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Předmětem zájmu tříletého projektu Zážitkem k porozumění je  problematika inkluzivního vzdělávání sluchově po-
stižených žáků na prvním stupni základní školy. Autorkám se podařilo shromáždit  spoustu materiálů a přístupnou 

formou popsat metody práce, které pomohou pedagogům pochopit specifika sluchově postiženého dítěte a přiblíží 
jim vhodné postupy při jeho vzdělávání. Předkládané metody názorně ukazují, jak je  možné a nutné rozvíjet poznávací 
funkce sluchově postiženého dítěte, jak rozšiřovat jeho mentální dovednosti a jak vytvářet vhodné podmínky pro učení 
se nejen pro něj, ale pro celou třídu.

Aby celý proces inkluzivního vzdělávání fungoval, je vždy třeba změnit, nebo alespoň přizpůsobit zavedené metody 
vzdělávání,  vyjít vstříc potřebám sluchově postižených žáků a nečekat, že žák  sám  zapadne do kolektivu a popere 
se s nároky, které jsou na něj kladeny. Také je naprosto nepostradatelné, aby mezi všemi  zúčastněnými fungovala 
komunikace a spolupráce. V centru zájmu všech je dítě a všichni mají stejný cíl – pomáhat mu zvládat veškeré nároky, 
které na něj běžná škola klade. Škola, dítě, rodina i poradenský pracovník SPC � každý má v inkluzivním procesu svoji 
důležitou roli, každý musí být s předstihem připraven na to, co ho čeká.

Za velmi důležité pro dobře fungující inkluzi považuji vzdělávání učitelů, zvyšování jejich kvalifikace a odborné úrovně 
tak, aby byli připraveni lépe chápat a uspokojovat rozmanité vzdělávací potřeby žáků, aby dokázali uplatňovat dife-
rencované vzdělávací strategie, byli schopni týmové spolupráce a spolupráce s externími odborníky. Ochota pomáhat  
a schopnost empatie za strany pedagogů jsou důležité, ale musí se pojit se znalostí problematiky.

Tato příručka je pro pedagogy skvělou příležitostí ke získání důležitých informací a inspirací pro práci nejen se sluchově 
postiženými žáky.

Současná situace má mnoho společného s Tolstého povídkou o vládci, který marně hledal odpověď 
na tři otázky:
Která doba je nejpříhodnější, chceme-li něco udělat?
Kdo je ten nejdůležitější, s kým spolupracovat?
Co je vždy nejdůležitější?
Nakonec po mnoha překážkách nalezl vládce odpovědi u poustevníka:
Jediným časem, nad nímž vládneme, je přítomnost.
Nejdůležitější je vždy ten, s nímž jsi, kdo stojí před tebou, neboť kdož ví, zda budeš kdy jednat s někým jiným.
Nejdůležitější je činit šťastnou osobu stojící po tvém boku, neboť v tom spočívá cíl života. 

Jarmila Roučková, 
speciální pedagožka, vedoucí SPC pro sluchově postižené při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova, garantka 
projektu 
 

Problematikou vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých dětí a mladých lidí se zabývám dlouhodobě a velmi inten-
zivně. V oboru pracuji již od začátku 90. let. Otázky, jak nejlépe vzdělávat lidi se sluchovým postižením a jak je in-

tegrovat v různých typech škol, jsou složité a často chybí vůle je řešit. Pedagogům na běžných školách obvykle schází 
informace o této skupině studentů, takže se často nepodaří provést potřebná opatření kvůli neznalosti i nedostatku 
financí. Potřeba překonávat podobné překážky stála u zrodu tohoto projektu, který si klade za cíl zvýšit povědomí  
o vzdělávání dětí se sluchovým postižením, rozvinout metody výuky, které běžným školám pomohou lépe zapojit žáky 
se specifickými potřebami, podpořit učitele v jejich práci a vytvořit otevřenější výukové prostředí pro studenty se 
sluchovým postižením. Projekt tak může sehrát významnou roli při zvyšování povědomí a porozumění problematice 
vzdělávání sluchově postižených osob, ze kterého budou těžit učitelé i další pedagogové. Projekt se usilovně snaží 
najít v běžné výuce činnosti, které pomáhají dětem se sluchovým postižením zapojit se do výuky. Na začátku projektu 
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jsem byla v roce 2017 požádána, abych se jej účastnila jako externí poradkyně. S velkým zájmem jsem sledovala vývoj 
nejrůznějších metod práce s dětmi v běžné škole. Bylo nesmírně podnětné vidět, jak se metody během projektu vyvíjejí 
směrem k větší hloubce a porozumění.

