přípravě

tajných zpráv, které na

mluvnických kategorií jsem se
zdatnějším dítětem.

opět

z obrázky filmu

zaměřila

Kuba se po zbytek

při běžných učebních

Kryštof byl

závěr

práce

Při výrobě

dopracovat do

aktivně

pracoval

při

dobrovolně předčítal. Při určování

na to, aby spolupracoval se v tomto oboru

činností

projevoval

klidněji

a

soustředěněji,

než

postupech.

zapojován co nejvíce do mluveného projevu. Když byl skrytý

vůbec

nerozmýšlel mluvit, dokonce jeho vada byla

než je obvyklé. Bez ostychu mluvil

při přehlídce bohů

méně zřetelnější,

a poté dostal za úkol

zorganizovat fotografování - do se bude fotit a kde. Kryštof navštěvuje kurs keramiky.
Velice přirozeně, tedy promlouval

před dětmi před

správný postup při práci s keramickou hlínou.
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výrobou

amuletů,

kdy nám

vysvětlil

10.3. PROJEKT 3: STVOŘENÍ SVĚTA OČIMA KŘESŤANŮ

Ct1:
seznámerú se s křesťanstvím a jeho mythologií
Čj - vyhledávání v encyklopediích, čterú nahlas, určování vzorů podstatných jmen
umělecká

Vv -

fotografie,

tvoříme

umělců,

podle známých

práce s temperovými

barvami
TV - hry v přírodě

Tato

část začala dvěma

tajemnými jmény Admah a Chawa a rozhovor, o tom, komu

jména patří, jak jim zrú a z jakého místa na zemi asi tak mohou pocházet. Jako pomůcku
dostaly jablko. Našli jsme na
Adama a Evy od
příběhu,

který

různých

děti měly

mapě

Izrael a jeho hlavrú

známých

nahlas

světových malířů

předčítat. Děti

podstatných jmen, která se objevila v příběhu a
to vyhovovalo

určit

jsme se dostaly k samotnému

měly

společně,

vzpomenout a napsat deset

po dvojicích, trojicích, jak jim

rody a vzory. Navazovala diskuze na téma co to je symbol a jak je

to myšleno v případě jablka a hada.
tak, aby každý řekl

si

město. Představením obrazů

alespoň

Příběh

jsme si ještě jednou převyprávěli po kruhu

jednu větu. Poté si příběh zapsaly do sešitu. Dalším úkolem

bylo udělat uměleckou fotografii na toto téma. Šli jsem s dětmi do sadu, děti se učili
pracovat s fotoaparátem a navzájem si vytvořily fotografie.
určovali

Během

toho jsme hráli hry a

si charakteristické znaky jabloní a pojmenovali ostatrú stromy. Namalovali

jsme tento výjev temperovými barvami a nechali se inspirovat

zmíněnými

umělci.

společným sněderúm

Na

závěr proběhl obřad synů

Adamh a dcer Chawy

jablka. Dalším úkolem bylo po skupinách vymyslet a zapsat, jakým
Adama a Evy pokračoval.

Závěrem

křesťan

Společnými

a co to obnáší.

byla diskuze na téma, co je to
zkušenostmi

doplněné

v knihách jsme porovnaly- získané pohledy na stvořerú

světa,

známými

způsobem příběh

křesťanství,

kdo je to

o vyhledané informace

božstvo, zeměpis.

Pomůcky:

psací potřeby, papíry, fotoaparát, atlasy, encyklopedie, temperové barvy,
jablko
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štětce, čtvrtky,

Pozorované děti:
Anička

se

aktivně

Počítali

jsme, kolik bude stát vyvolání pro

početních úkolů

zapojila i do debaty, která probíhala
pět,

v tomto projektu nebylo, proto

osm, celou
opět

ohledně
třídu

sledovala

ap. Více

čas

filmů.

vyvolávání

výraznějších

počítala

a

a stala se

"ohlašovatelkou" toho, kolik času zbývá na dokončení práce.

Pro Kubu bylo toto téma velice zajímavé. Sám se
překvapilo

ujal

čtení příběhu,

což

i ostatní děti. Pro psaní zvolil formu komiksu, kterou v závěru bohatě popsal.

