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Příloha 9 – Osvědčení společnosti Kritické myšlení (Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení pro učitele 1. – 3. tříd) 

 

 



XIII 

 

Příloha 10 – Ukázka textu O myši a slonovi 

 

1.část 

Spadla myš do díry a nemohla se dostat ven. Žalostně pištěla, ale nikdo ji 

neslyšel. Už si myslila, že v té jámě zahyne. Tu však šel okolo slon, vstrčil 

chobot do jámy a myšku vytáhl. 

 

2. část 

„Děkuji ti, slone! Zachránils mi život a já se ti odvděčím,“ řekla myška. „Jak ty, 

malá myško, by ses mi chtěla odvděčit?“ zasmál se slon a odešel. 

 

3. část 

Po čase chytili slona lovci, spoutali ho provazy, a že ho zítra odvezou pryč. Byla 

noc, slon smutně ležel na zemi, a ať napínal síly sebevíc, provazy přetrhnout 

nedovedl. 

 

4. část 

A kde se vzala, tu se vzala, přiběhla malá myška a začala hryzat provazy. 

Hryzala, hryzala, a než přišlo ráno, byl slon svobodný. 

 

5. část 

„Vidíš, slone,“ řekla pak myš. „Došlo na moje slova. I malá myška ledacos 

zmůže, co ty se svou silou nedokážeš.“ 

 

Zdroj: 

BENDOVÁ, Petra a Yveta PECHÁČKOVÁ. Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů: [čítanka pro 1. ročník ZŠ]. 1. vyd. 

Ilustrace Petra Řezníčková, Igor Šinkovec. Praha: Klett, 2013, 136 s. ISBN 978-80-7397-114-4.  
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Příloha 14 – Ukázka společné práce žáků (pětilístek „slon) 

 

 

 

  



XVIII 

 

Příloha 15 – Ukázka společné práce žáků (pětilístek „myš“) 

 

 

 



XIX 

 

Příloha 16 – Ukázka žákovské práce s přeházenými větami „Kachňátko a 

kuřátko“ 

 

 

 



XX 

 

Příloha 17 – Ukázka žákovských prezentací na téma „Domácí a hospodářská 

zvířata“ 

 

 

 

 



XXI 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 

 

 

 

 

 

 

  



XXV 
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Příloha 22 – Ukázka vánočních přání napsaných v rámci reflexe lekce „O 

Vánocích, které …“ 
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Příloha 23 – Ukázka skupinových brainstormingů žák na téma Vánoce 
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Příloha 24 – Text na téma Česká republika 

 

Česká republika 

 

Česká republika je členem Evropské unie a leží uprostřed Evropy. Vznikla 

1. ledna 1993 rozdělením Československa na Českou republiku a 

Slovenskou republiku.  Hlavním městem je Praha. Na Pražském hradě sídlí 

prezident České republiky Miloš Zeman. Platí se zde českými korunami, 

úředním jazykem je čeština. Symboly naší republiky jsou: státní hymna, 

státní vlajka a státní znak.  

Je pomyslně rozdělena na tři části Čechy, Moravu a Slezsko. Nejdelší 

řekou České republiky je Vltava, nejvyšší hora se nazývá Sněžka a měří 

1602 m. n. m. 

Sousedními státy jsou Spolková republika Německo, Rakousko, Slovenská 

republika a Polsko.  
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Příloha 26 – Čtenářské karty žáků 
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Příloha 27 – Čtenářské listy žáků 
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Příloha 28 – Ukázka z vyhlášení soutěže „O krále čtenářů“ 
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Příloha 29 – Zápisy žáků z čtenářských dílen 
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Příloha 30 – Ukázka práce žáků s klíčovými slovy a obrázky 
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Příloha 31 – Kresby žáků vyvozené z textu „Kouzelné křeslo“ 
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Příloha 32 – Ukázka myšlenkových map doplněných žáky 
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Příloha 33 – Příprava lekce „O myši a slonovi“ (lekce pro nečtenáře) 

Ročník:  první 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Časová dotace:  2 vyučovací hodiny 

Výukové cíle:    

 Žák předvídá na základě ilustrace pokračování příběhu. 

 Žák formuluje své pocity z příběhu. 

 Žák porovná své dosavadní zkušenosti a vědomosti s informacemi v textu. 