Začátkem roku 2020 jsem dostala příležitost navštívit několik českých škol, které se do projektu zapojily. Mohla jsem 
tak sledovat uplatnění metod přímo v pedagogické praxi a pozorovat přínosy pro žáky se sluchovým postižením. 
Překvapilo mě, jak klidně, spořádaně a systematicky probíhala výuka v řadě těchto tříd. Přišlo mi velmi povzbudivé 
sledovat, jak berou učitelé své úkoly vážně a jak se maximálně snaží vytvořit všem svým žákům, nejen těm se slucho-
vým postižením, otevřené a vstřícné vzdělávací prostředí. Ve švédských základních školách se s takto systematickým 
přístupem setkávám zřídka. V čem naopak české školství poněkud zaostává, je dostupnost zvukově přizpůsobených 
místností a zvukových technologií, například FM systémů, které mohou výuku ještě lépe zpřístupnit. Toto je samozřej-
mě otázka zdrojů a projekt s tím nic nezmůže, ale je to palčivá výzva pro lidi odpovědné za stav českého školství. Díky 
tomuto projektu, tvůrcům metod, učitelům a díky sdílení zkušeností všech účastníků dostávají neslyšící a nedoslýchaví 
studenti novou naději na ještě dostupnější a inkluzivnější vzdělávání.

Ingela Holmström,
docentka katedry lingvistiky na Stockholmské univerzitě, oponentka projektu
 

Člověk se celý život učí… I my, kteří učíme děti číst, psát, počítat a poznávat svět.
Před pěti lety jsem coby učitelka budoucích prvňáčků stála před novou výzvou. Nastoupil ke mně do třídy žák  

s kochleárními implantáty a já se potýkala se spoustou pocitů a otázek: „Jak takové dítě učit? Zvládnu mu poskytnout 
ideální prostředí pro vzdělávání? Jak na to?“

Měla jsem obrovské štěstí na rodiče, kteří mě s celou problematikou seznámili, poskytli mi dostatek informací, komu-
nikovali se mnou, poradili mi, kdykoli jsem potřebovala, podporovali mě a motivovali k různým aktivitám. Velkou oporou 
mi byl jejich přátelský přístup, který mi dodával pocit jistoty.   

A právě maminka tohoto chlapce přišla s nápadem vytvořit metodiku, která by učitelům pomohla se vzděláváním dětí 
se sluchovým postižením a těmto dětem usnadnila život ve škole a v třídním kolektivu. Paní Pejcharová mě požádala, 
abych na projektu spolupracovala a využila své dosavadní zkušenosti z oblasti dramatické výchovy a já souhlasila.
Vznikl projekt Zážitkem k porozumění, ze kterého mohou profitovat nejen děti se sluchovým postižením. Je postaven 
tak, aby pomohl najít odpovědi na otázky, které si učitel klade, pokud mu do třídy přijde žák se sluchovým postižením. 
Poskytuje metody a techniky, které tmelí kolektiv, budují důvěru mezi učitelem a dětmi a učení se stává zážitkem. V rám-
ci projektu vznikl soubor technik, metod a podpůrných plánů vyučovacích hodin včetně pracovních listů a workshopů, 
které dávají smysl, v praxi se dají skvěle využít a zároveň si je lze upravit dle vlastních cílů v hodině. Odměnou je vidět 
zapojené, aktivní děti, které překonávají svůj handicap a do školy chodí rády.
Věřím, že projekt Zážitkem k porozumění má obrovskou budoucnost. Stačí se zbavit ostychu a dobré výsledky na sebe 
nenechají dlouho čekat. Děkuji všem, kteří se zasloužili o to, aby projekt vznikl, vyvíjel se a dospěl ke zdárnému konci.