Při pokračování přťběhu

formou

dobrovolně

dokončit,

ale

nepodařilo

si zvolil samostatnou práci,
převyprávěl

Při určování

ho.

se mu ho psanou

mluvnických kategorií

příliš

nespolupracoval a to pokračovalo i při fotografování. Ke klidnějšť a soustředěnější práci
došlo až

při

vymýšlení
udělal

lvča

malování.

Výrazněji

pokračování pň.běhu.

velký kus práce.
perfektně

soustředěněji

a

pracoval

při

Stal se zapisovatelem a i když psal jen

Při závěru byl

při

určování

nechtělo pií.běh

při převyprávění pií.běhu.

s podporou ostatních dětí vše zvládl.

skupinovém
část pií.běhu,

Kuba opět nesoustředěný.

psal a spolupracoval

vyhledávání v atlasu. Velice se mu
postupoval

opět

Kuba

mluvnických kategorií a

zapisovat

pií.běh

Fotografování se ponejprv

Suverénně

do sešitu.

při

Nejistě

nechtěl účastnit,

ale

se projevil při malování, což je Ivčovou

silnou stránkou. Psaní se více věnoval až e chvíli, kdy se vymýšlel pň.běh.

Kryštof

po celou dobu

neměl

až tolik

příležitostí,

aby mluvil bez toho, že by

nezavnímal "tíhu" dané chvíle. To se podařilo ve chvíli, kdy organizoval focení v parku
a

závěrečný obřad snězení

jablka.

Při

focení vyvolával

fotografování.
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děti

a

vysvětloval

postup

při

10.4. PROJEKT4: PRAVĚK
Cíl:
seznámení se s pravěkem

PZD - pravěk, mladší a starší doba kamenná,

měřítko

mapy

ČJ - orientace v textu, básnické rýmy, rým, sloka, verš, doplňování i,y, literatura doby
pravěku,

pozvánka, plakát

VV - malba uhlem, anilínkami, plakát, pozvánka, kulisy, tvorba Zdeňka Buriana
DV - krátké etudy

Tento projekt

začal

Pravěk

výstavou

Měly

v národním muzeu v Praze.

shlédnout a získat veškeré základní informace

ohledně

jsme možnost

toho období našich

dějin

na

území Čech. Děti měly předem zadané otázky, které měly na výstavě zjistit a zapsat si.
výstavě.

K bodovému vyhodnocení došlo po

výstava vznikala. A v tu chvíli vznikl nápad,
Stavba

jeskyně měla začít

Shlédli jsme i krátký film o tom, jak

udělat

s pravěkou jeskyni i u nás ve škole.

během

až za týden a

tohoto

času, děti shromažďovaly

potřebné materiály. Z otázek vypracovaných otázek jsme si ujasnili na mapě ČR, jaké

bylo osídlení naší

země

době

v té

a kde se nacházela hlavní centra.

Počítali

jsme

vzdálenosti různých míst na mapě pomocí měřítka. Na básni "Mamutík" jsme se naučily
básnické rýmy a zopakovali, co je verš, sloka, rým. Na téma
zkoušeli skládat

básně.

Byla vyhlášena básnická

soutěž

pravěku

o zlatého mamuta, která

hodnotila, obsah, grafiku a projev. To nás vedlo k otázce, jestli v té
skládali

básně

čtyřech

skupin a každá z nich

nebo psali

dostaly na papíře.
připraví

Př.

mamutů.

měla čas

ap.

společně
Začali

cosi o jeskynních malbách,
výjevů.

A jak se
a

vlastně

svůj

dorozumívali?

Děti

době

se

již lidé

rozdělily

do

prostor na to, zahrát pií.běh, jehož zadání

l.Muži přinesli bohatý úlovek, ženy se radují, chopí se masa které

na ohni a pak

blíží stádo

pií.běhy.

jsme potom

hodují. 2. Jeden

člen

tlupy

upozorňuje

ostatní, že se

jsme s přípravou jeskyně. Protože jsme z výstavy věděli

hovořili

Seznámili jsme se ze

jsme nad obrázky o

Zdeňkem

námětech těchto

maleb a

Burianem a jeho tvorbou a další literární

tvorbou, která zachycuje toto období dějin. Četli jsme úryvky z těchto knih. Na
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doplňování

úryvcích jsme si opakovaly mluvnické jevy vymýšlet a psát
pravěcí

lidé.

pravěké pnběhy.