 Žák shrnuje a vymezuje vlastnosti a rysy jednotlivých postav příběhu a znaků 

odvahy a síly. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Pomůcky:   obrázky k příběhu, text pro učitele (příloha 10), tabule 

Využité metody RWCT: brainstorming, předvídání, sdílení, vysuzování, pětilístek 

 

Evokace 

Časová dotace:  20 minut 

Výukové metody:  brainstorming, sdílení 

Formy práce:   v kruhu na koberci 

 Žáci na základě 1. obrázku (slon houpe na chobotu myš), který jim učitelka 

ukazuje, hledají cokoliv, co mohou mít obě zvířata společného (myš a slon). Své 

nápady sdílejí ve dvojici, společně vyberou jeden, který předloží celé třídě. 

Učitelka je zapisuje na tabuli do jednoho sloupečku. 

 Žáci řeší opačnou otázku. V čem se zvířata na obrázku liší. Opět sdílejí ve 

dvojicích a vybírají nejlepší vyjádření, které předkládají všem. Učitelka je 
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zapisuje do druhého sloupečku na tabuli. Učitelka zapisuje všechny možnosti, i 

když se nevztahují k příběhu, který žáci ještě neznají. 

 Žáci předvídají na základě obrázku, který mají stále před sebou, o čem by příběh 

mohl vypovídat. Každý žák má možnost vyslovit svou domněnku.  

 

Uvědomění 

Časová dotace:  40 minut 

Výuková metoda:  řízené čtení, předvídání, vysuzování 

Formy práce:   v kruhu na koberci 

 Učitelka čte první část příběhu. Po přečtení se žáků ptá, zda mají někteří 

podobnou zkušenost, zda se někomu stalo něco podobného. Byl někdo někde 

sám? Potřeboval někdy pomoc? Pomohl mu někdo? Kdo a jak? Odvděčil se ten, 

kdo potřeboval pomoc, nějak? Myslíš si, že by mohl příběh takto skončit? Žáci 

diskutují a odpovídají na dané otázky. 

 Učitelka čte druhou část příběhu, poté se ptá, zda si žáci myslí, že se jedná o 

konec příběhu. Vybízí žáky k vymýšlení pokračování příběhu. Žáci sdílejí své 

nápady ve dvojici.  

 Učitelka ukazuje druhý obrázek (na zemi leží slon svázaný provazy, vedle stojí 

myš).  

 Učitelka vybízí žáky, aby přemýšleli o tom, co se mohlo v příběhu stát. Nejlepší 

nápady žáků zapisuje na tabuli do třetího sloupce. 

 Učitelka čte třetí odstavec příběhu. Žáci mají za úkol uvést, kam mohli lovci 

slona odvézt a proč. Svá tvrzení odůvodňují nahlas přede všemi.  

 Učitelka dává pokyn, aby si žáci zavřeli oči, lehli si na koberec a představili si, 

že jsou slonem z příběhu. Jak se teď slon cítí, když je sám, potmě v noci a 

svázaný. Učitelka prochází mezi dětmi, koho se lehce dotkne, říká, jak se nyní 

cítí jako svázaný slon.  

 Žáci opět sedí s otevřenýma očima. Učitelka se ptá, zda by někdo dokázal 

odhadnout, co nám chtěl autor příběhem sdělit, jaké je jeho poslání? Co si máme 

z tohoto příběhu asi odnést? Žáci vysuzují nahlas. 

 Učitelka čte konec příběhu. 
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Reflexe 

Časová dotace:  30 minut 

Výukové metody:  pětilístek 

Formy práce:   v kruhu na koberci 

 Učitelka se ptá, proč myška slonovi pomohla. Znají žáci nějaký jiný příběh, 

který se našemu vyprávění podobá? Dokázali by žáci najít jinou situaci, kdy 

zdánlivě slabší pomohl silnějšímu? 

 Žáci vymýšlí název pro celý příběh. Učitelka nápady opět zapisuje do 

posledního sloupce.  

 Návrat k druhému sloupci. Učitelka nebo žák, který již umí číst, předčítá 

ostatním všechny zápisy z druhého sloupce - co mají slon a myš společného. 

Žáci zápisy opravují na základě vyslechnutého textu. Učitelka škrtá a dopisuje 

nové údaje podle tvrzení žáků. 

 Návrat ke sloupci číslo tři. Učitelka předčítá nápady na pokračování příběhu. 

Žáci určují, zda byl některý odhad správný. 

 Učitelka odtajňuje originální název příběhu a žáci ho porovnávají s čtvrtým 

sloupečkem. 

