
Přílohy 

Příloha č. 1 
 
Seznam instrumentů v sériích I. – III. – česká verze 
 
Instrumentální obohacování I. 
Uspořádání bodů 
Porovnávání 
Orientace v prostoru I. 
Analytické vnímání 
 
 
Instrumentální obohacování II. 
Orientace v prostoru II 
Kategorizace 
Ilustrace 
Instrukce 
Rodinné vztahy 
 
Instrumentální obohacování III.  
Číselné řady  
Sylogizmy 
Přechodné vztahy 
Časové vztahy  
Vzory ze šablon 
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Příloha č. 2 

Tabulky výsledků evaluace Instrumentálního obohacování 
z vybraných zahraničních studií 
 
 
Feuerstein a kol I. - k textu kapitoly 3.5.1. 
Tabulka prezentuje výsledky původní izraelské studie v testech kognitivních schopností 
(Feuerstein a kol. 1979, str. 755 ) 
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Feuerstein a kol II. - k textu kapitoly 3.5.1. 
Tabulka prezentuje výsledky původní izraelské studie v testech školních znalostí (Feuerstein a 
kol. 1979, str. 756 ) 
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Feuerstein a kol. III.- k textu kapitoly 3.5.1. 
Tabulka prezentuje výsledky původní izraelské studie ve škálách pro pozorování chování 
žáků v hodinách s Instrumentálním obohacováním   (Feuerstein a kol. 1979, str. 757 ) 
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Shayer I. – k textu kapitoly 3.5.3. 
Tabulka uvádí výsledky studie Shayera a Beasleyové pro parametr modalita a operace 
(Shayer, Beasley 1987, str.110). 
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Shayer II. – k textu kapitoly 3.5.3. 
Tabulka uvádí rozdíl mezi skóry ve dvou administracích Ravena -neasistované a realizované 
po LPAD učební fázi.. Rozdíl mezi skóry v těchto administracích Ravena reprezentuje 
hodnotu modifikovatelnosti, tj. indikuje míru, s níž je jedinec schopen přenášet nedávno 
osvojené učivo do nových situací (Shayer, Beasley 1987, str. 112). 
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Příloha č. 3 

Přepisy komentářů, zdůvodnění postupu řešení nebo volby určité 
matice dětí experimentální skupiny ve vybraných úkolech 
Ravenových barevných matic  

 

Označení jmenného kódu dítěte šedou barvou indikuje romské děti, tučné zvýraznění indikuje 
experimentální skupinu   
 
 
Gor Len 
Pre-test: 
A4 Ty tečky, jak jsou tady musí jich být hodně 
A8 6 jsou tady ty čáry a ještě jedna chybí 
A12 1 musí tam být to zúžení 
AB4 2 to bude kostka 
AB8 2 tak to dám a tak to bude (ukazuje podle matice) 
AB12  4 Ta prostřední musí být stejná… (po doplňujícím dotaze „a ta druhá“?)  ta 

se musí rozšířit 
B4 musí to být kulatý a bude to kolečko 
B8 5 musí to být podle toho tady nahoře (obrazec vpravo nahoře) 
B12 2 tohle je stejné (ukazuje na obrazec vpravo nahoře) 
 
Post-test 
A4 Tady chybí tečka a potřebuju jich hodně 
A8 Podle týhle horní čáry, a ještě dva pruhy dolní 
A12 6 ty modrý pruhy tam jsou a taky ty průhledný, tak proto 
AB4 musí to být čtverec 
AB8 2musí to být takhle 
AB12 5 tohle pruhované musí být vodorovné a svislé musí být tmavé 
B4 má to být do kolečka 
B8 musí to být černé, do půlky, ten čtverec 
B12 3 to je čtverec a tam je todle,… to je čtverec tam musí být kosočtverec 
 
 
 
 
Lič Jos 
Pre-test 
A4 protože tam je hodně teček a tam málo 
A8 tady musí být uprostřed ta kostka 
A12 tady a tady je to stejný (ukazuje na čáry z matice ) 
AB4 kdyby tohleto bylo tam, (ukazuje na 4) pak patří tohle do prázdnýho 
AB8 zkusil jsem si tohle (5) a to nešlo, tohle jde 
AB12 musí to být stejný 
B4 to bude kolečko, kdy dám tohle sem 
B8 je to stejný 
B12 maj bejt stejný 
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Post-test 
A4 podle počtu teček, tady ty tečky dělají čáru 
A8 takhle i takhle to budou dvě čáry, tady ta čára má dvě čáry 
A12 to musí být takhle, (ukazuje) a tady to bude zúžený 
AB4 tady je takhle čtverec 
AB8 musí to být jako do kruhu 
AB12 to je stejný s tím nahoře 
B4 je to takhle kolečko 
B8 protože to musí být stejný tvar, musí to být čtverec 
B12 tady musí zmizet kruh 
 
Baž Žan 
Pre-test 
A4 tady jsou puntíky, tady je jich víc 
A8 tady chybí dvě čáry a tady taky 
A12 je to vlnka a ty průhledný 
AB4 tady je to takhle, a tady zase tak, a bude toho čtverec 
AB8 tady je kruh, tady musí být taky 
AB12 chybí tam prostřední pruh, já jsem si tipla 
B4 tady je takovémhle kroužek, tak tady taky vznikne kruh 
B8 tady je dole kroužek s černým, tady to musí být stejný 
B12 je to to samé 
 
Post-test 
A4 stejná barva, stejný tvar, musí jich být víc 
A8 dvě a tady taky dvě čáry,nahoře jen jedna 
A12 ta tlustá modrá se musí rozšířit 
AB4 jsou tam pravé úhly, musí to být čtverec 
AB8 bude to našikmo, nahoře je to dokola 
AB12 musí být vpravo stejné a musí být s tlustým 
B4 musí být dole napravo 
B8 tady to musí být uzavřené 
B12 protože tady je to taky ve čtverci a tady musí být taky kolečko 
 
 
Gor Mir 
Pre-test 
A4 tady je hodně puntíků 
A8 tady jsou dvě čáry a tady taky 
A12 to je takovej … to chybí,… tam to je … 
AB4 to má takhle taková ta čárka, udělá to kostku 
AB8 takhle je to takový to, aby to šlo dopředu 
AB12 tady je taková čárka a tady taky 
B4 to je půlka tady toho, bude to kolečko 
B8 tady ten musí být stejný 
B12 to nevim 
 
Post-test 
A4 puntíky, jsou tady puntíky 
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A8 tady jsou dva černý a tady taky 
A12 tadyk je velká vlna  a tady taky 
AB4 jakoby to byl potom čtverec 
AB8 no a by to bylo stejný s tadytim nahoře 
AB12 tadyk je takovej oblouk a tady taky 
B4 nad tím je tady to 
B8 tadyk je čtverec a tady je kolečko, tak to bude tam taky 
B12  
 
Hor Mon 
Pre-test 
A4 no vidím co je tam… na obrázku, tady je to celé s puntíky 
A8 tady vidím čáru a dva ty pruhy 
A12 tady chybí takový kousek, ten modrý, taky aby se to napojilo 
AB4 to bych spojila sem a to sem… 
AB8 má vzniknout kolečko 
AB12 ta čára tady je hubená a pak je tlustá 
B4 vznikne kolečko, kruh 
B8  tady je čára  a zase čára 
B12 tady jsou stejná kolečka, tak tady to musí být taky 
 
 
Post-test 
A4 tady jsou jen čtyři puntíky a tady jich je víc 
A8 podle toho, že tam chybí ty dvě čáry 
A12 tady je to tlustý, tak to tady bude takováhle čárka k tomu 
AB4 musí to být takhle stejný a tak to tam musí být 
AB8 musí být stejný jako to tam nahoře 
AB12 tady je to stejný s tím nahoře 
B4 to bude ….tady nahoře to bude 
B8 tady jsou dvě čáry a tady ataky 
B12 tady to je stejný 
 
Bar Zde 
 
Pre-test 
A4 je to ďubkovaný a žlutý, tam je málo ďubek 
A8 je to křížkovaný a je to po dvou 
A12 to má tady dva oblouky 
AB4 to má tady roh a tady chybí 
AB8 to má takhle a tady to musí být taky 
AB12 tady to musí být stejné jako tam 
B4 takhle to má kruh 
B8 je to stejné 
B12 musí být stejný 
 