Pořídili

Rozhodli jsme si vyzkoušet malovat jako malovali
černé

jsme si klacky, v nádobách jsme rozdrtili

práce. Děti se rozdělily do

čtyř

člena

uhly a pustili se do

tlup a každá si vymyslela svůj název. Základ jeskyně byl

hotov. Malby jsme pověsili na zakoupené látky,
z papíru jednoho

i,y ap. Zkoušeli jsme sami

tvořící stěny jeskyně.

Každý si vyrobil

tlupy, ke kterému napsal krátký pnběh a umístil jej do jeskyně.

Vznikaly další a další věci k nim popisky, které sami děti vymýšlely. Tím se dostaly do
časového

obrazu

pravěku (děti

už znaly základ

k dispozici knihy a záznamy z výstavy), ale
převratný

z mamuta nebo šavlozubého tygra,
Protože se jeskyně
dětem

školy, ale i

dětem

osy

vlastnoručně

dospělým, Děti

vymyslely

před

časový

Udělaly

plán pro

měly

a po Kristu,

si vyrobily Venuši, kost

vynález té doby

velice povedla, rozhodli jsme se ji

zorganizovaly odpolední návštěvy rodičů.
měli ještě

časové

oheň

nebo

představit
návštěvy

pěstní

klín.

nejen ostatním
ostatních

tříd

a

pozvánky a plakát. Jeskyni jsme poté

dva týdny a každý den jsme se v ní setkávali a pořádali ranní dýchánky.

Pomůcky:

psací potřeby, papíry,

čtvrtky,

kartónový papír, literatura pravěku, encyklopedie, atlasy,

látky, materiál na jeskyni (kožešiny, kameny, klacky ap.) temperové barvy, anilínové
barvy, lepidla, nůžky, uhly, sklenice, kolíky, špendlíky

Pozorované děti:
Před

tímto projektem

spočítat

měla Anička

s Ivčou se svými pomocníky

peníze na vstupné do muzea.

lvča ji

měli

za úkol vybrat a

pomáhal zapisovat jména dětí, které peníze

odevzdaly. Kuba zjišťoval a zapisoval, kolik dětí bude potřebovat jízdenky a ostatní děti
zjistily, jaký druh jízdenek je
potřeba

třeba

zakoupit. Poté

Anička vypočítala,

kolik

peněz

je

vzít z fondu na jízdné. To pak zakoupila stejně, jako i lístky v muzeu. Pomáhala

s bodovým vyhodnocením otázek. Orientace na
problémy.S pomocí Ivánka a
potřebovat

dětí měla

mapě

na starosti

a

určování

spočítat,

vzdáleností jí

kolik

metrů

látky bude

na stavbu jeskyně a kolik peněz musí nejvíce stát, pokud má určenou

peněz. Během

další

části opět odpočítávala čtvrtky, rozpočítávala děti

(př.Kolik dětí

bude ve

čtyřech

časový harmonogram návštěv

skupinách, když je nás patnáct ap.).

výstavy.
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Měla

dělalo

částku

do skupin
na starosti

Děti měly

na

výstavě

vypátrat

odpovědi

s Ivčou, v průběhu dvou hodin zcela
odpovědi.

formou

přirozeně četli

Kuba s Ivčou byli

pomocníky

popisků,

kontrole

které

děti

ale opakovali si mluvnické jevy.

motivované pravěkem nedělali s tak velkou chutí, ale nakonec je každý pojal po
opět

svém, Kuba

zvolil oblíbenou komiksovou formu a

nakreslil,

něž

zaměřen

na kreslení.Se skládáním

napsal. I tak byl

Ivča

děti,

lvča

toho tentokrát více

motivován, zejména tím, že tento projekt byl více
básně

si

Ivča nevěděl

oblíbené, že to nezvládne. O to více, když byla vyhlášená
ostatní

charakteru, tam Kuba

a zaznamenávali si písemnou

při

opět ostatečně četli,

vyrobily ke své jeskyni. Tak nejen
Přtběhy

různého

na otázky

rady a neustále tvrdil jeho
soutěž.