Petra Kratinová, 
ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, učitelka zapojené školy a tvůrkyně metod
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V ruce držíte závěrečnou publikaci tříletého projektu Zážitkem k porozumění. Cílem publikace je podpora pedagogic-
kých pracovníků, především učitelů a asistentů pedagogů při vzdělávacím procesu dítěte se sluchovým postižením na 
prvním stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu. 

Během našeho působení na školách jsme se od učitelů často dozvídali, že s dítětem se sluchovým postižením nemají 
žádný problém. Při pozorování výuky však vyšlo najevo, že se dítě během vyučování nejednou ocitlo v situaci, kdy ne-
rozumělo nebo se k němu informace vůbec nedostala. 

  Sluchové postižení je skryté, a ještě skrytější jsou jeho následky, když dítě používá kompenzační pomůcku. 

V této publikaci najdete celou řadu praktických tipů, které vám pomohou úspěšně zvládnout vyučování ve vaší třídě, 
kterou navštěvuje dítě se sluchovým postižením. S pomocí této knihy si společné vzdělávání užijete, utužíte kolektiv 
třídy a po těch několika letech se rozloučíte bohatší o novou zkušenost.

V první části publikace naleznete informace o tom, kdo je dítě se sluchovým postižením, jak je to s kompenzačními 
pomůckami a jaké výzvy vás čekají ve třídě, do které žák přichází. Druhá část publikace pak nabízí třicet metod pro 
konkrétní práci ve třídě. 

ÚVOD

  K metodikám vznikly i plány hodin s pracovními 
listy a přílohami, které najdete na webových 
stránkách projektu.

 1url.cz/Gz9iu 

 Vzdělávání

  Jak konkrétně může vypadat výuka ve třídě, ve 
které je dítě se sluchovým postižením, na co si 
dát pozor a jaké komunikační strategie užívat, 
naleznete ve videohospitacích z hodin českého 
jazyka, matematiky, vlastivědy a dramatické 
výchovy.

 1url.cz/UzfcA 

Videohospitace

  O sluchovém postižení a potřebách dítěte se 
můžete dozvědět v sérii patnácti krátkých 
animací. 

 1url.cz/Fz9iQ 

Animace

  Dalším zdrojem prvních informací o dítěti se 
sluchovým postižením  pro vás i další pedago-
gické pracovníky mohou být informační 
brožurky. 

 1url.cz/RzgAw 

Brožurky
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Na realizaci projektu a závěrečné publikaci se podílel tým autorů a pedagogové z dvanácti škol po celé České republice, 
kteří metody ve svých třídách zkoušeli. Jejich zpětná vazba je zahrnuta přímo v metodikách. 

Do projektu byly zapojeny následující školy: ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ 
Nelahozeves, ZŠ Veltrusy, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, ZŠ Libčice nad Vltavou,  ZŠ Terezín, ZŠ Trutnov, V Domcích 488,  
ZŠ a ZUŠ Zliv, Masarykova ZŠ Klánovice, ZŠ Miroslav a ZŠ a MŠ Střelice.

ÚVOD

  Příklady dobré praxe, přímo od učitelů ze zapojených škol, naleznete na webových stránkách projektu.