Post-test 
A4 jsou tam ty kuličky všude, je jich víc 
A8 tady má takovej kruh a tam taky, takže to patří k sobě 
A12 tam má bejt oblouk a vlnky maj bejt dovnitř 
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AB4 má to být čtverec 
AB8 má to bejt jako kapka 
AB12 aby to bylo stejný 
B4 má to bejt koule 
B8 maj to bejt dvě čáry a je to přibarvený 
B12 má to být jedno kolečko 
 
Siv Mar 
Pre-test 
A4 protože tady jsou ty puntíky když se kouknu tak patří do stejné řady 
A8 jak vedou ty dvě čáry, tak tady taky vedou ty dvě čáry 
A12 vypadá to, že to půjde dolů a tady se to zúží 
AB4 jde to do čtverce 
AB8 když to jde rovně, tak se to tam takhle zapojí 
AB12 tady je taková tenká čára 
B4 tady to jde do kroužku 
B8 protože tady je takový košíček 
B12 protože tady  je takový čtvereček a v něm kroužek 
 
Post-test 
A4 protože tady mezi tím jsou čtyři řady a jedna chybí 
A8 tady vedou dvě čáry dolů a dvě čáry doprava 
A12 tady se to bude rozšiřovat a tam to zase půjde do úzkého 
AB4 jde to do čtverce a tam chybí jeden roh 
AB8 tady bude takový trojúhelník 
AB12 bude to úzké a potom široké 
B4 bude to kruh 
B8 to musí být 6 protože to bude vybarvené 
B12 protože tady je čtverec s kolečkem, tak to bude stejný 
 
 
Kok And 
Pre-test 
A4 tady nejdy nejsou všechny puntíky 
A8 tady je jedna čára vlevo a tady taky 
A12 tohle je taky tohle a tady taky 
AB4 když to tam dáme, bude to čtverec 
AB8 tohle není kolo a tohle je šikmý a bude  to stejný 
AB12 tyhle dva jsou stejný (AC) a tyhle dva jsou skoro stejný 
B4 když to dáme tady ,tak je to kruh 
B8 tohle jsou dva stejný 
B12  
 
Post-test 
A4 tady jsou jen čtyři a tady jsou zase samé puntíky 
A8 tady je ta malá kostička…ano… tam musí být jeden pruh 
A12 protože jsou vlnkovatý ty čáry 
AB4 tady chybí kus, aby to byl čtverec 
AB8 protože patří to rovné k oblouku 
AB12 tadyhle je čárka a tady taky, to musí být stejné 



Přílohy 

B4 když se to tam dá, tak je to kolečko 
B8 protože ty dva jsou stejný 
B12 tady je čtverec s kruhem a tak tady bude taky 
 

 

Mor Rud 
Pre-test 
A4 jsou tam samé tečky a tam jednom dvě 
A8 kouknul jsem se, uprostřed jsou žlutý a vedle toho černý 
A12 bude to určitě větší, širší 
AB4 že se to spojí a bude to čtverec 
AB8 jedna je takhle a dám tam druhou a vznikne čára 
AB12 ještě jedno patří sem 
B4 že to spojím ty tři a jednu přidám a bude to kolečko 
B8 jedna je tady přidám ještě jednu 
B12 v jednom čtverečku… ne tři… je to čtvereček a v něm kolečko 

Post-test 
A4 protože je tam hodně teček 
A8 vodorovně a svisle musí být dvě čáry 
A12 tady jsou ty oblouky a tady se to zužuje, u těch průhledných 
AB4 protože to je tady do čtverce, je tam elko, …ty pravé úhly 
AB8 to musí být takhle zprava doleva, ne oblouk 
AB12 tady je ta tenká čára a ta se změní v tlustou 
B4 on je to kruh 
B8 tady jsou pruhy a dole to musí být taky stejný 
B12 zmizí kruh, jinak je to stejný 
 
Len Mich 
Pre-test 
A4 tady nejsou hodně teček a tady jo 
A8 tady je jediná čára (6) a tady jsou dvě přesně 
A12 protože tady to končí jinak, tady to má být tlustý a tam je to hubený 
AB4 tady to je obráceně, tady taky 
AB8 tady to bych tam nemohl dát, to by nebylo přesně, tohle pasuje 
AB12 tady to je stejný 
B4 to dá dohromady kolo 
B8 tady jsou dvě čáry, tady musí být tlustý 
B12 spojil jsem si tyhle dva 

Post-test 
A4 trojka by nešla, protože tady ty tečky chyběj 
A8 musí tam být ty čáry, dvě a dvě 
A12 tady je to taky takhle dolů, to, co je dole je stejný nahoře 
AB4 musí bejt jakoby z toho čtverec 
AB8 musí to být jakoby nahoru, jako trojúhelník 
AB12 tady byla ta čára hubená a pak  se ztlustila 
B4 z toho musí vzniknout kolo, teda kruh 
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B8 dole musí bejt půlka toho čtverce zamalovaná 
B12 tady je to kolo vevnitř a pak najednou není, takže tady si taky nebude 

Voj Eri 
Pre-test 
A4 °jak jsou tady ty puntíky, tak ty tam musí být tři…ne to nebude, nemohou být 

tak daleko od sebe 
A8 to vidím podle těch proužků, jak tady skončí, tak budou pokračovat 
A12 podle týhletých, jak jsou ten tvar.. a týhletých taky 
AB4 aby to byl tvar do čtverečku 
AB8 no že tady to půjde opačně 
AB12 tady musí být čára s linkami a pak tlustá čára 
B4 dvojka, aby vznikl kruh 
B8 tady jsou pruhy a tady černý… takže 6… to musí být stejný, jen jiný tvar 
B12 nevím, tady 

 
Post-test 
A4 tady jich je víc na obrázku těch teček 
A8 tohle nemůže být 3, protože tam nejsou dvě čáry, i když je to taky zkřížené 
A12 musí být tadyty oblouky stejné a ty bílé budou hubenější 
AB4 protože to má být ten kruh 
AB8 tady to horní je pruhovaný a dole ty obrazce mají výt vyplněné 
AB12 tady to je s kruhama, tak to tady musí být prázdný 
B4 musí to být ten čtverec 
B8 tady ten kruh… no směr bude stejný jako kruh, jen to bude trojúhelník 
B12 tady nesmí být ten kruh 

 
Sou Mar 
Pre-test 
A4 protože je tam víc puntíků… jako tady 
A8 to je divný…tady není nikdy dobře teček… 6 ne, tam chybí jedna čára… tak 
dvojka 
A12 tady je ten oblouk a vlnovka a tam je to vyhloubený 
AB4 protože to dělá čtverec 
AB8 oblouk je jinej, tak tam to taky musí být jiný 
AB12 všimla jsem si, že k tomu je tohle tenký a pak silný 
B4 kdybych tam dala třeba šest, tak by to nebyl kruh 
B8 tady má proužek a tady ne a tak dole musí být zase stejné ale kostička 
B12 když tohle dám pryč, tak to bude stejné… ne… počkat…to kolečko se dá 
pryč 
 
Post-test 
A4 musí tam být víc těch puntíků 
A8 musí být dvě čáry, nahoře i dole 
A12 ty vlny musí být jako když to pokračuje, vypouklý a pak hubený 
AB4 musí to být potom čtverec 
AB8 bude to do špičky ten tvar 
AB12 ta jedna čára se musí ztlustit 
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B4 bude to potom kruh 
B8 dole to musí být stejný jako nahoře, když nahoře zůstal pruh, tak dole bude 

tlustý , ale čtverec 
B12 no asi zmizí ten čtverec uvnitř… ne to kolečko  zmizí, pak to bude 5 

 
Šve Lia 
Pre-test 
A4 tady je to puntík a tady taky, tamhle jsou jen dva 
A8 protože tady jsou dvě čáry 
A12 tady to musí být u sebe a tam to není 
AB4 protože to má být takhle (ukazuje čtverec) 
AB8 protože je to stejné jako ty dva první… ne vlastně by to mělo být do špičky 
AB12 tady to musí být stejné, tam je to taky tak 
B4 musí to být do kruhu 
B8 protože tohle má být stejné a tohle ne… 
B12 tady to je taky to a musí to být prázdný 