 Na závěr lekce žáci společně na tabuli vypracují dva pětilístky, které se budou 

týkat myši a slona z příběhu. Učitelka je zapisuje na tabuli do připraveného 

schématu. 
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Příloha 34 – Příprava lekce „Domácí a hospodářská zvířata“ 

Ročník:   první 

Předmět:   prvouka 

Časová dotace:   vyučovací blok 

Výukové cíle: 

 Žák pojmenuje domácí a hospodářská zvířata, pojmenuje samce, samici, mládě. 

 Žák rozpozná a přiřadí mláďata k domácím a hospodářským zvířatům. 

 Žák vyjmenuje potravu domácích a hospodářských zvířat. 

 Žák vysvětlí užitek některých hospodářských zvířat. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení,  

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Mezipředmětové propojení: dramatická výchova, český jazyk a literární výchova 

Pomůcky: rozstříhaný text s obrázky, lepidlo, prázdný papír A4, 26 ks losovacích 

lístků s názvy zvířat (každý 2x), knihy z edice Veselá farma 

nakladatelství DeAgostini o domácích a hospodářských zvířatech, 

figurky a obrázky domácích a hospodářských zvířat, fixy, čtvrtky 

formátu A3 

Využité metody RWCT: zpřeházené věty, skupinová práce (práce ve dvojicích), 

sdílení, projektová výuka 

Evokace 

Časová dotace:  15 minut 

Výuková metoda:  zpřeházené věty s obrázky, sdílení 

Forma práce:   skupinová práce ve dvojicích 

 Učitelka rozdává žákům do dvojice obálku s rozstříhanými větami, které tvoří 

krátký příběh. Věty jsou doprovázené obrázky. Jedná se o příběh dvou mláďat, 
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kachňátka a kuřátka (příloha 16). Žáci mají za úkol sestavit věty tak, jak mají jít 

správně za sebou a nalepit na volný list papíru. 

 Žáci porovnávají, zda sestavili příběh stejně jako ostatní. Kontrolují svou práci 

v pracovním sešitě č. 2 Lili a Vili ve světě malých písmen. 

 Žáci vymýšlejí konec příběhu. 

 Žáci z předchozí práce vysuzují, jakým tématem se budeme v příštích hodinách 

zabývat. Svá tvrzení sdílejí s ostatními. 

 Každý žák si vylosuje jednu kartičku s názvem domácího či hospodářského 

zvířete.  

 Žáci hledají pomocí zvuků, které vydává vylosované zvíře druhého do páru. 

Nesmí mluvit ani si ukazovat vylosované lístky. Vzniká 13 dvojic. 

 Každá dvojice si podle svého zvířete na lístku vyhledává knihu o daném zvířeti, 

připravené obrázky a figurky jednotlivých zvířat. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:   2 – 3 vyučovací hodiny 

Výukové metody:   projektová výuka 

Formy práce:    skupinová práce ve dvojicích 

 Učitelka zadává žákům úkol a modeluje, jak by měli při práci postupovat.  

 Žáci tvoří ve dvojicích pomocí knih a dostupných obrázků plakát, který musí 

obsahovat tyto údaje: pojmenování samce, samice a mláděte zadaného druhu 

zvířete, čím se tato zvířata živí, čím jsou užitečná, a zajímavost, která by mohla 

ostatní spolužáky zaujmout. Tyto údaje mají žáci viditelně napsané na tabuli po 

celou dobu práce. 

 

Reflexe 

Časová dotace:   1 vyučovací hodina 

Výukové metody:   prezentace 

Formy práce: skupinová práce ve dvojicích, komunitní kruh na 

koberci 
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 Učitelka modeluje žákům, jak by měla prezentace jejich práce vypadat. 

 Žáci po dvojicích prezentují své plakáty. K prezentaci a názorné ukázce mohou 

využít i plastových figurek zvířat. 

 Po každé prezentaci mají ostatní žáci prostor pro dotazy nebo připomínky 

k prezentované práci.  

 Žáci sedí v kruhu na koberci a hodnotí svou práci. Sdílejí své dojmy, uvádějí, co 

pro ně bylo lehké a která část úkolu jim dala nejvíc práce. 
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Příloha 35 – Příprava lekce „Lucka Luciperka – Ivona Březinová“¨ 

Ročník:   druhý 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Časová dotace:  1 vyučovací hodina 

Výukové cíle:  

 Žák plynule čte s porozuměním a odpoví na otázky, které se vztahují k 

přečtenému textu. 