V tom mu pomohly

které mu nabídly verše, které sami vymyslely a poté se

básničku podařilo

napsat. Protože je ale zdatný

malíř,

lvčovi

krátkou

dotáhl to krásnými ilustracemi,

které byli zhodnoceny velice pozitivně. U Kuby jsme zase velice kladně zhodnotili, jak
se mu báseň podařilo napsat a přednést.

Kryštof vyhlašoval výsledky odpovědí jednotlivých dětí. Ve svém živlu byl

etudách. Zaujal ho
při

námět

vyhlašování básnické

výstavě

této hry a ujal se organizace v celé
soutěže

odmítl, ale sám

skupině.

báseň přednesl

samotné velice pěkně a uvolněně prováděl ostatní děti i

při

krátkých

Stát se

mluvčím

,jedna

dospělé

báseň". Při

a jeho mluvený

projev byl více než nadprůměrný.

10.5. PROJEKT 5: HUDEBNÍ PROJEKT
Cíl:
seznámit se

světem

hudby

Jako poslední bych ráda uvedla projekt, který probíhal v rámci celé školy. Pro nás to byl
v podstatě projekt v projektu. Cílem toho všeho bylo
tříd představení

hudebních

stylů,

hudebních

připravit

interpretů,

si v rámci jednotlivých

hudebních

nástrojů

ap., který

probíhalo skrze jeden den. Ten si všechno vedla a organizovala jediná třída, která v ten
den prezentovala veškeré posbírané zkušenosti. Zkrátka seznámit se ze
Během

toho, naší školu navštívilo

několik

hudebních

60

interpretů např.

světem

hudby.

Petr Nikl,

kteří

svět hudebníků.

nám více odkryli

V té

době

vyšlo cd.

Havěť

všelijaká Vítka

Sázavského, které nás inspirovalo k tomu, vyzkoušet si a dětmi natočit klip.
Ale na

začátek.

Naše třída si zvolila téma historie hudby. Nechal jsem se

nad tím, jak se jim nejlépe
předat

ostatním a

začali

děti

dostupné informace,

učí

Nejdřív

vyhledávaly, zapisovaly,

D byli všichni na svých stanovištích a

začali shromažďovat

jsem

světa

muziku, motivovaly, hodnotily, hotové lepily na

kmenů

a

pouštěly

dětí.

ostatních

V den

Na prvním

a ta prvním úkolem pro ostatní

bylo vymyslet a nakreslit nebo napsat, jak hudba vznikla.

patří neodmyslitelně

všechny

připravovaly, shromažďovaly.

očekávali příchod

stanovišti se inspirovaly naším tématem o vzniku

domorodých

zamyslet

a jak si myslí, že by mohly naše nasbírané informace

jsme pracovat.

stanovišti, protože k hudbě

děti

Připravovaly

společné

plakáty. Na druhém

děti přečetly

tanec

papíry, pouštěly

hudbu domorodých australských

úryvky o tanci

kmenů

(v tom nám

byla inspirací návštěva Náprstkova muzea). Úkolem bylo připravit si kmenový tanec
s popěvkem na témata- svateb, narození, oslava bohů,
vytvořit

bylo úkolem
čtvrtém

se zde

pohřby

třetím

ap. Na

stanovišti

si nástroj z jakéhokoliv materiálu, který byl k dispozici. Na

stanovišti byla připravená hra, ve které se spojoval psaný text s obrázkem a

měly naučit

hudebním

tělesa

seskupení (od hudebního

tělesa,

děti

seskupení až po

hudební formy)
Závěrem
připraven

nohy

tohoto dne se sešli všechny skupina s hudebními nástroji na

namočili

obřadní

Začali

čtvrtky,

dlouhý pás
a na

čtvrtce,

zahradě.

nádoby s obarvenou vodou, ve které si

za

zpěvu

a hudby hudebních

Byl zde

členové

skupin

nástrojů společně zatančily

tanec.

jsme se zamýšlet nad tím, jakou si zvolíme

klip. Nakonec zvítězili

dvě písně.

klip byl pojat jako animovaný.

píseň

a jakým

způsobem

pojmeme

Výsledek první máte možnost shlédnout na cd. Druhý

Děti

vymýšlely, psaly, plánovaly, kreslily. V Den hudby,

který navštívili i rodiče a přátelé školy se tyto klipy a výsledky práce dětí prezentovaly.