 1url.cz/xzy1Y 

Příklady dobré praxe
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NĚCO MÁLO O DÍTĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
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K ČEMU JE NÁM SLUCH DOBRÝ? 
Sluch je jeden z pěti smyslů a my díky němu můžeme poznávat svět kolem nás, svět akustického vlnění, které naše 
ucho překládá pro náš mozek do bioelektrických potenciálů. Mozková centra v šedé kůře mozkové pak signály o inten-
zitě a frekvenci vlnění, které ucho zaznamenalo, rozpoznává jako zvuky a hluky. Mozek se však signálům z ucha musí 
učit rozumět. Během raného vývoje se mozek učí rozeznávat zvuky řeči, díky kterým se rozvíjí myšlení, další kognitivní 
funkce a s tím související dovednost komunikace, a také různé zvuky a hluky z okolí, které pomáhají v prostorové ori-
entaci a udržují nás v bezpečí před predátory, jako je třeba jedoucí tramvaj. Na zvuky reagujeme reflexně, podíváme 
se za zdrojem zvuku, abychom vyhodnotili závažnost situace a rozhodli se pro jednu z možností: utéct, bojovat nebo 
dělat mrtvého. (Vágnerová, 2004)

JAK TEN NÁŠ SLUCH VLASTNĚ FUNGUJE?
Zvuk je akustické vlnění, které se díky trychtýřovitému tvaru boltce dostává do zvukovodu, na jehož konci je bubínek. 
Bubínek je blána, která se vlivem vlnění rozkmitá. Bubínek je také bránou mezi vnějším a středním uchem. Střední ucho 
je dutina spojená Eustachovou trubicí s nosohltanem. Přes tuto trubici se mohou dostat bakterie do ucha a způsobit 
středoušní zánět. Ve středním uchu jsou do sebe zavěšeny nejmenší kůstky v těle – kladívko, kovadlinka a třmínek, které 
spojují bubínek s vnitřním uchem a dovedou akustickou vlnu zintenzivnit přibližně o dalších 20dB. Když se na základě 
akustického vlnění rozkmitá bubínek, vzniká vlnění mechanické, které se po kmitajících kůstkách přenese k oválnému 
okénku. Intenzivní údery třmínku na oválné okénko rozvlní tekutinu ve vnitřním uchu. Vnitřní ucho je uloženo v nejtvrdší 
kosti v celém těle – v kosti skalní a skládá se z hlemýždě a rovnovážného systému. Celé kostěné vnitrouší je vyplněno 
tekutinou, které se říká perilymfa.V ní je uložen blanitý labyrint vyplněný endolymfou. V této bláně jsou umístěny sen-
zorické buňky sluchového i rovnovážného ústrojí. Ano, jsou to vláskové buňky. Tělo vláskové buňky sluchového ústrojí 
je uloženo v takzvaném Cortiho orgánu v hlemýždi vnitřního ucha. Důmyslně rozmístěné vlásky buněk plavou v endo-
lymfě. Jak třmínek naráží do oválného okénka, v endolymfě vznikají vlny. Vláskové buňky zaznamenají pohyb (může to 
vypadat jako pohyb řas ve vlnách na dně moře) a informace o něm posílají sluchovým nervem – tentokrát už se jedná 
o nervové vzruchy – do mozku, který je pak interpretuje jako zvukové signály. 
Zvuky, které slyšíme, slyšíme v sluchovém poli. Toto pole definuje zvuky podle intenzity, tedy jak moc jsou hlasité,  
a podle frekvence - výšky a hloubky. (Silbernagl & Despopoulos, 2004)
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CO JE TO SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ?
Jedná se o trvalé poškození sluchu, jehož následkem je částečná či úplná absence vnímání zvuků z okolí a schopnosti 
na ně reagovat. Pokud je postižen mechanický převod zvukového signálu z vnějšího prostředí k hlemýždi, nazýváme to 
vadou převodní. Sluchový vjem je v různé intenzitě zeslaben. Postižení však může vzniknout i na úrovni vnitřního ucha 
a pak se mu říká percepční vada. Vlásky vláskové buňky nejsou schopny rozpoznávat vlny, protože jsou pocuchané, 
ovadlé či úplně chybí. Sluchový vjem je v různé míře zkreslený, nebo zcela chybí. (Škodová & Jedlička, 2003)