 Žák seřadí věty dle dějové posloupnosti. 

 Žák vyjádří své pocity z četby a ilustrace. 

 Žák z přečteného textu předvídá pokračování příběhu. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Pomůcky:  kniha Lucka Luciperka, rozstříhané věty, arch papíru A4, lepidlo 

Využití metod RWCT: zpřeházené věty, předvídání, sdílení 

Lekce byla realizována jako úvod ke společné třídní četbě knihy Lucka Luciperka od 

Ivony Březinové. 

 

Evokace 

Časová dotace:  20 minut 

Výukové metody:  zpřeházené věty, sdílení 

Forma práce:   frontální, komunitní kruh na koberci 

 Učitelka rozdá žákům do dvojice obálky s rozstříhaným textem ze zadního 

přebalu knihy Lucka Luciperka. 

 Žáci skládají věty ve dvojicích dle dějové posloupnosti a lepí je na volný arch 

papíru. 
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 Učitelka rozdává každému žákovi knihu. Dvojice kontrolují dle zadního přebalu 

knihy svou práci. 

 Všichni žáci se přesouvají do komunitního kruhu na koberci. 

 Každý žák prohlíží svou knihu a vybírá si jednu ilustraci, která ho něčím zaujala. 

 Žáci hledají někoho, kdo si vybral stejnou ilustraci. Společně pak ve skupinkách 

sdílejí, proč si vybrali právě tento obrázek, jaké pocity v nich vyvolává. 

 Žáci se vrací zpět do lavic. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:  15 minut 

Výukové metody:  společné hlasité čtení 

Formy práce:   frontální 

 Žáci se střídají ve společném hlasitém čtení první kapitoly knihy Lucka 

Luciperka (str.7 – 14). 

 

Reflexe 

Časová dotace:  10 minut 

Výukové metody:  odpovědi na otázky, sdílení 

Formy práce:   frontální 

 Učitelka pokládá žákům následující otázky. Proč paní učitelka říká Lucce, že je 

čertice? Co všechno Lucka již na začátku knihy provedla? Co z toho je pro tebe 

nejhorší a proč? Co bys chtěl/a o Lucce ještě vědět? Jaký problém se asi v knize 

bude řešit? 

 Žáci sdílejí ve dvojici svůj názor a hledají společné řešení. 

 Žáci hromadně sdílejí, na čem se ve dvojici shodli. 
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Příloha 36 – Příprava lekce „Lucka Luciperka 2 – Ivona Březinová“¨ 

Ročník:   druhý 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Časová dotace:  1 vyučovací hodina 

Výukové cíle: 

 Žák čte plynule s porozuměním. 

 Žák se orientuje v textu. 

 Žák určí typické znaky literárních postav, porovná je a zapíše. 

 Žák určí shodné znaky literárních postav a zapíše je. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Pomůcky: arch papíru A4, kniha Lucka Luciperka, psací potřeby, Vennův diagram 

Využití metod RWCT: volné psaní, sdílení, Vennův diagram 

 

Evokace 

Časová dotace:   10 minut 

Výukové metody:  volné psaní, sdílení 

Forma práce:   frontální 

 Žáci píší na arch papíru volným psaním vše, co je napadá o čertech. 

 Žáci sdílí ve dvojici své práce. 

 Učitelka vyzve žáky, aby doporučili práci někoho jiného, která je něčím zaujala. 

 Žáci, které spolužák doporučil, mohou nahlas přečíst, co napsali o čertech. 
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Uvědomění 

Časová dotace:  15 minut 

Výuková metoda:  hlasité společné čtení 

Forma práce:   frontální 

 Žáci se střídají v hlasitém čtení druhé kapitoly z knihy Lucka Luciperka (str. 15-

21) 

 

Reflexe 

Časová dotace:  10 minut 

Výuková metoda:  Vennův diagram, sdílení 

Forma práce:   frontální 

 Žáci na základě přečteného textu hledají rozdílné znaky čerta a psa Čerta. 

Učitelka připomíná jiný Vennův diagram, který žáci v předchozích týdnech 

vypracovali. 

 Znaky zapisují do příslušných polí Vennova diagramu. 

 Žáci sdílí své práce ve dvojici. 

 Žáci, kteří chtějí, čtou své diagramy nahlas, všichni přidělávají své práce 

magnetem na tabuli. 