Pomůcky:

psací

potřeby,

hudební

pastelky, fixy, temperové barvy, lepidla,

nahrávky,

encyklopedie,

literární texty,

videokamera,
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čtvrtky, nekonečná čtvrtka,

internet,

slovníky,

kostýmy,

Pozorované děti:
Na první pohled by se zdálo, že v hudebním projektu bude málo
přípravě pomůcek

se počítalo víc než dost.

Anička

počítání,

ale

při

s lvčou s pomocí ostatních počítali a

zapisovali, př.kolik čtvrtek je potřeba, když na dvě osoby stačí jedna čtvrtka a ve škole
je 82

dětí,

kolik do téhle třídy připraví tolik nůžek a tolik pastelek. Kolik skupin vlastně

bude a po kolika
určené

zvládly.

dětech.

Měli

než dost. S pomocí

Ivča

byl

při

Kolik

sčítali, odčítali,

dítěte

spočítat

násobili,

vstupné do muzea.

dělili.

než je obvyklé.

Při návštěvě
kmenů.

muzea

aktivnější,

přinesl

Angažoval se

při

soustředěnější

bohaté zápisky

a

ohledně

vyhledávání informací a

se sníženou motivací je zajímavé, jak v momentě, když
vědom zodpovědnosti,

bylo víc

učebních pomůcek. Speciálně

se zapojil nejen do kreslení, ale i psaní

práce a on s je

Počítání

Daleko více a nenásilněji něž běžně.

tohoto projektu daleko

života australských domorodých
aktivně

budou mít jednotlivé skupiny na to, aby všechno

na starosti vybrat a

přípravách

sebevědomější

času

děti

u

Ivči,

sází na jeho podíl

se tento jev odráží v motivaci.

Během

tohoto

projektu méně zaznívala slova "to nezvládnu" nebo "to se mi nepovedlo". Na stanovišti
se projevoval velice suverénně.

Kuba se pro tuto akci velice nadchl. Motivovalo ho zejména to, že má třída - ne dospělí
- na starosti tak velký úkol. To ho vedlo k tomu
za své velké množství
Spolupracoval

při

úkolů.

připravit

Byl velice aktivní,

tuto akci co nejlépe. Vzal si

soustředěnější

a

celkově výkonnější.

vypisování informací z encyklopedií, doma vyhledal množství

zajímavých knih a hudebních nahrávek. Po celou dobu, což bylo velice

náročné,

byl na

svém stanovišti a veškeré skupiny zasvěcoval do připravených úkolů.

Pro Kryštofa jako pro hudebníka byl tento projekt výzvou.
schopnosti a

vědomosti

Vědomí,

že má

načerpané

v oblasti hudby mu pomohlo získat jistotu ve chvílích

mluveného projevu. Seznámil nás s několika hudebními interprety nejen skrze hudební
nahrávky, ale i hrou na flétnu a kytaru. To, že se mohl v něčem výjimečném projevit ho
inspirovalo a motivovalo angažovat se slovně i v dalších

částech

bez ostychu vysvětlil postupy práce, pomáhal s postupem.
chvíle, kdy se cítil

úspěšný, výjimečný

a to se

mluvě.
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projektu. Na stanovišti

Celkově

to byly pro Kryštofa

výsledně positivně

odrazilo na jeho

10.6. ZÁVĚR
Co se týká našich sledovaných dětí
projevit právě v oblastí, která pro
napsaného materiálu
neměli

není

úspěšná.

nestěžovali,

pocit- a tím pádem si ani
vazbu o tom, jak bylo

Veškeré

"rozpočtové

záležitosti

počty dětí, potřebné

dělila. Měla

ně

se zejména na jejich odvahu zkusit se
Ivan s Kubou byli písaři a množství

několikanásobně přesáhlo běžné docvičovací

zpětnou

pro

zaměřila jsem

peníze,

důležité,

měla

že píšou víc než obvykle. Od dětí dostaly

že všechny

na starosti

potřebné

hodiny. N avíc ani

důležité věci

Anička,

zaznamenávali.

dávala dohromady podklady

metry látky atd,

sčítala, odčítala

k ruce svoje pomocníky pro případ, že by jí něco nešlo.

násobila a

Průvodcem· tohoto

projektu byl Kryštof, který si mohl vyzkoušet, že se mu lépe mluví, když má proslov
připravený, příjemné

než to, jak mluví.
a

zvětšovat

pro něj bylo zjištění, že pro posluchače může být důležitější obsah,

Postupně jsem

se snažila v každém projektu přidávat na objemu učiva

podíl na samostatné práci.

pocity nelibostí, k tomu danému
Naopak pocítili

úspěšnost

zlepšily vztahy.