Mohou vznikat i vady, které se nazývají centrální a k poruše při nich na úrovni center v mozku, která zvuk zpracovávají. 
Tyto vady mohou vznikat sekundárně v situaci, kdy sluchová centra nejsou stimulována, třeba na základě nekorigované 
sluchové vady, přebírají pak jinou funkci a schopnost naučit se rozpoznávat zvuky se omezuje. Pro rozvoj a stimulaci 
sluchových center jsou nejkritičtější první 3–4 roky života. (Vágnerová, 2004) Sluchové postižení tak může vzniknout na 
dráze, na níž se signál z vnějšího prostředí dostává do mozku, a může mít různou intenzitu.

Popis: Růžové pole na audiogramech vyznačuje, co všechno ještě slyší člověk s lehkou, středně těžkou, těžkou  
vadou a úplnou ztrátou sluchu. Ve žlutém poli, trefně pojmenovaném „řečový banán“, je vyznačeno frekvenční roz-
pětí řeči. (World health organization: Deafness and hearing loss)

lehká vada

těžká vada

střední vada

úplná vada

I. ČÁST
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V ČÍSLECH 
Sluchové postižení je nejrozšířenější funkční somatické postižení v populaci. Podle světové zdravotnické organizace 
celkem sluchovým postižením trpí víc než 5 % populace. (World health organization: Deafness and hearing loss) Preva-
lence těžkého sluchového postižení u narozených dětí připadá na jedno dítě z tisíce narozených. 90 % dětí se slucho-
vým postižením se rodí do rodin, kde se žádné sluchové postižení doposud nevyskytlo, a rodina s ním nemá žádnou 
zkušenost. (Horáková, 2012) Sluchové postižení je u dětí zachycováno díky plošnému screeningu sluchu u novorozenců 
a následnému screeningu u pětiletých dětí. (Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců (2012), Me-
todický pokyn k provádění Screeningu sluchu dětí ve věku 5 let (2018) Pokud však vyšetření neproběhnou, k diagnostice 
obvykle dochází mezi druhým a čtvrtým rokem dítěte, a to proto, že nedochází k řečovému rozvoji a dítě nereaguje na 
zvuky kolem sebe. (Jungwirthová, 2015)

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Řeč je důležitá, protože díky ní získáváme informace o světě, které podněcují myšlení – a to se hodí.  Děti v raném věku 
potřebují přístup ke komunikačnímu systému, aby se správně rozvíjely jejich kognitivní funkce. Jestli se komunikační 
dovednosti dětí a s tím i kognitivní funkce rozvíjejí v komunikačním systému auditivně orálním (neboli v jazyku mluve-
ném), nebo systému vizuálně motorickém (neboli v jazyku znakovém), je jedno. (Horáková, 2017)
Naučit se řeč je nesmírně složitý proces, kterému je mozek otevřen pouze v dětství. Toto období, kdy se mozek dítěte 
musí setkat s řečí, aby se vytvořily potřebné spoje v mozku, se nazývá kritická vývojová perioda. Literatura uvádí, že 
kritická perioda trvá do čtyř let, maximálně však do sedmi let. (Vágnerová, 2004, Jungwirthová, 2015)
Dítě se sluchovým postižením se setkává s celou řadou výzev, které mu do jeho cesty životem sluchové postižení po-
stavilo. Následkem sluchového postižení má dítě částečnou či úplnou absenci bezděčného učení. Ta se pak projevuje 
ve slovní zásobě dítěte, která může být omezená, nepřesná a dítě si ji může obtížněji osvojovat. Dalším následkem 
sluchového postižení jsou obtíže s chápáním sociálních dovedností. Sluchové postižení má vliv i na vnímání, a to pře-
devším vnímání časových událostí. (Vágnerová, 2004) 