Post-test 
A4 protože jich tady je víc těch teček 
A8 tyhlety dvě tady u dvojky a tady nahoře taky 
A12 tady to je hubený, tak tady to bude taky a tohle je zase tlustý 
AB4 protože to má být čtverec 
AB8 tady je to zakulacené a tady to bude do špičky jako kapka 
AB12 ta čára musí být stejná, nejdřív je tenká a potom musí být tlustá 
B4 protože to musí být do kolečka 
B8 tady to bylo nejdív pruhované a pak jen málo 
B12 tenhle čtverec vypadá jako okénko a musí ten čtverec vedle být taky 

s okýnkem, dole je prázdný čtverec s kroužkem, takže vedle bude prázdný bez 
kroužku 

 
Bro Jar 
Pre-test 
A4 tady jsou čtyři a to je málo, musí jich být hodně 
A8 tady jsou pruhy a tady jen jeden a tam tlustý a je  třeba aby byl tenký 
A12 úzký to je a rozděluje se to 
AB4 musí to dávat čtverec 
AB8 protože  to musí být stejný, musí z toho být taková devítka 
AB12 podle tohohle toho (ukazuje na tvar v pozici C) 
B4 protože vznikne kolo 
B8  protože to musí dávat podobný tvary jako ty nahoře, tam musí být proužky a 

tady ne 
B12 nesmí tam být kroužek 

Post-test 
A4 tady jsou všude puntíky je jich hodně 
A8 tady jsou dvě čáry a tady taky 
A12 ty čáry jsou k sobě a potom zase od sebe 
AB4 protože to dokončuje ten čtverec, je tam pravý úhel 
AB8 jde to zprava doleva, shora dolů 
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AB12 tady je to tenké a tady to začíná být  tlusté, dole to musí být stejné 
B4 to bude do kruhu 
B8 kruh s čárama a potom čtverec a dole stejné ale vybarvené 
B12 tady není ten kruh, tak dole taky zmizí 

 
Kuč Jak 
Pre-test 
A4 no aby nebylo puntíků málo, jako u 3 
A8 aby tam byly všechny čtyři pruhy 
A12 tady je to prolnutý, to tam půjde 
AB4 tady je ten pravý úhel a tam nahoře chybí 
AB8 tady to bude takhle spojený 
AB12 je to stejný jako …  
B4 aby to byl kruh 
B8 je to stejný jako (ukazuje obr v pozici C) 
B12 nejsou tam kroužky uprostřed 

Post-test 
A4 stejně teček 
A8 hodí se to s ostatníma, jsou tam dvě čáry 
A12 ty tlusté čáry pasují do sebe 
AB4 ty strany jsou stejné 
AB8 je to stejné jako nahoře 
AB12 je to stejné jako ten vlevo dole 
B4 tady bude takový kruh 
B8 je to vyplněný, jen je to jiný obrazec 
B12 tady byl kruh a potom jen čtverec, ztratí se ten kruh 

 
Sml Mat 
Pre-test 
A4 tady jsou vždy tři tečky a jedna vepředu, je jich hodně 
A8 tady jsou dvě čáry a tady taky, tam jen jedna 
A12 tady to takhle je a jsou takhle ty čáry 
AB4 tady je takovej čtverec 
AB8 tady jsou kola a tady takovej trojúhelník 
AB12 bude to dva, protože tam musí být tlustá čára 
B4 bude to kruh 
B8 tady jsou proužky a tady to bude celý 
B12 tady je to plný a tam to musí být prázdný 

Post-test 
A4 musí tam být ty tečky, u 3 jich je míň 
A8 musí být dvě a dvě čáry 
A12 musí tam být vlnky, je to stejné jako nahoře 
AB4 musí to být čtverec 
AB8 musí to být trojúhelník 
AB12 žebřík musí být rovně a pak silná čára 
B4 aby to bylo kolo 
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B8 z kruhu musí být čtverec a musí být vybarvený 
B12 zmizí kosočtverec 

 
Vod Sim 
Pre-test 
A4 vypadá to stejně 
A8 to taky vypadá stejně 
A12 je to trochu stejné 
AB4 že by se to dalo jako takhle stejně 
AB8 jako kdybych dala tu čtyřku semhle 
AB12 to je tlustější a tohle zase hubenější 
B4 když to dělá tohle, tak je to kolečko 
B8 je to takhle stejné 
B12 je to takhle stejné  

Post-test 
A4 tady je víc teček než tady 
A8 má tlusčí ty čáry, jsou ze dvou 
A12 je to takový vlnatý, představila jsem si, že je to tam 
AB4 jsem si to tam zařadila 
AB8 tady je to šikmý, tak dole to bude taky 
AB12 nejdřív je to tenký a pak to ztloustne 
B4 bude to kolečko 
B8 tady je čtverec a tady kolo a má tady proužky a dole musí být tlustý 
B12 protože tady je kolo a tady už nemá být 

 
Čer Mat 
Pre-test 
A4 podle teček , musí jich tam být hodně 
A8 podle čárek, tady jsou takhle dvě a tady jsou dolů 
A12 tady jsou tadydlenty oblouky a pak tohle (ukazuje zůžení) 
AB4 protože to je takhle (ukazuje pravý úhel) a pak to bude čtverec 
AB8 protože je to takhle dolů 
AB12 tady jsou ty proužky takhle dolů 
B4 tady je to černý a takhle do oblouku 
B8 tady je to černý a je to dole 
B12 je to čtverec s kolečkem 

Post-test 
A4 tady je hodně teček 
A8 tady jsou dvě čáry, tady taky a mezitím žlutý 
A12 tady jsou ty čáry k sobě a ještě oblouk 
AB4 aby z toho byl čtverec 
AB8 aby z toho byla taková podkova 
AB12 to je tlustá čára a tady to musí být bílý takový 
B4 aby z toho vzniklo kolo 
B8 tady to není černý a tady jo, taky podle toho kolečka vedle 
B12 musí tam ještě být bez kolečka 
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Tabulka s přehledem počtu typických chyb ve sledovaných úkolech z  Ravenévých matic. 
Jméno Celkem 

chyby T1/T1 
Chyba 
v prostorové
m uspořádání 
T1/T2 

Zaměření se 
na jeden 
detail T1/T2 

Nepochopení 
podstaty 
změny T1/T2 

Gor Len* 19/7 8/4 3/3 7/1 

Lič Jos 9/6 1/2 3/0 5/4 

Baž Žan 12/9 4/3 2/1 6/3 

Gor Mir 8/7 1/0 1/2 6/5 

Hor Mon 13/17 4/9 2/1 8/7 

Bar Zde 7/4 1/0 0/1 6/3 

Kok And 12/12 4/4 3/4 6/4 

Siv Mar 9/2 1/1 3/1 5/0 

Mor Rud 11/0 4/0 3/0 4/0 

Len Mich 6/0 0/0 1/0 5/0 

Voj Eri 1/0 0/0 0/0 1/0 

Sou Mar 4/0 0/0 2/0 2/0 

Šve Lia 8/0 1/0 2/0 4/0 

Kuč Jak 2/2 1/0 0/2 1/0 

Bro Jar 2/0 0/0 2/0 0/0 

Sml Mat 0/0 0/0 0/0 0/0 

Vod Sim 8/2 1/2 20/ 5/0 

Čer Mat 13/0 3/0 2/0 7/0 

* Označení jména šedou barvou indikuje romské děti , tučné písmo děti experimentální skupiny.  
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Příloha č. 4 

Rey – Osterriethova figura  
 

Předloha pro administraci Rey- Osterriethovy figury (Psychodiagnostika 1997, str. 6)  
 

 

 

Číselné označení elementů v Rey- Osterriethově figuře dle manuálu pro administraci testu 
(Psychodiagnostika 1997, str. 6) - pro orientaci v popisu kresby v kapitole 4.3.3.  
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Příloha č. 5 

Záznamy z deníku lektorky Instrumentálního obohacování 

 

České děti – shrnutí nejdůležitějších komentářů z každé lekce 
Uspořádání bodů  
 
 
8.10.01 
TITULNÍ STRANA Uspořádání bodů -  8 dětí 
 
Signály od některých dětí, že chtějí pracovat a ne si povídat 
Diskuse k tématu kdy potřebujeme přemýšlet 
Obtíže 
Děti v celku negativně reagují na diskusi, chtějí začít „vyplňovat stránky“ 
 
9.10. 
TITUALNÍ STRANA 
Diskuse k ROZHODOVÁNÍ jako součást představování programu. Tady děti uvádějí příklady ze školy 
(obtížnost rozhodování učitele…) 
 