 Výstava všech diagramů – žáci prohlížejí práce ostatních na tabuli. 

 Učitelka se ptá, zda někdo objevil na tabuli něco, co ho obzvlášť zaujalo. Žáci, 

již v lavicích, odpovídají. 
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Příloha 37 – Příprava lekce: „O Vánocích, které nechtěly být – Josef Čapek“ 

Ročník:   druhý 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Časová dotace:  2 vyučovací hodiny 

Výukové cíle:  

 Žák vyjmenuje charakteristické znaky vánočních svátků. 

 Žák pantomimicky předvede charakteristické činnosti spojené s Vánocemi. 

 Žák zdramatizuje text povídky.  

 Žák napíše vánoční přání na základě získaných informací z textu. 

 Žák si uvědomí hodnotu mezilidských vztahů. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Mezipředmětové propojení: prvouka, dramatická výchova 

Pomůcky: CD s vánoční hudbou, krabička s utajenými předměty, bílý ubrus, fixy 5 

barev (kromě zelené), ošatka, srolované lístky s dokončením textu pro 

každého, čtvrtky A3 s nápisem VÁNOCE uprostřed, 5 zelených fixů, 

zvoneček, lístky papíru na vánoční přání. 

Využité metody RWCT: brainstorming, sdílení, předvídání 

 

Evokace 

Časová dotace:  30 minut 

Výukové metody:  pantomima, skupinový brainstorming 

Formy práce:   komunitní kruh na koberci, skupinová práce 
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 Žáci sedí na koberci v kruhu, potichu hraje vánoční hudba. Učitelka jim posílá 

zabalený vánoční dárek. Každý žák může dárek potěžkat, prohlédnout, ale nesmí 

jej rozbalit. Žáci se snaží v duchu po sebe odhadnout, co v dárku je. Nikdo 

nemluví, je naprosté ticho, pouze hudba hraje. Po oběhnutí kruhu se dárek vrací 

zpět k učitelce. 

 Žáci nahlas říkají své názory na obsah dárku. Učitelka zapisuje nápady na tabuli.  

 Jeden z žáků rozbaluje dárek a předměty vyndává na bílý ubrus uprostřed kruhu. 

Jedná se o vánoční ozdobu, malý zvoneček, jmelí, plastovou figurku kapra a 

kousek vánočního řetězu. 

 Žáci usuzují podle předmětů, jakým tématem se budou dnes zabývat, a učitelka 

na základě rad žáků vyškrtává ze snosu, které předměty v krabičce nebyly.  

 Za zvuku tiché vánoční hudby žáci chodí po koberci a předvádějí typické 

činnosti rodičů před Vánocemi. Na vypnutí hudby zůstávají ve stronzu. Na koho 

učitelka sáhne, ten říká, jakou činnost předvádí.  

 Žáci se rozdělují do 5 skupin podle podobných činností, které předváděli. 

Učitelka tuto činnost koriguje. 

 Každá skupina dostává velkou čtvrtku s nápisem VÁNOCE a jeden barevný fix 

(každá skupina má jinou barvu). Skupiny pracují každá na svém brainstormingu 

na téma Vánoce. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:  30 minut 

Výukové metody:  poslech, předvídání, tiché čtení 

Metody práce:   skupinová práce 

 Učitelka čte první část z povídky Josefa Čapka O Vánocích, které nechtěly být. 

Končí větou: „Ale lidé jsou nedobří a děti čím dál tím protivnější, ani se už dívat 

na to nemůžeme.“ (Čapek, 2000, str. 57). 

 Učitelka se ptá žáků, zda některé věci, o kterých slyšeli v povídce, znají z vlastní 

zkušenosti. Žáci odpovídají. 

 Učitelka se ptá, jak asi bude příběh pokračovat. Jak Vánoce vyřeší problém 

s lidmi. 
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 Učitelka čte druhou část povídky, až po: „A lidé a děti si řekli:…“(Čapek, 2000, 

str. 57). 

 Žáci se snaží odhadnout, jak příběh skončí. 

 Učitelka rozdává každému žákovi jednu ruličku převázanou zlatou stužkou, ve 

které je dokončení příběhu. Žáci si dočítají příběh potichu každý sám. 

 Učitelka se ptá, jestli příběh dopadl dobře, nebo špatně. Žáci určují, zda odhadli 

konec příběhu správně. Další otázkou je, co žáci sami mohou udělat pro hezčí 

Vánoce. 