I. ČÁST 
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RODINNÉ PROSTŘEDÍ, ZE KTERÉHO DÍTĚ POCHÁZÍ
Naprosto zásadní vliv má na dítě nejbližší prostředí, ve kterém vyrůstá. Rodinné prostředí vytváří dítěti podněty a příle-
žitosti k rozvoji. Rodina je jazykovým vzorem, dítě může vyrůstat jak v rodině slyšící, tak neslyšící, každá může volit jiný 
komunikační systém. (Škodová & Jedlička, 2003) Důležité je však vědět, že pokud dítě pochází z rodiny, která ke své 
komunikaci používá znakový jazyk a jejich dítě je vedeno oběma komunikačními směry, dítě není tlumočníkem svých 
rodičů. S neslyšícími rodiči je vhodné komunikovat průběžně – notýsek, online komunikace. Pokud chcete s rodiči mlu-
vit osobně, zajistěte si přepis či tlumočníka do znakového jazyka. Tyto služby jsou dnes zajišťovány i on-line a jedná se 
o sociální službu, která je pro osoby se sluchovým postižením zdarma.

  Pod odkazem naleznete návrhy dotazníků pro rodiče, které jim můžete na počátku vaší spolupráce předložit. 
Obsahují nejdůležitější otázky spojené s kompenzační pomůckou, které byste si měli společně vyjasnit. 

 1url.cz/1z9wM 

Dotazníky

I. ČÁST
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Na úvod je velmi důležité si uvědomit, že žádná kompenzační pomůcka nenahradí zdravý sluch, protože každá tech-
nologie má své limity. I velmi dobře kompenzované dítě (mluví, reaguje na dotazy a výzvy, rozumí atd.) má ve slyšení  
s kompenzační pomůckou své limity � prostorové, v poslechově náročném prostředí apod. (Horáková, 2017) Každé 
dítě s kompenzační pomůckou může slyšet jinak. Záleží to na celé řadě faktorů. Na tom, kdy kompenzační pomůcku 
dostalo, jak se s ní naučilo slyšet a především v jakém poslechovém prostředí se dítě aktuálně nachází.

Třída je poslechově náročné prostředí. Cílem pedagoga by tedy mělo být vytvořit takové poslechové podmínky, aby se 
dítě se sluchovým postižením mohlo soustředit na vzdělávání a nemuselo se unavovat neustálou snahou o porozumění.

Popis: Pro představu (protože každá osoba se sluchovým postižením má jiný audiogram) na levém audiogramu je 
vyznačeno sluchové pole člověka bez sluchového postižení, na pravé straně je audiogram člověka s úplnou ztrátou 
sluchu. Audiogram uprostřed ukazuje toho samého člověka se ztrátou sluchu, ale v době, kdy používá kompenzač-
ní pomůcku. Můžete vidět, že úroveň slyšení člověka s kompenzační pomůckou je na úrovni lehké nedoslýchavosti.

Sluchové pole člověka s velmi těž-
kou vadou, který používá kompen-
zační pomůckuSluchové pole normálního sluchu Sluchové pole při velmi těžké vadě

I. ČÁST 
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Popis: Myšlenková mapa ukazuje oblasti, které ovlivňují slyšení a porozumění dítěte se sluchovým postižením.

usnadňují poslech 
v poslechově náročném 

prostředí

je potřeba dodržovat 
komunikační pravidla

Bezdrátové 
technologie

inviduální faktory

jazykový cit a dosa-
vadní komunikační 

zkušennosti

doba užívání kom-
penzační pomůcky

oboustranná 
kompenzace

jednostranná 
kompenzace

prostorová orientace 
je ovlivněna

prosotory, které jsou 
poslechově náročné

tělocvična hřiště

školní družina bazén

školní jídelna školní třída

poslechové limity 
a přínos kompezační 

pomůcky

Dítě 
s kompenzační 

pomůckou

kochleární implantát

vzdušné vedení zvukukostní vedení zvuku

sluchadlo

Individuální 
kompenzační pomůcky

I. ČÁST
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INDIVIDUÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Kompenzačních pomůcek, které využívají osoby s vadou sluchu, je celá řada. V této kapitole vás seznámíme 
s nejrozšířenějšími pomůckami tak, abyste o sluchu „svého“ dítěte se sluchovým postižením měli co nejvíce 
informací.