Celkově

třídě

projekt eliminoval u

předmětu. Dětí

v tom, co
ve

Tvořivý

dělají.

vládne

daleko lépe zvládají

Více spolupracují a
přátelská

rozdílností.
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zmíněných dětí

znatelně

"neúspěch".

se mezi nimi

atmosféra, kterou neruší bariéry

10. 7. ANKETA
Učit se

znamená objevovat něco, co už víte.

Konat znamená ukázat, že to víte.
Vyučovat znamená připomínat

ostatním,

Že něco vědí právě tak, jako vy.
učíte,

Vy všichni se

konáte,

vyučujete.

Richard Bach

Účel
Účelem tohoto cvičení je zjistit, jaké okolnosti napomáhají učení a co vnímají děti jako
důležité

pro jejich život.

Postup
Najděte

si partnera ve

třídě,

kde budete mít soukromí.

který vám položí následující otázky.

Vzpomeň

si na

případy,

kdy jsi se

Sedněte

naučil něco,

si na místo,
co

mělo

pro

tebe opravdový význam. Nech svého partnera, aby ti položil následující otázky.
Až

skončíte,

1.

část

polož stejné otázky jemu.

anketních otázek:

l.Vzpomeň

si na chvíli, kdy jsi se

naučil něco,

význam.
1. Co jsi se naučil?

2.

Proč

je to, co jsi se naučil pro tebe důležité?

3. V jakém prostředí ses to naučil?
4. Co pomohlo k tomu, aby ses to naučil?
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co pro tebe

mělo

opravdový

5.

Přispěl

k tomu, aby ses to naučil nějaký učitel?

6. Myslíš, že to, co ses

2.

7.

část anketních

Vzpomeň
mělo

naučil

použiješ v životě a kdy?

otázek:

naučil něco

si na jinou zkušenost, kdy jsi se

ve škole, co pro tebe

opravdový význam.

8. Co jsi se naučil?

9.

Proč

je to pro tebe tahle vědomost důležitá?

10. V jakém prostředí ses to naučil?
ll. Co ti pomohlo k tomu, aby ses to naučil?
12. Myslí§, že to, co ses naučil, použiješ v životě a kdy?

10.8. VÝSLEDKY ANKETY
Celkový výsledek ankety je celkem jednoznačný.
V první
většinou

části

ankety kde se ptám: co ses

popisují

V tom, je

téměř

koníčky,

naučil

děti

tedy dovednosti: plavání, tanec, hra a hudební nástroj ap.

vždy doprovázel

nějaký učitel

odpovědích

se neobjevovaly fenomény školy.

Ve druhé

části

jednoznačné.

a má pro tebe opravdový význam

ankety, která byla

Týkaly se dovedností-

zaměřená
čtení,

v životě děti popisovaly velice přesně.
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v

podobě rodiče, prarodiče

na školu, byly

psaní,

počítání.

odpovědi

Použití

těchto

ap. V

více než

dovedností

Z ankety jsem se

nedozvěděla,

chtěla

musela bych být

dozvědět,

jaké okolnosti napomáhají
zřejmě konkrétnější

učení.

Pokud bych se toto

a pracovat v daných

časových

oblastech. Proto tato otázka bude nadále cílem mého sledování.
Díky tomu, že v

anketě

byly popisovány jen dovednosti jsem se obloukem vrátila

k myšlence, ve které se ptám co je pro

děti důležité

aby se

naučily

a to, že

vědomosti

jsou jen průvodcem, které se přirozeně učíme, pokud danou věc děláme.

Souhrn: Dotazované
Prostředky,

děti

vnímají pro život

které napomáhají

učení

důležité

dovednosti, nikoliv

jsem se z této ankety

nadále tématem mé práce.
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nedozvěděla,

vědomosti.

proto

zůstanou

ll.