 

Reflexe 

Časová dotace:  30 minut 

Výuková metoda:  živé obrazy, skupinová práce 

Formy práce:   prvky dramatické výchovy na koberci, frontální 

 Žáci se vrací do původních skupin, pokud chtějí, doplňují své brainstormingy. 

 Na zazvonění zvonečku se skupiny přesouvají po směru hodinových ručiček 

k brainstormingu další skupiny. Berou s sebou svou fixu a mohou doplnit do 

brainstormingu další skupiny, co uznají za vhodné. Na zvonění zvonečku se 

posouvají k další práci, dokud neobejdou všechny. 

 Po návratu ke svému původnímu místu žáci čtou, co jim ostatní skupiny 

doplnily. 

 Všichni sedí na koberci a mohou si vyjasnit nebo obhájit doplněné údaje od 

ostatních skupin.  

 Každá skupina dostává zelený fix. Ve svém brainstormingu po vzájemné dohodě 

zakroužkuje 3 věci, na které se o Vánocích nejvíc těší. Se svým výběrem 

seznámí ostatní skupiny. 

 Učitelka určuje čas, který mají žáci ve skupinách na vytvoření živého obrazu, 

který bude vycházet z přečteného textu.  

 Skupiny postupně předvádí své živé obrazy, na zacinkání zvonečku obrazy 

rozehrají, na další cinknutí zůstávají stronzo. Ostatní skupiny hádají, o kterou 

část z povídky se jedná, co konkrétně skupina předvádí. 
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 Žáci se vrací do lavic a na lístky píší univerzální vánoční přání, které vloží do 

připravené ošatky.  

 Žáci sedí v kruhu na koberci, z ošatky si každý vybere jedno napsané přání. 

Pokud si vylosuje své přání, s někým si ho vymění. Žáci postupně po kruhu čtou 

přání napsaná spolužákem. Autor přání se může, ale nemusí přihlásit ke své 

práci 
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Příloha 38 – Příprava lekce „Domov – má vlast“ 

Ročník:   druhý 

Předmět:   prvouka 

Časová dotace:  60 minut 

Výukové cíle: 

 Žák pojmenuje svou vlast a hlavní město. 

 Žák pozná české mince a bankovky. 

 Žák určí státní symboly České republiky, pozná českou hymnu. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní 

 občanské. 

Mezipředmětové propojení: hudební výchova, český jazyk a literární výchova 

Pomůcky: volný list papíru, česká vlajka, státní znak, české bankovky, obrázek 

Pražského hradu, Sněžky, tabulka V-CH-D, text o České republice, video 

Evropské pexeso – Česká republika 

Využité metody RWT: volné psaní, V-CH-D, I.N.S.E.R.T 

Evokace 

Časová dotace:  15 minut 

Výukové metody:  volné psaní, sdílení, předvídání, V-CH-D 

Formy práce:   frontální 

 Žáci píší na volný list papíru metodou volného psaní vše na téma domov. 

 Žáci ve dvojicích sdílí své volné psaní. 

 Žáci, kteří chtějí, seznamují ostatní se svou prací. 



LXXV 

 

 Učitelka pouští českou státní hymnu (žáci se ji učili v hodinách HV), zároveň 

otvírá tabuli, na které jsou magnetem přichycené obrázky Pražského hradu, 

Sněžky, státní vlajka, státní znak, české bankovky. 

 Žáci jmenují jednotlivé předměty. Učitelka se ptá, jakou souvislost má dnešní 

volné psaní a předměty na tabuli. Žáci předvídají, o jakém tématu budou 

v dnešní hodině hovořit. 

 Učitelka rozdává žákům tabulku V-CH-D. Žáci píší do sloupečku „V- vím“ vše, 

co už vědí o České republice. 

 Učitelka zapisuje na tabuli některé údaje, které žáci už znají a zapsali si je do 

svých tabulek.  

 Učitelka vyzývá žáky, aby vyplnili další sloupeček „CH-chci vědět.“ Sem žáci 

zapisují vše, co by se o ČR chtěli dozvědět. Zapsané údaje sdílí ve dvojici. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:  30 minut 

Výukové metody:  V-CH-D, I.N.S.E.R.T, sdílení, výukové video 

Formy práce:   frontální 

 Učitelka rozdává žákům text obsahující informace o České republice (příloha 

27). Vysvětluje žákům, jak budou s textem pracovat. Na tabuli píše tři značky +, 

?, . Ke každému znaku píše, co znamená. + znamená informaci, která je pro 

žáka nová, ? znamená informaci, které nerozumí,  informace, kterou znají. 

