
Příloha č. 1 

 

Výuka nadaných žáků na I. stupni ZŠ Křídlovická  

 

OBLAST:  

1. Paměť  
1.1. Zaměření 

 Trénování krátkodobé/dlouhodobé paměti  - základní pravidla jak si zapamatovat 

jména, čísla, slova, neznámé pojmy 

 Upevňování obsahu paměti a vyvolání informací, metody vizualizace 

1.2. Praktická cvičení a úlohy 

 Praktické cvičení a úlohy – zapamatování slov, číselných řad, písmen, pojmů, dat, 

symbolů, vět 

  

2. Pozornost a soustředění 

2.1. Zaměření 

 Co může rušit pozornost a jak se tomu vyvarovat 

2.2. Praktická cvičení 

 Spojování slov, hledání v textu, bludiště slov a písmen, kroužkování písmen a číslic v 

textu, trojčíslí, zvířata a rostliny v říkadlech 

 

3. Logické myšlení a myšlení v souvislostech 

3.1. Zaměření 

 Analogie slov a čísel 

 Hlavolamy 

 Logické úsudky 

3.2. Praktické úlohy a cvičení 

 Trojice výrazů, šifrování, co mají společného slova?, přiřazování slov a čísel, co nepatří 

mezi ostatní?, dvojice slov – vztahy mezi slovy, obrázkové hlavolamy, logické 

usuzování z textu („zebra“), piktogramy, IQ testy 

 

4. Matematické schopnosti 

4.1. Zaměření 

 Souvislosti mezi logikou a matematikou 

 Práce s čísly a početními operacemi  

 Geometrické tvary 

4.2. Praktická cvičení a úlohy 

 Číselné řady, veselé počítání, početní maraton, analogická čísla, číselní křížovky 

(arukone, sudoku, fillomino), matematické výukové programy, netradiční dělení, 

myslím si číslo, matematické domino, číselné bludiště 

 

5. Prostorová představivost 

5.1. Zaměření 

 Orientace v prostoru 

 Optické klamy 



5.2. Praktická cvičení 

 Orientace na mapě, tangramy, obrázkové hlavolamy, na cestě čtvercem, tetrisové 

rovnosti 

 

6. Slovní zásoba 

6.1. Zaměření 

 Obohacení slovní zásoby 

 Upevnění gramatických pravidel 

 Práce s textem – čtenářská gramotnost 

 Slohové  

6.2. Praktické úlohy 

 Přesmyčky, synonyma, homonyma, vysvětlení a význam slov, hledání odpovídajícího 

výrazu, vytváření slov z písmen, vytváření slov od přípon, slovní trojúhelník, 

zpřeházené dopisy, myslím si slovo, slovní šachy 

 

7. Řeč a komunikace 

7.1. Zaměření 

 Mluvený projev 

 Základní komunikační pravidla, komunikace ve skupině 

 Základní asertivní techniky při řešení modelových situací  

 Řeč těla 

7.2. Praktické úlohy 

 Modelové situace, dialogy na dané slova či téma 

 

8. Projekty 

8.1. Zaměření 

 Tvorba a obhajoba vlastních prezentací na volitelné či dané téma 

 Témata ze vzdělávacích oblastí – Člověka a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a 

příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví 

8.2. Tvorba a zpracování 

 Ujasnění a stanovení cílů 

 Práce s encyklopediemi, odbornou literaturou, internetem 

 Zpracování projektu na počítači (program OpenOffice Writer, Impress) 

8.3. Prezentace 

 Prezentace projektu před spolužáky 

 

9. Přírodovědná gramotnost 

9.1. Zaměření 

 Prohloubení znalostí  

 Práce s novými informacemi  

9.2. Praktické úlohy 

 Tvorba a prezentace projektů, tvorba kvízu, práce s mapou 

 