DISKUZE

V teoretické

části

můj přístup

k učení a k osobnosti

dítěte. Ozřejmuji

důležité

učitele.

jsem se pokusila koncipovat vše, co je mi blízké a co

dovednosti vnímám
potřeb dítěte

a polemizuji o tom, co

děti představují

co si

odpověď

u osobnosti

vlastně

dobře

pohled na to, jaké vlastnosti a

Zabývám se zde otázkou specifických

je důležité, aby se

o tom, jaké vědomosti považují za

děti učily.

důležité.

Zajímalo

mě,

A snažila jsem zjistit

na tuto otázku formou ankety. Výsledek ankety nesplnil zcela

předpoklad,

vystihuje

přesně můj

ale potvrdil myšlenky, které jsem popisovala v teoretické

části

(viz. výsledky ankety).

V praktické

části

jsem se zabývala otázkou, jakým způsobem tvořivý projekt

vztahy a osobnost

dítěte

projekt se skupinou
projekt
dobře

dětí

vytvářím

dětí

se specifickými
sejné

věkové

potřebami. Osobně

kategorie. Výhodou je

se skupinou, se kterou mám díky

znám je i jejich zázemí. Potvrdilo se, že

neúspěšnosti

jistě zmíněné

vykazují nízkou motivaci

vztahy
během

vzrostla jejich motivace k práci i učení.
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tříleté

tvořivý

ke škole, k sobě samému, k učiteli a ostatním

rozvoj osobnosti, který

jsem

opakovaně tvořila

skutečnost,

že

tvořivý

spolupráci osobní vztah a

projekt positivně

dětem.

ovlivňuje

mění přístupy

S tím velice úzce souvisí

ovlivňují. Děti,

které v důsledku školní

projektu získaly

větší sebedůvěru

a tím

ZÁVĚR

12.

V dnešní

době

je

osnov. Hledají se
v současné

době

svět otevřen
odpovědi

alternativám.

začít.

na to, odkud

zabývá velké množství

Přemýšlí

se o nové koncepci školních

Otázkou alternativních

pedagogů.

přístupů

se

Bourají se staré nevyhovující

struktury a hledají nové formy, metody a způsoby práce.

Snažila jsem se popsat a presentovat jednu z možných alternativ, která vznikla zejména
díky

dětem,

mé pedagogické praxi, studiu odborné literatury a osobním zkušenostem.

Alternativa, která dává prostor

způsob učení

projekt. Ve své praxi tento
práci velice

přínosné

vnímám

svou prací začínám právě u
pouze

předpokládám

a

dětí,

individualitě.

používám již

Nazvala jsem jí

třetím

co

k učení, na kterém je projekt založen. Se

tím, že se na
potřebují

ně

smysluplnější
neúspěchu.

dětí. Potřeby dětí

ptám. K tomu je bezpodmínečně

k tomu, aby se jim

spolupracuji s dítětem. K těmto

dobře

přirozenost

Každý je jedinečný. Je tu prostor, ve kterém se učení pro
a

radostnější.

Mizí tady slovo

neúspěšnost,

a každý je v

děti

i

mě

stává

porucha, strach, pocit

Prostor, ve kterém jsme si všichni navzájem všichni učiteli.
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pracovalo. Na

postupům připojuji učení

hrou. Z toho vznikl prostor, kterému vládne respekt, svoboda,
něm důležitý.

tvořivý

rokem. Z toho pro svou

Na prvním místě vycházím z potřeb

zjišťuji přímo

děje,

jako

právě přístup

dítěte.

dobrá komunikace. Ptám se
všem co se v projektu

člověku

v

13.

1.

,
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Učit

se znamená objevovat něco, co už víte.
Konat znamená ulaízat, že to víte.
Vyučovat znamená připomínat ostatním,
Že něco vědí právě tak, jako '?'·
Vy všichni se učíte, konáte, l?fUČujete.
Richard Bach
Účel
Účelem tohoto cvičení je zjistit, jaké okolnosti napomáhají učení.

Postup
Najděte

si partnera ve třídě, který vám položí následující otázky. Sedněte si na místo, kde
budete mít soukromí. Vzpomeň · si na případy, kdy jsi se naučil něco, co mělo pro tebe ·
opravdový význam. Nech svého partnera, aby ti položil následující otázky.
Až skončíte, polož stejné otázky jemu.