Značky zůstávají na tabuli po celou dobu práce.  

 Učitelka modeluje, jak by ona pracovala se značkami a textem. 

 Žáci potichu čtou svůj text, k vybraným informacím si dělají značky podle 

tabule. 

 Žáci sdílejí nahlas informace, které jsou jim nejasné. 

 Učitelka pouští výukové video Evropské pexeso, díl Česká republika. Předem 

upozorňuje žáky, že si zde mohou ujasnit informace, kterým v textu nerozuměli, 

nebo získat odpovědi na otázky z tabulky ze sloupce „CH – chci se dozvědět.“ 
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Reflexe 

Časová dotace:  15 minut 

Výukové metody:  V-CH-D, sdílení 

Formy práce:   frontální 

 Učitelka vyzývá žáky, aby po přečtení článku a zhlédnutí videa doplnili třetí 

sloupeček „D – dozvěděl jsem se.“ 

 Žáci sdílejí doplněný sloupeček „dozvěděl jsem“ ve dvojici.  

 Žáci postupně sdílejí nahlas, co se dozvěděli během dnešního vyučování. 

Učitelka na základě informací od žáků doplňuje snos informací o ČR ze začátku 

hodiny, který zůstal na tabuli.  

 Učitelka se ptá žáků, jaké otázky pro ně zůstaly nezodpovězené nebo zdali zde 

zůstalo něco, co je jim nejasné. 

 Pokud některý ze spolužáků zná odpověď, může ji tazateli sdělit. 

 Nejzajímavější nezodpovězené otázky zůstávají žákům jako dobrovolný domácí 

úkol. Mají možnost vyhledat informace doma a v příští hodině je spolužákům 

přednést formou krátkého sdělení. 

 Žáci sdílejí své dojmy z nové metody. Hodnotí svou práci. 
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Příloha 39 – Ukázka přípravy dílny čtení 

Ročník:   druhý 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Výukové cíle: 

 Žák čte plynule s porozuměním. 

 Žák využívá základní komunikační pravidla. 

 Žák používá jednoduché vyprávění. 

 Žák aplikuje informace z textu do následujících úkolů. 

 Žák vytváří vlastní záznamy ze čtení. 

 Žák zaznamenává každodenní čtení do přehledu. 

 Žák představí a doporučí spolužákům přečtenou knihu. 

 Žák vytvoří ilustraci k přečtenému textu. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální 

 pracovní. 

Mezipředmětové propojení: výtvarná výchova 

Pomůcky: kniha dle vlastního výběru, čtenářský list, čtenářská karta, sešit, psací a 

kreslicí potřeby 

Využité metody RWCT: dílna čtení, podvojný deník, pětilístek, sdílení ve dvojici, 

hromadné sdílení 

 

Evokace 

Časová dotace:  10 minut 

Výuková metoda:  minilekce, představení knihy, vyhlášení výsledků soutěže 

Formy práce:   komunitní kruh na koberci 

Možnosti úvodu čtenářské dílny: 
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 V úvodu hodiny dva žáci představují pomocí vytvořené čtenářské karty svou 

přečtenou knihu. 

 Učitelka připraví úvodní minilekci, která se vztahuje k úkolu následujícímu po 

čtení. Např. využije metody „poslední slovo patří mně“. Žáci položí své knihy 

doprostřed kruhu. Každý si vybere jednu knihu od jiného spolužáka. V knize si 

najde ilustraci, která ho nejvíc osloví, a ukáže ji ostatním. Ti zkoušejí uhádnout, 

proč si dotyčný vybral právě tuto ilustraci. Poslední slovo patří tomu, kdo drží 

knihu s ilustrací, a ten říká, proč si ji vybral. Toto sdělení již nikdo jiný 

nekomentuje. 

 Učitelka vyhodnocuje soutěž, která probíhá každý měsíc, a vyhlašuje 5 

nejlepších čtenářů ze třídy za uplynulý měsíc. 

 Učitelka vždy modeluje splnění zadaného úkolu, který mají žáci vypracovat po 

čtení. Své řešení vztahuje ke své vlastní knize, kterou čte zároveň s žáky 

v průběhu čtenářské dílny. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:  20 minut 

Výuková metoda:  tiché čtení  

Formy práce:   libovolné místo ve třídě 

 Žáci čtou libovolně vybranou knihu. Dodržují stanovená pravidla dílny čtení. 