11.10. 
STR. 1 
Zavedení pojmů: čtverec, tečky, vzorový obrazec, trojúhelník, pravý úhel 
Objasnění úkolu 
Pravidla pro řešení úkolů 
Příprava plánu řešení úlohy 
 
Nedočkavost dětí, ve fázi plánování řešení se někteří snaží již kreslit dopředu, gumování a chyby pravidlem 
Definování pojmy čtverec- problematické zpočátku, vede k uvědomění si přesnosti vyjadřování 
 
15.10. 7 dětí (odchází KN.) 
STR. 1 
Znovu pravidla pro řešení úloh, reflexe chyb z minulé hodiny, plánování řešení 
 
Obtíže:  

- v oblasti postupu řešení úlohy – diskuse k významu plánování 
- fixace tvaru vzorového obrazce (VO) – u některých dětí důsledek nepochopení, že ve shluku teček musí 

hledat VO (hledají různé jiné, jak se jim to hodí – výsledek nedočkavosti?) 
- děti mají tendenci brát diskusi nad chybami na lehkou váhu, říkají „to je jasné“ Ale následně dělají 

stejné chyby 
- velká snaha závodit a pracovat rychle 

 
18.10. 
STR. 1 
Dokončování, diskuse k obtížným úlohám společně (podle toho, jaké reflektují děti , že dělaly obtíže ) 
Nový pojem : klíč, plánování  
Obtíže 

- Vizuální přenos : 
- aplikace speciálních cvičení pro podporu vizuálního přenosu (VP) 
- Pochopení co se myslí pojmem klíč – děti ne úplně chápou jeho význam pro řešení úlohy (ulpívají na 

představě klíče do zámku 
- Chyby v důsledku nerespektování pravidel řešení úloh ( zejména použití jedné tečky jen jednou) 

 



Přílohy 

22.10. 
procvičení STR. 1 – alternativní úlohy 
pojmy: plán, strategie, klíč 
 
+  

- diskuse prokazuje pochopení významu slova KLÍČ,  
- mizí kreslení chybných obrazců  v rámečcích (jiné než VO) 

 
25.10. 
STR 1A 
Aplikace principu použití klíče pro usnadnění řešení problému v praxi – ukázku z knihy, diskuse 
Pojmy: strategie, plánování 
Zavedení pojmu strategie v okamžiku, kdy se objevuje obtíž verbalizovat použitý postup řešení , propojení 
s pojmem plánování 
 
+ 

- v diskusi se postupně zapojují všichni 
- řešení strany je poměrně rychlé 
- vernalizace postupu řešení úloh (problémy popsat, jak jsi řešil úlohu) 

 
1.11. (6 dětí , odchází DŠ) 
1B 
pojmy: plánování – pracovat systematicky, strategie, hypotéza 
vyvozování porozumění s použitím slovníku (velmi efektivní, děti jsou nadšené) 
 
+  

- zapojení do diskuse na téma, co je hypotéza :  
„Předpoklad přece mohu mít jen u věcí, které znám!“ (MS) 
„Já předpokládám, že dne s bude doma k večeři chléb s pomazánkou…. V lednici ráno byla připravená 
pomazánka a taky tam byl chleba… (RM)“ 
 
obtíže 

- zvnitřnění pojmu „pravý úhel“ a schopnost používat toto označení 
+ 

- děti samy upozorňují : „barvy jsou tady aby nás mátly… tady není klíč (MS)  
- ztrácí se gumování, při práci je ticho 

 
 
5.11. 
1B – dokončení 
společná diskuse k použitým strategiím řešení, hledání výhodné 
pojem: úhlopříčka 
+ 

- děti samy reagují na předchozí hodiny, ML přinesl knihu, ve které je příklad využití klíče 
 
obtíže 

- RM stále výrazné obtíže s vizuálním přenosem 
 
6.11. 
1B –dokončení, uvedení STRANA 2 
zavedení listu A, který shrnuje přípravu řešení úlohy na úrovni fáze vstupu, elaborace a výstupu 
obtíže 

- stále ještě potřebují gumu a stále náznaky snahy soutěžit 
- RM stále nezvnitřnil pracovní postup, stresuje ho rychlejší postup spolužáků, pomáhá soustředěné 

zaměření se na plánování postupu řešení úlohy a vernalizace plánu – zavádíme strategii „osamělé 
tečky“ 

- Stále obtíže s verbalizací cíle úkolu a plánu u všech 
- Nejistota při  řešení – ještě nedokáží sami hodnotit, zda vyřešili úlohu správně 

 
9.11. 
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STRANA 2 
Podpora verbalizace postupu u RM –individuálně 
Nedaří se vybavovat pojem hypotéza a strategie, ale zdá se z diskuse, že obsahu těchto pojmů děti rozumí 
obtíže 

- RM stále používá gumu, už je jediný, ostatní ji už nepotřebují, zdá se, že je to spíše stresem, stále ještě 
panuje atmosféra potřeby soutěžit 

- Podpora zvnitřnění tvaru u RM speciálním cvičením 
 
12.11 
List A – zaměření se na postup pří řešení nového úkolu s použitím rozdělení na fáze vstup, zpracování, výstup 
Cvičení mimo stránky programu zaměřená na podporu vizuálního přenosu se zahrnutím listu A (jeho návodu) 
 
13.11. a 15.11 
STRANA E 1 
První hodina: Děti poprvé nespěchají k řešení úloh a soustředěně připravují postup 
Druhá hodina: dokončení E1, diskuse k tématu instrukce 
 
+ 

- děti se aktivně podílejí na přípravě řešení – např. identifikují, co se bude měnit a co zůstávat – tedy 
předpoklady pro sestavení strategie řešení 

- daří se diskuse na úrovni hypotetického myšlení – děti promýšlí situace bez vazby na konkrétní řešení! 
- Aktivně se zapojující diskuse k přemostění pojmu instrukce 

 
obtíže 

- zpočátku dělá problémy spontánní přemostění (uvádět příklady instrukcí v běžném životě) -  je třeba 
diskusi stimulovat příkladem, který uvede lektor, posléze je zapojení aktivní 

 
 
19.11 
STRANA E2 
Zavedení pojmu obecné označení  
Diskuse k tématu výhody existence obecných označení 
+ 

- mizí impulsivita a řešení úloh bez přípravy, děti samy iniciují přípravu řešení stránky a promýšlení  
strategií 

- samostatně užívají pojmy jako úhel ,strana, vrchol… nejistota ještě u pojmu pravý úhel ( místo toho 
říkají „elko“) – na dotaz, jaký je úhel ve čtverci odpoví jeden žák „pravoúhlý“ 

- aktivní tvorba  tomto případě náročné strategie řešení úlohy 
 
22.11 a  26.11 
 (odchází  DH. – ve skupině jen 5 dětí , připojuje se EV – prozatím paralelní individuální hodiny zahrnující práci 
na předchozích stranách) 
 
dokončení E2 
pokračování přípravy strany pro řešení, začátek řešení strany 
+ 

- někteří reflektují fakt, že hledání čtverce je na této straně snazší než na předchozích – otevírá se otázka 
proč – zkušenost a její význam (málo času na diskusi) 

 
Obtíže 

- RM stále nejistý ve fixaci tvaru, když je unavený, má tendenci spěchat a zapomíná, co je úkolem 
(potom kreslí jiné než VO) 

 
27.11a 29.11 
opakovací hodiny 
– připravené speciální stránky mimo program, obměny předchozích úkolů 
RM dokončuje E2 
- Shrnutí stran E1 a E2 s cílem reflektovat výhodu plánovaného řešení úloh, zásadu řešení úloh v programu, 
zavedené pojmy… 
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Obtíže 
- Stále nejsou zažité pojmy jako VO 
- Obtíže s verbalizací postupu řešení 

 
 
3., 4., 6, 10. 12 
STRANA 3 
První hodina: Seznámení se stranou 
Definování obrazců a úkolu s ohledem na tvorbu strategie hledání 
Druhá hodina: Zavedení pojmu „orientační čáry“; Dokončení přípravy strany pro řešení 
Třetí hodina: opakování analýzy strany 3 s ohledem na přípravu strategií řešení a plán 
chybí hodně dětí (přišli jen 2 žáci) 
čtvrtá hodina: dokončení STR.3 + zavedení strategie „zúžení pole“ - přemostění 
 