1.

Vzpomeň

si na chvm, kdy ses naučil něco, co pro tebe mělo velký význam.

2. Co ses naučil? (napiš)

~

3.

4.

Proč

je to, co ses naučil pro tebe důležité?

.

,.

~~IW~~aJ~~
V jak~m prostředí ses to naučil? ( ~ Je. av.J),.; W'/YIJJ )

v~.

5. Co pomohlo k tomu, aby ses to naučil?

~~~oJ~

6.

Přispěl

k tomu, aby ses to

naučil nějaký učitel?

7. Myslíš, ž~ to, co ses naučil po1Jžiješ v životě a kdy?

~~~'
8. Vzpomeň si na jinou zkušenost, kdy ses naučil něco ve škole, co pro tebe mělo
opravdový význa
K

(}J1Vf

~

9. Co s~ naučil?

~·

ll.

V jakém prostředí ses to naučil?
A \J~~-~
(}Jo . I vu.,p.l.J

12. Co ti pomohlo k tomu, aby ses to naučil?

~

()J~

13. Myslíš, že to, co ses

naučil.použiješ

v životě a kdy?

Učit se znamená

objevovat něco, co už víte.
Konat znamená ukázat, že to víte.
Vyučovat znamená připomínat ostatním,
Že něco vědí právě tak, jako ry.
Vy všichni se učíte, konáte, ryučujete.

Richard Bach
Účel
Účelem tohoto cvičení je zjistit, jaké okolnosti napomáhají učení.

Postup
Najděte si partnera ve třídě, který vám položí následující otázky. Sedněte si na místo, kde
budete mít soukromí. Vzpomeň · si na případy, kdy jsi se naučil něco, co mělo pro tebe
opravdový význam. Nech svého partnera, aby ti položil následující otázky.
Až skončíte, polož stejné otázky jemu.

1.

Vzpomeň

2. Co ses

si na chvfli, kdy ses naučil něco, co pro tebe mělo velký výmam.

naučil?

(napiš)

,.

Hi\ lfltT
I
,"'"'
Proč

~V 'tAR

v

TtN\5

HR41

3.

.

je to, co ses naučil pro tebe důležité?

p~ vl'
- 10ro ~(AV
f

PRo ro i t,;

HŠ

t;)f).O 10 Ž t;
\1c
4. V jakém prostředí ses to naučii'ť '

o ()fll't

/

~

!

N4 -(/; N\ SOV~ f"1 ~1/p,."[ť/
5. Co pomohfo k tomu, aby ses to naucif?
/<(f.Y' T~~;R...,

6.

Přispěl

JOt

,vcrY

k tomu, aby ses to naučil nějaký učitel?

AtiV~

,.."IlJO

7. Myslíš, že to, co ses naučil použiješ v životě a kdy?
p. LV (1 ( ".tt/ o 11- /V() I i ft(; l.)l't
o t/IJ" rlA/f ;-

A'NO
8.

- '

\ ll~ ~jlll

"1'0 I5V1')()

Vzpomeň

I
Hflt\T

si na jinou zkušenost, kdy ses
opravdový význam.

9. Co ses naučil?
•

f1P.'lfSl'114T'IKA

,4.1.ct,.-=. n41 i 1< "\ 4

J

I

P"'
0 ' 1 v·:,~
~

, P"l b , (, J (

v

I<

A-Pii/..~

--"l"(vop'Nfi
naučil něco

ve škole, co pro tebe

mělo

10.

Proč

p

ll.

je pro tebe tahle vědmg.ost důležitá?

bll.iivoř::::.

.SÍ

Dol(.-..2.v

.cltltosc; "i DC) t:Ju l'tO c.. vSi=

V jakém prostředí ses to naučil?
\/G J,c.ot..6
Vl! 61t'Ot.. ~

vttv"r~""

v.fvc.,.,FII:J

."..,;:e-c (~,.

12. Co ti pomohlo k tomu, aby ses to 9 au~U?
VG;iT'E C.

......

I' l"t ( A

;i> ft.

0 (..

V I

r (1'1./A

N

1

V!A T~~

13. MysU§, že to, co ses naučil.použije§ v životě a kdy?
J ~ ; ;; ..

v~\T~

&.,J()Í,rŤI'IT
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