Místo, kde budou číst, si mohou vybrat dle svého uvážení bez omezení. 

 Učitelka čte svou knihu po celou dobu zároveň s žáky. 

 

Reflexe 

Časová dotace:  15 minut 

Výuková metoda:  sdílení 

Formy práce:   frontální, komunitní kruh na koberci 

 Žáci plní úkol dle zadání, které jim učitelka připraví do sešitu, a bezprostředně 

před čtením úkol žákům modeluje. 

 Žáci sdílejí své vypracované úkoly ve dvojici. 
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 Žáci sdílejí své práce hromadně v komunitním kruhu na koberci. 

 Žáci hodnotí dílnu čtení a klima, které si vytvořili po dobu čtení. 
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Příloha 40 – Příprava lekce „Kouzelné křeslo – Enid Blytonová“ 

Ročník :   2. ročník 

Předmět:   český jazyk a literární výchova 

Časová dotace:  2 vyučovací hodiny 

Výukové cíle:  

 Žák předvídá děj příběhu na základě klíčových slov nebo obrázků. 

 Žák čte plynule s porozuměním. 

 Žák předvídá další děj příběhu na základě přečteného textu. 

 Žák vyvodí ilustraci z přečteného textu 

 Žák na základě vlastní zkušenosti a textu pojmenuje pocity hlavních postav. 

Rozvíjené kompetence: 

 k učení, 

 k řešení problémů, 

 komunikativní, 

 sociální a personální, 

 pracovní. 

Mezipředmětové propojení: osobnostně-sociální výchova, výtvarná výchova, 

dramatická výchova 

Pomůcky: pracovní list s klíčovými slovy a obrázky, zkrácený text z knihy Enid 

Blytonové Kouzelné křeslo, arch papíru A4, pastelky 

Využití metod RWCT: klíčová slova, předvídání, vyvození ilustrace 

 

Evokace 

Časová dotace:  20 minut 

Výuková metoda:  klíčová slova, předvídání, sdílení 

Formy práce:   frontální výuka 

 Učitelka vysvětluje žákům, co znamenají klíčová slova, a rozdává pracovní listy. 

 Žáci na základě slov a obrázků na pracovním listu předvídají děj příběhu. 

 Žáci sdílejí své příběhy ve skupině. 
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 Žáci, kteří chtějí, sdílejí své příběhy s celou třídou. 

 

Uvědomění 

Časová dotace:  45 minut 

Výuková metoda:  hlasité čtení, poslech, předvídání, řízené čtení 

Formy práce:   frontální výuka 

 Žáci se střídají v hlasitém čtení 1. části příběhu (příloha 33). 

 Žáci předvídají pokračování příběhu. 

 Učitelka čte druhou část příběhu (příloha 34). Žáci leží s hlavou na lavici, mají 

zavřené oči. Představují si, že jsou Petr nebo Monika.  

 Učitelka obchází třídu. Žáci mají stále hlavu na lavici. Na dotyk říkají, kdo jsou 

(Petr nebo Monika) a jak se teď právě cítí. 

 Žáci se střídají v hlasitém čtení další části příběhu (příloha 35). 

 Žáci vymýšlí, jak by se zachovali oni na místě Petra nebo Moniky. Předvídají 

další děj. 

 Žáci se střídají v hlasitém čtení další části příběhu (příloha 36). 

 Učitelka se ptá, kam by žáci chtěli zanést křeslem na místě Petra nebo Moniky. 

 Žáci dočítají každý sám potichu poslední část příběhu (příloha 37). 

 

Reflexe 

Časová dotace:  30 minut 

Výuková metoda:  vyvození kresby z textu 

Formy práce:   frontální výuka 

 Žáci porovnávají své příběhy z úvodu hodiny s přečteným textem. Zjišťují, 

komu se nejlépe povedlo předvídat děj. 

 Žáci tvoří pastelkami ilustraci k přečtenému textu. 

 Učitelka vystavuje všechny kresby anonymně na tabuli. 

 Žáci hlasují, která z kreseb nejlépe vychází z textu. Porovnávají téma kresby, ne 

její provedení. Své hlasy znázorňují pomocí čárky vedle obrázku. 
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 Učitelka sčítá jednotlivé hlasy, ukazuje vítěznou kresbu. Autor se může, ale 

nemusí ke své kresbě přihlásit. 

 

  



 

 