+ 

- pečlivá příprava stránky se osvědčuje, nikdo negumoval 
- dvakrát někdo reflektuje chybu, ale sám ji identifikuje 

 
 
11., 17.12 
STRANA E3 
První hodina seznámení se stranou, příprava řešení, druhá hodina realizace kreslení 
+ 

- velmi plynulé hodina, děti už nespěchají a samy iniciují důkladnou přípravu stránky k řešení 
- živá diskuse k tvorbě názvu VO 
- daří se propojení znalostí z předchozích lekcí (strategie zúžení pole) s přípravou aktuální strany- znovu 

tematizujeme tuto strategii 
- bouřlivá diskuse k interpretaci obsahu instrukce ke straně – děti se ale nehádají, postupně nabízí 

argumenty, ze kterých v konci hodiny sestavujeme řešení na kterém se shodneme všichni 
- RM sám reflektuje výhodnost používat plánování a promýšlet postup, daří se mu nedělat chyby 

(předcházet jim promyšleným postupem) a produkovat správná řešení 
- Děti samy nabízí chyby, které v průběhu řešení dělaly, k diskusi  

 
 
18.12, 3.1. 02, 7. a  8.1. 
STRANA 4 
První hodina : seznámení s obrazci, druhá: příprava strany,třetí hodina: hledání klíčů, pojem nesymetrický 
obrazec, plánování postupu a  strategie řešení úlohy,čtvrtá hodina dokončení kreslení strany 
Pojem „souměrný obrazec“ 
 
+ 

- velmi živá diskuse k názvu VO –  vznikají ve třídě dvě skupiny preferující odlišný název, RM do 
diskuse vstupuje a navrhuje hlasování – to ale vyústí v patovou situaci – řešení zůstává otevřené pro 
další hodinu 

- samostatnost ve volbě výhodné strategie pro řešení úlohy, děti verbalizují důvody, proč je pro ně dané 
strategie výhodnější, kvalitní diskuse 

- velmi živá diskuse s aktivním zapojením dětí k pojmenování obrazců 
 
obtíže 

- pochopení rozdílu mezi obrazcem, který  se jen otáčí, a obrazcem, který se obrací i  otáčí 
 
14.,15. 17.1 
STRANA 5 
první dvě hodiny příprava, poslední hodina dokončení kreslení 
Náročná strana, úvod: diskuse k pojmenování obrazců a promýšlení způsobu, který by byl výhodný pro řešení 
Pojmy: nové typy úhlů – tupý a ostrý – poměrně náročné, musíme věnovat vysvětlení čas – nepamatují si 
z matematiky 
Celá druhá hodina věnovaná přípravě strategií pro řešení úlohy,strana je náročná- obsahuje obrazec s obloukem 
 
+ 
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- RM navrhuje zcela samostatně klíč, který by se dal použít pro řešení úkolu 
- zaznamenávám poprvé spontánní verbalizaci postupu řešení úlohy – ještě nezahrnuje vždy použití 

slovníku s geometrickými názvy, ale je zřejmá schopnost označovat úkony a zdůvodňovat jednotlivé 
kroky! 

 
21.1. 
shrnutí str. 5  
Zavádíme sešit, který bude sloužit pro přípravnou fázi ke každé probírané stránce, - ukázalo se, že je obtížné pro 
děti vždy vycházet jen ze slovní opory a z opory na tabuli – obzvlášť, jestliže navazujeme na předchozí hodiny! 
+ 

- zdařilá diskuse k tématu vlivu okolností na kvalitu řešení problému nebo úkolu – děti samy uvádějí 
příklady takových okolností (nálada, počasí, jsem-li dítě nebo dospělý, jaký je kamarád- dobrý nebo 
špatný…) 

 
 
Příprava ke straně 6 – pojmenování obrazců – v porovnání s předchozí stranou jde docela rychle 
 
22., 28.1. 29.1 
první hodina příprava a začátek kreslení, druhá dokončení kreslení, třetí přemostění 
STR. 6 
Klíče k řešení úlohy  
Pojmy: vnější a vnitřní klíč 
+  

- děti samy bez vyzvání používají zavedený sešit pro poznámky k tématu klíčů, rovněž sešit používají pro 
zakreslení VO, což jim pomáhá k promýšlení způsobu, jak obrazec bude nejvýhodnější řešit 

- Dokončení přípravy stránky jde poměrně rychle, samotné vypracování je skutečně „minutová 
záležitost“! 

- Hodně času padne na přemostění – tématem je rozhodování – všichni se zapojují, obzvlášť živá diskuse 
je k dilematům, kdy jsme nuceni se rozhodovat mez dvěma stejně hodnotnými alternativami – děti jsou 
očividně diskusí nadšené, dokonce LŠ, která většinou čekala až začnou starší děti se tentokrát velmi 
aktivně zapojuje! 

 
obtíže 

- málo dětí v hodině, lekci budeme muset s ostatními alespoň částečně zopakovat 
 
přemostění ke str.6 – rozhodování 
pokračujeme s tématem, které v minulé hodině zůstalo otevřené 
nově hledáme odpověď na otázku, která rozhodnutí jsou nejobtížnější  
+ 

- děti samy uvádí, že to je určitě situace, kdy se musím rozhodovat mezi věcmi, které pro mě znamenají 
to stejné (obě jsou dobré) 

- pokud dětmi uvedené řešení problematizuji např. zavedením jiného úhlu pohledu, spontánně dokládají- 
všichni (! ) porozumění uvedením konkrétního příkladu ze života (LŠ- to je třeba když maminka chce 
abych uklízela a dá mi vybrat, jestli chci luxovat nebo umývat nádobí – oboje dělám nerada…. MS: 
třeba když hlídám sestru, aby se jí nic nestalo, tak to je odpovědnost….“ ) 

 
 
30.1. 
Ještě dokončení diskuse k rozhodování, tentokrát společně shrnujeme, kdy je rozhodování skutečně náročné a 
utvoříme seznam“ málo informací, málo času n rozhodnutí, okolnosti, když se rozhoduji jen podle intuice  
+ 

- ke všem situacím děti uvádějí příklady, vzájemně se doplňují, nikdo nikomu neskáče do řeči 
(nepotřebuji do diskuse vstupovat!) poopravují případně prohlášení spolužáka – neodsuzují ale vysvětlí 
pro č si myslí,že to není tak, jak říkal… 

 
 STR.7 – úvod 
Obtíže 

- Nový obrazec – kosočtverec je náročný, pomáhá jeho porovnání se známým čtvercem 
 
4.2., 12. 2 
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STR. 7 
Analýza odlišností čtverce a kosočtverce pomáhá k zavedení pojmu „nadřazený pojem“  
+ 

- porovnávání jde dobře s užitím tabulky 
- velmi efektivní sestavení plánu řešení  a strategií se zahrnutím klíčů 
- ML sám sestavuje celý plán pro řešení úkolu 

 
Obtíže 

- Problém s třídní uč. LŠ a MK, nechce děti pouštět z hodiny, i když s rozvrhem souhlasila, důsledkem je, 
že jednu hodinu týdně budu muset mívat s těmito dětmi odděleně od skupiny 

 
14. ,24. a 25.2  
STR:8 
Postup přípravy strany řídí RM- víc, co je třeba udělat, abychom se dobře připravili 
Klíče:  
+ 
Pokroky ve verbalizaci: 

- ML „pomáhají ty blízké tečky, ty tři, ale já někdy nevím, kde je ta mezera… abych si byl jistý, tak jsem 
hledal podle pravých úhlů ten ocas a pak už jsem věděl…“ 

- RM „ no mě tady pomáhají ty krajní blízké tečky u ocasu, ty jsou hezky vidět…“  
 
Přemostění  
-konec druhé a celá poslední hodina k lekci : relativita slova lehký /těžký (jak je možné, že nám na začátku roku 
připadalo,že tuto stránku nikdy nemůžeme vyřešit a teď ji máte hotovou raz dva…?) 
Na konci druhé hodiny děti užívají slovo relativní, uvádějí dokonce jiné příklady slov, která také označují něco, 
co je relativní (malý, velký, tlustý, krásný…) 
 
28.2, 5.3. 
Ještě přemostění ke str. 8: ptám se, co znamená relativní:  
RM „no to když pro různý lidi je to něco jiného“ 
ML „no tak kvůli tomu se taky lidi často hádaj“ 
EV „já myslim,že značka auta je relativní, je to pořád auto, ale jen se jinak jmenuje…“ 
 
STRANA 9 
Rozpracování strany v první hodině, dokončení rozpracování  a vypracování ve druhé, přemostění ve třetí hodině 
 
+ 

- velmi plynulé rozpracování plánu řešení  hledání klíčů  
„Mohu tedy nakreslit áčko (obrazec) takto?“ 
-MS „ …ne, to musí být jako uprostřed… ta tečka z trojúhelníku…“ 
„Co si tedy mohu myslet, abych dobře zakreslila horní stěnu tohoto obrazce?“  
-RM „…tu přímku, co musí být rovnoběžná se tou dolní…“ 
 

- RM sám sestavuje plán postupu, zpočátku nejistý a začíná první věcí , která ho napadne „ no určitě 
budu dělat kosodélník až nakonec…“ , žádám ho, tedy aby popsal od prvního kroku, co udělá až po ten 
poslední… potom postupuje velmi přesně. 

- MK- nerozumí moc jaký je rozdíl mezi kosočtvercem a kosodélníkem – MS napovídá, „ no kosodélník 
vznikl z obdélníků, jen jsme ho zkosili…. „ pokračuje ML „ pravý úhel v obdélníku se změnil na ostrý 
a ten druhý pravý úhel na tupý“… MK  „ … jo takže ten první úhel se zmenšil a ten druhý se zvětšil…“  

 
Přemostění:  
Znovu se vracíme k pojmu relativní, ML vzpomene příklad EV s auty, a říká,že značka auta není relativní: 
ML „ U relativní jde vlastně o to, že je to různost a značka auta je pořád stejná… relativní je, jestli je třeba felície 
hezká nebo ne….“  
 
14.3. 18.3 
STR.10 
 
+ 



Přílohy 

- u jednoho obrazce se rozvine diskuse,zda je jeho částí čtverec nebo ne, dvě děti se začnou dohadovat, 
RM vstoupí do jejich hovoru a přeměří strany obrazce, aby je rozsoudil. Následně hovoříme o iluzích : 
MS „ no jo, to je kvůli té horní tečce, pak to vypadá delší ta strana…“  

- RM sestavuje plán postupu řešení úlohy:  
„ nejdříve najdu boudu… budu hledat  ten čtverec uvnitř… ten šestiúhelník… (co o něm víme? ) má 
všechny strany stejné… to ten druhý šestiúhelník tady nemá… potom budu hledat střechu.. ta musí být 
v polovině toho čtverce nahoře a dole (jaký je to tvar ta střecha? LM: trojúhelník, rovnoramenný… )…a 
potom budeme hledat diamant, k němu máme klíč čtverec uvnitř….“  LM . „ no to jsme minulou hodinu 
nevěděli, jen M. jo…“ RM „… to byla iluze….“ ( a co ji způsobilo tu iluzi? ) LŠ: „.. ty tečky nahoře a 
dole… 
„a až najdeš R ten diamant, tak co budeš hledat potom?“ …  „ … pak budu hledat ty špičky…. Budu si 
myslet čáru uprostřed, on je souměrný ten diamant…“ …. .MS  „… no a nakonec ty tečky co zbydou 
spojíme…. a uděláme kontrolu“  

 
kreslení stránky probíhá bez problémů, nikdo nepotřebuje gumu, obtíže má jen LŠ 
 
obtíže 

- LŠ nedávala pozor při dokončování plánování strategie řešení, spěchá s řešením stránky, na druhém 
řádku začne mít problémy. Oznamuje mi to, říká, že vidí, že měla dávat pozor. Společně se vracíme 
k postupu. 

 
25.3.Ukončení práce s instrumentem USPB – shrnutí,co jsme se naučili 
 
V následujících období až do 29.4. lekce neprobíhaly. Lektorka programu nebyla dva týdny přítomná, děti byly 
jeden týden na školním výletě. Od 19.4. až do 27.5. 2002 proběhlo ještě 8 lekcí s instrumentem Porovnávání.  
 

 



Přílohy 

Příloha č. 6 

Záznamy z deníku lektorky Instrumentálního obohacování 

 

Romské děti – shrnutí nejdůležitějších komentářů z každé lekce 
Uspořádání bodů 
 
8.10. 2001 
První hodina začíná velmi nepovzbudivě. Díky omylu romského asistenta, mají děti ze 4. třídy v  době, kdy mají 
být u mne, slíbený tělocvik. Velmi se bouří, že o tělocvik přijdou – při přípravě doučování jim bylo přislíbeno, 
že hodiny doučování nebudou z hodin tělocviku. Nakonec musím ustoupit a začínám lekci jen se dvěma dětmi ze 
třetí třídy – velmi nemilé pro první hodinu. Připadá mi, že čtvrťáci mají pocit, že jsem chtěla porušit dohodu – to 
není dobré. O to víc, že nemám podporu u asistenta.  
 
Se dvěma dětmi probíráme titulní stranu 
9.10. 
Dvě děti přinesly omluvenku od rodičů, že nemusí na doučování, jedno dítě je nemocné, dalších pět je přítomno. 
Těsně před začátkem hodiny se dva chlapci pohádají a jeden odmítne být s tím druhým ve třídě a tak odchází. 
Celý incident je silně prožívám ostatními, velmi těžce se dostáváme k tématu hodiny.  
Zůstáváme u titulní strany 
 
Obtíže 
Jedno z dětí prohlásí v polovině hodiny, že “… to jsou nesmysly“ – nijak to nekomentuji. Ostatní sledují, ale jen 
velmi obtížně je začleňuji do diskuse. Na konci hodiny mám pocit, že jsem se s dětmi úplně minula. 
 
11.10 
STR. 1 – úvod 
chybí tři děti 
čtyři přišly, ale dvě odmítají pracovat, že chtějí jít domů. Více než polovinu hodiny strávím rozhovorem s dětmi, 
jaký význam a přínos pro ně doučování může mít a také o odpovědnosti. 
JL vyžaduje neustále individuální pozornost 
JS pracuje překvapivě soustředěně, má to velmi intenzivní vliv na ostatní. 
AK velmi pozitivně reaguje na úlohy, říká, že ji to moc baví, ale ruší ji odporové chování JL a MG 
 
15.10. 
Opakovací hodina,  STR. 1 
Znovu se vracím k cíli instrumentu,snažím se komunikovat, co instrument může děti naučit a co nás má naučit; 
zavádím pravidla pro práci s úkoly – děti spolupracují, i když nijak nekomentují. Při samotné práci potom ale 
pravidla porušují- což způsobuje, že nedokáží vyřešit úlohu dobře. Je velmi obtížné předcházet impulsivnímu 
řešení úloh bez přípravy. V průběhu přípravné fáze se objevují komentáře: 
JL:„ já vím, jak to dělat, nejsem blbej….“ 
PD „ já už chci dělat ty úkoly..“ 
 
Téměř všechny děti kreslí do teček obrazce, které se jim zamanou, připadá mi to jako spiknutí. HS nakonec 
začne provokovat a chovat se velmi rušivě k ostatním. Nemohu ho ignorovat, protože bych ho musela 
překřikovat. Mám pocit, že jsem nic neudělali, jsem si jistá že děti rozumí, co je úkolem, ale schválně dělají něco 
jiného. 
 
16.10 
STR 1 – obdobné úlohy- černobílá verze 
Obtíže 

- LG má velké problémy s vizuálním přenosem 
+ 

- Poprvé se daří přemostění! (příklady klíče „semafor, barvy na kohoutku u umyvadla…“ 



Přílohy 

- Konečně se daří komunikovat potřebu přípravy řešení úlohy (možná díky černobílé verzi, která je 
trochu obtížnější). Až na dvě děti všichni pracují dobře a nechávají se zapojit do diskusí. 

 
17.10 
STRANA 1B 
Obtíže 

- Nejvíce práce se daří prvních deset minut, posléze problémy se soustředěním 
- Od některých žáků, především PD a JS odmítání zapojit se do práce, JS opět ruší ostatní různými 

neslušnými zvuky, až ho samy děti upozorňují, že potřebují na práci klid, aby toho nechal… snažím se 
jeho chování nijak netematizovat… 

- Pomoc u dětí znamená „udělám to za tebe“, pro kontrolu neustále vyžadují souhlas ode mne, …. 
Snažím se zdůrazňovat význam práce s chybou – objasnit, že chyba je informace, že něco nedělám 
dobře a vést s dovednosti samostatně chybu identifikovat … je to velmi obtížné  

 
22:10 31.10dokončení STR:1B 
S odjela s rodiči do Švýcarska,  už nepřijde, PD má nějaké obtíže a je v psych. léčebně, takže také už nepřijde, 
maminka JS protestuje proti odpoledním hodinám, takže JH asi také přestane chodit 
obtíže 

- nedaří se verbalizace postupu, který používají děti k řešení úkolu 
- opět vzdory na začátku hodiny MG „ mě se dnes nechce nic dělat“, později se snaží pracovat velmi 

rychle, což pochopitelně ústí v nekontrolované gumování 
- AK  a JL zažívají potřebu promyslet si pečlivě postup práce, nedaří se jí obtížnější úkoly – paradoxně 

tento zážitek pomáhá skutečně zdůvodnit význam ústní přípravy 
- V případě nezdarů mají děti tendenci vzdávat práci, zároveň ale projevují neuvěřitelnou rezistenci vůči 

změně neefektivního postupu 
- Vzdory typu „budu nebudu chodit“ se mi stále více jeví jako snaha nějak připoutat pozornost a hledání 

hranic, za které ještě budu tolerovat jejich chování.  
+ 

- JL chce zůstat po hodině a dopracovat stranu, na kterou minule chyběl, pracuje velmi soustředěně, je 
zřejmé, že mu individuální hodina svědčí, je jako proměněný, nesnaží se s nikým soutěžit, takže pracuje 
velmi pozorně. Rovněž velmi dobře pracuje ve fázi, kdy teprve promýšlíme postup- nespěchá, pravý 
úhel označuje jako „elko“ 

- Doučování se stává postupně „výhodou“, děti, které nechtěly nejprve chodit se najednou dožadují 
možnosti se připojit – jsem rozhodnutá třídu nezvětšovat, byla by to další změna, co ovlivní kvalitu  
práce s dětmi a vrací intervenci na začátek. Jeden chlapec se ke skupině připojí, ale s podmínkou, že 
bude po nezbytný čas, než se dostane na stránky, které už ostatní dělali, pracovat individuálně ve svém 
volném čase.  

 
7.11, 12.11 
STR. 2 
První hodina převážně práce se slovní zásobou instrumentu:  pravoúhlý trojúhelník, čtverec, VO 
Obtíže 

- Nejasnosti v používání pojmů spojených se stránkami 
- Občas děti nerespektují VO – kreslí jiné tvary než dané – pravděpodobně řešení  nouze, když „nevidí“ 

hned, o potřebují 
- Obecně se projevuje nejistota ve vizuálním přenosu a preciznost ve smyslu dodržování tvarů daných 

VO 
- JS stále s námi, velmi ale ruší, ostatní jej ale ignorují, takže po pár minutách přestává 
- LG má stále velké obtíže s vizuálním přenosem, ztrácí se v řešení – postupuje pokusem a omylem a 

hodně gumuje – navíc má stále tendenci soutěžit s ostatními, což ji velmi stresuje („ já už jsem u…“  
 
13.11 a 15.11 
STR.E1 
+ 

- poprvé sleduji u některých dětí schopnost odložit kreslení ve prospěch přípravy řešení úlohy LG, ŽB, 
AK 

- daří se zvládat rušivé chování JS – klidné komentáře jeho chování s pochopení a příslib další hodiny 
jen pro něj jej zklidní, přestane rušit 

 
Obtíže 



Přílohy 

- Stále se nedaří verbalizace postupu „na dotaz, jak by asi postupovali…. „ no budu koukat až to uvidím“ 
- Na mé snahy nějak otvírat diskusi a provokovat dotazy k přemýšlení se tváří dosti otráveně … „proč 

nám neřeknete jak to máme dělat?“ 
- Na otázky, které mají nutit k přemýšlení nad postupem řešení úlohy odpovídají často bezmyšlenkovitě 

a doslova „plácají co je první napadne“ – daří se to překonávat komentářem „ teď jsi asi nepřemýšlel/a, 
zkus to ještě jednou…“ 

- Dva chlapci se chtějí z doučování odhlásit, nechci je jen tak pustit, dokud se nevyjádří  rodiče, kteří 
s jejich účastí na doučování souhlasili. Ani jeden z rodičů se ale neozve. 

 
19.11, 21.a 26. 11 
STR.E2 
V první hodině 
+ 

- velmi dobře jde popis jednotlivých VO a překvapivě snadno definování čtverce a obdélníku 
- trochu nejistota u určování ,co je úkolem na této straně, velmi dobře ale reagují na návodné otázky a 

nakonec sami vyvozují cíl z instrukce 
- téměř už není potřeba guma, děti pracují o poznání samostatněji, už se nedožadují, abych viděla každou 

jejich „čárku“ na papíru…. 
 
Ve druhé a třetí hodině 
Obtíže: 
Děti se chovají, jako by úplně zapomněly, jak postupovat při řešení úlohy, opět se vrací impulzivní a unáhlené 
řešení – znovu velmi podrobně pracujeme na rozvaze vztahu pravoúhlého trojúhelníku a čtverce, které se 
v úkolech snadnou zaměňují  
Děti hodně chybí, jsou nemocné…to zpomaluje naši práci, musíme hodně opakovat 
 
27.11 a 28.11 
opakování s použitím černobílých verzí předchozích stran a speciálních příkladů, které sestavila lektorka 
+ 
 na základě společné diskuse se děti shodnou, že je výhodné pro začátek hledání v rámečku používat strategii 
„osamělé tečky“  - jde o strategii, kdy se tečka, stojící trochu mimo shluk ostatních použije jako výchozí 
 
3.a 4. 12. 
STR. 3 
Vyvozování názvu VO jde pomalu,děti se nechávají vést, z jejich stranu je málo iniciativy 
Stále tendence odpovídat na dotazy bez rozmyšlení 
3 děti chybí 
 
10.12 
Po několika hodinách dnes všichni přítomni – celkem 7 
To působí roztříštění hodiny, různé děti pracují na různých stranách, takže je to velmi náročné opět se vrací 
impulsivita 
Komentáře: 
vzdorovité chování, které sabotuje přípravu strany – zejména GM „já už nechci o tom mluvit, já chci už kreslit“ 
– nechávám jej i JL a AK začít pracovat, což velmi záhy vyústí ve značné obtíže a potřebu gumovat, tady 
zastavujeme a teprve se vracíme k přípravě 
Vzdorovité chování JS vrcholí prohlášením „ já nechci chodit, stejně tu jen spojuju tečky…máma si myslela , že 
se tu budu učit matematiku a já tu spojuju tečky….“ Na to JL povídá „ ale tady se nemůžeš učit násobilku, tady 
se učíme přemýšlet, aby nám pak matematika šla dobře, aby tě třeba pak neošidili v obchodě a tak“ … přidává se 
GM „ale moje máma si myslela, že se tu budu učit angličtinu….“ JS odejde z hodiny. Ostatní chtějí pokračovat 
v diskusi k významu hodin. Vracím se proto k tématům z úvodních hodin, kdy jsme si ukazovali, co zde budeme 
dělat a v čem nám to může pomoci ve škole….zároveň ale dávám najevo, že odchod JS je záležitost, kterou 
musím řešit s třídní učitelkou… Vysvětluji, že k  jeho odchodu potřebuji souhlas rodičů., že JS se nemůže 
odhlásit sám. JL říká GM, že doučování angličtiny je s jinou učitelkou v jiný den a že tam klidně chodit může….  
MG nakonec diskusi uzavře tím, že řekne, že vlastně chodí rád… 
 
11.12 
speciální hodina pro děti, které dlouhou chyběly – STR. E2 
Jen LG a JL, MV nepřišel 
+ 



Přílohy 

Velmi vydařená hodina, obě děti se aktivně zapojují do diskuse k přípravě stránky, zcela zmizelo impulsivní 
chování s spěchání k řešení  
LG poprvé verbalizuje svoje myšlenky- přemýšlí, jak bude nejlépe postupovat a proč!- její práce je později 
neobyčejně jistá – sama komentuje „ takhle když to promyslím nejdřív, tak to jde samo!“ 
Obtíže  
Náročné se jeví pro obě děti, že v těchto úkolech zároveň hledáme obrazce podle VO a chybu 
 
Komentáře v závěru hodiny: LG „ to je takhle moc dobrý, když tady nejsou ostatní, líp se mi přemýšlí….“ 
(zvažuji vyhovět odchodu JS a MV nabídnout hodinu individuálně -připojil se ke skupině později a ještě často 
chybí ,což ostatní zdržuje-  skupinu by to sice zmenšilo, ale zdá se, že to má spíše pozitivní efekt.) 
 
12.12 a 17.12 
STR. 3 
Pro některé děti opakování s použitím nových úkolů s variacemi na úkoly z předchozích stran; pro některé nová 
strana 
Obtíže 
Stále ještě ve velké skupině snaha soutěžit, zejména na JL  to má negativní vliv, nesoustředí se na promýšlení a 
posléze dělá chyby.  
 
AK se odstěhovala, JS se rozhodne přestat chodit, MV zprvu souhlasí s individuální hodinou, ale nikdy nezačne 
chodit 
 
7. a 9. 1 (dvouhodinovka) .02 
je n čtyři děti LG, MG, JL, ŽB 
dvě hodiny příprava , jedna realizace 
STR.E3 
+  

- v první hodině znatelně lepší přístup k přípravě stránky, není znát žádný spěch, LG sama sestavuje 
strategii postupu 

 
obtíže  

- označování druhu chyby (jistý druh kódování) činí potíže, obtíže také u rámečků., kde není zcela 
zřetelný druh chyby  

- trochu obtíže s chováním JL, zvládnou se zapojením ostatních dětí 
- problémy odlišením chyby ve velikosti a ve tvaru 

 
 Zavedení sešitu pro realizaci poznámek k přípravě stránek instrumentu  
 
 
14.1. a 21.2.  a 28.1 
STR. 4 
Dvě hodiny příprava , jedna realizace 
 
Obtíže 
Stále ještě náznaky potřeby spěchat – možná odraz větší jistoty v práci  po úspěšných předchozích hodinách – 
zejména MG („ kdy už budeme kreslit….“) 
Velmi náročné je objasnění  pojmu nesymetrický obrazec –pomáhá nácvik na konkrétních modelech 
 
+ 
poměrně dobré ústní prezentace postupu – nejdou ale spontánně, jsou na výzvu:  „určitě začnu obdélníkem, tam 
jsou bližší tečky….“ 
 
30.1. , 4. a 5. 2. 
STR.5 
první hodina –příprava stránky, druhá , třetí hodina , taktéž s nutností přerušit práci a vsunout další cvičení 
nevizuální přenos. 
 
obtíže 

- pojem rovnoběžnosti- zejména JL 



Přílohy 

- jakmile naleznou klíče, nepovažují za důležité pracovat na verbalizaci a promýšlení plánu, dávají 
najevo, že už chtějí kreslit – kreslíme jen první dva řádky a následně reflektujeme obtíže 

- později při kresbě stránky obtíže se složitějšími obrazci, jestliže jsou v jiné než výchozí poloze – 
nejistota vizuálního přenosu (nutná doplňková cvičení)  

 
 
 
+ 

- ŽB  velmi rychle pochopila pojem rovnoběžnosti, zapojuje se do výkladu a dává příklady, jež usnadňují 
pochopení druhým dětem – velmi efektivní! 

- Samy vymýšlí klíče – na výzvu 
 
12.2 
přišel jen JL, ostatní nemoc a úmrtí v rodině 
přemostění ke str. 5 – úhly a rozpracování 
 
13.2 
dokončení STR. 5 
reflexe obtíží z kresby prvních dvou řádků – znovu se vracíme k charakteristice VO  
rozpracování vizuálního odlišení jiných než pravých úhlů 
pojem prostorový obrazec: JL „ to je jako že tam je hodně místa…“ MG „… to je že má boční stěnu“  
 
+ 

- jedno z dětí se trpělivě drží plánu a navržených strategií – nechybuje a stránku tvoří velmi lehce ; oproti 
tomu MG stále spěchal a musí později práci přerušit, protože neustále chybuje a potřebuje gumovat, 
znovu se vracím k výkladu a ujasňujeme charakteristiku VO, klíče a tvoříme nový plán 

 
 
22.2. a 26.27. 2  a 4.3 
STR.6 
Zavedení poznámkových sešitů pro děti. Příprava stránky bez listu z instrumentu, ale jen do sešitu – zaměřuji se 
na podrobnou analýzu VO a také procvičení jejich kresby. V Jedné hodině dokonce stihneme začít kreslit 
v rámečcích. Druhá a třetí a čtvrtá hodina – dokončení str. (děti chybí, takže se v hodině prostřídají) 
+ 

- poznámkové sešity se ukázaly jako velmi vhodné, je možné se soustředit na přípravu stránky a děti 
nejsou nedočkavé, kdy už budou kreslit 

- osvědčuje se analyzovat detaily jednotlivých VO a posléze je podle těchto detailů do sešitu kreslit – děti 
si lépe uvědomují vztahy mezi jednotlivými elementy obrazce 

- na dotaz, zda si pamatují, co to znamená, když je nějaký obrazec souměrný  ŽB“ „ to , je když ho 
můžeme rozpůlit…musí ty části být potom stejný“  

 
5.a 6. 3 
STR.7 
 
18.  19.  a 20. 3 
STR. 8 
 
Velmi dobře se daří realizovat přípravu stránky, děti se zapojují do diskuse k přípravě klíčů a strategií řešení 
Obtíže  

- Stále přetrvávají obtíže vizuálního přenosu, pokud obrazec mění polohu z původní – zaměřujeme se na 
to v přípravě, podobně u úhlů , není ještě jistota ve vizuálním odlišení pravého a např. ostrého úhlu 

- Nedaří se spontánní verbalizace postupu řešení, stále vyžadují návodné otázky JL „…první budu hledat 
pistol…. (proč? ) … no prostě tak…“  

 
+ 

- není už výrazný spěch pro řešení, děti zdá se chápou, že je třeba náročné obrazce důkladně připravit. 
Osvědčuje se po zakreslení prvního řádku práci přerušit a reflektovat obtíže, vede to k většímu 
uvědomění významu plánu a tvorby strategií dopředu 

 
25. a 27. 3 



Přílohy 

STR.9 
Příprava stránky jedna hodina, vypracování druhá hodina 
 
+ 

- poměrně zdařilá verbalizace postupu: MG „ jeden nový obrazec,… ty ostatní známe, je to kosočtverec 
obdélník“ (jak budeme hledat ty kalhoty – nový obrazec?-)… MG „ …pomůžou nám ty tečky na 
přímce, …ty čtyři… jsou vždy dvě stejný a ta uprostřed je kratší…“ (potom nakreslíme co? )… „ no ten 
malý zobáček…“ (co to je ?) … „ trojúhelník“ ( co o něm můžeš říct? ) … „…nemá pravé úhly … 
strany má stejné“  

- (Dobře, teď máme dolní část obrazce, jak nakreslíme tu horní?) …ŽB : „ …že musí být uprostřed… 
uprostřed toho trojúhelníku…“ ( je to souměrný obrazec?) LG : „… ano …(podle svislé nebo 
vodorovné osy? )…podle svislé“ … 

- dobrá je i analýza známých obrazců, kosočtverec se ukáže být kosodélníkem  - vytvoříme schéma, 
podle kterého systematicky porovnáme kosočtverec a kosodélník – podle schématu děti sestaví samy 
definici kosodélníku  LG „ je to se 4 stranami, dvě a dvě jsou stejně dlouhé a taky rovnoběžné, má 4 
úhly,  ( a jaké jsou ty úhly? )…dva jsou vždy stejně velké a leží naproti sobě…“  - doplňuji název pro 
ostrý a tupý úhel. 

- Nikdo negumuje! 
Obtíže 
 Stále nejistota před začátkem kreslení – pomáhá dětem připomenout sestavený plán a strategii.  
 
27.3 (druhá hodina)  a 29.3.  
STR. 10 
 
Velmi hladká realizace, držíme se přípravy do cvičného sešitu, samotné kreslení zabere jen 7 minut z druhé 
hodiny, nikdo negumuje!  
Především LG komunikuje  velkou spokojenost  

 

 

V následujícím období až do 29.4. lekce neprobíhaly. Lektorka programu byla dva týdny nepřítomná. Od 29. 4. 
proběhla jedna lekce zaměřená na vyhodnocení práce s Uspořádáním bodů. Od začátku do konce května se 
pracovalo Porovnáváním. , 
 