SLUCHADLO 
ANEB KDYŽ SE ZESÍLENÝ ZVUK DO UCHA DOSTANE VZDUCHEM 

Daleko jsou doby, kdy lidé s vadou sluchu používali k zesílení zvuku kornouty. Digitální sluchadlo je nejrozšířenější 
pomůckou pro kompenzaci sluchu. Zesiluje a modeluje zvuk z okolí tak, aby co nejlépe zesílilo ty tóny, které potřebují 
být zesíleny. Sluchadel je dnes celá řada. Buďto se zavěsí za ucho, nebo se mohou umístit přímo do zvukovodu, takže 
téměř nejsou vidět. Nejrozšířenějším typem sluchadel jsou ty, které vedou zvuk vzduchem, tzn. že do zvukovodu pošlou 
intenzivnější zvukovou vlnu. (Jungwirthová, 2015) 

Zdroj: WIDEX EVOKE. In Widex. https://www.widex.cz/cs-cz/hearing-aids

  Jak to funguje? Podívejte se sem.

 1url.cz/Vz9wo 

Sluchadlo pro vzdušné vedení 

I. ČÁST 
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  Jak to funguje? Podívejte se sem.

 1url.cz/Vz9wo 

Sluchadlo pro kostní vedení

SLUCHADLO PRO KOSTNÍ VEDENÍ
ANEB KDYŽ SE ZVUK DO UCHA DOSTANE KOSTÍ A ZMĚNÍ SE NA VIBRACE

Jedná se o sluchadlo, které nevede zvuk vzduchem jako většina sluchadel, ale vede ho kostí. Sluchadel je více typů. 
Buď se umisťuje pomocí titanového čepu do kosti spánkové, odkud vychází vibrace, která rozvlní vnitřní ucho (dětem 
se sluchadlo přikládá na kůži a drží pomocí čelenky), nebo se vibrační část implantuje pod kůží a přenos signálu je za-
jištěn přes kůži magnetem. Z vnější části se přikládá řečový procesor, který moduluje zvuk a informace posílá do vnitřní 
vibrační části. (Medel, 2019, Cochlear, 2018)

I. ČÁST

zdroj: Baha attract system. In Cochlear. https://www.cochlear.
com/cz/home/discover/baha-bone-conduction-implants

Copyright Cochlear Limited

zdroj: Implantát pro kostní vedení BONEBRIDGE. In Medel. 
https://www.medel.com/cs/hearing-solutions/bonebridge
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KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT 
ANEB KDYŽ SLUCHADLA NESTAČÍ A ZVUK MUSÍME DO MOZKU PŘINÉST NA ZLATÉM PODNOSE

Na rozdíl od sluchadel kochleární implantát zvuk nezesiluje. Pomocí elektrické energie stimuluje přímo sluchový nerv  
v hlemýždi. Je určen osobám s velmi těžkou vadou sluchu a úplně neslyšícím, kterým nefungují vláskové buňky. 
Kochleární implantát je složen ze dvou částí. Ta, kterou nazýváme implantát, se voperuje přímo pod kůži na hlavě  
a elektroda se přes kost skalní zavede do hlemýždě vnitřního ucha, aby mohla stimulovat sluchový nerv. Druhá část, 
které se říká řečový procesor, se přikládá zvenku a s tou vnitřní je spojená přes kůži pomocí magnetu. Procesor zpra-
covává zvuk a posílá ho do vnitřní části přetvořený na elektrické signály. Pokud se procesor sundá, člověk nic neslyší 
a ani není vidět, že by měl nějakou kompenzační pomůcku. (Jungwirthová, 2015)

Kochleární implantát. In Cochlear. https://www.cochlear.com/cz/home/understand/hearing-and-hl/hl-treatments/cochlear-implant

Copyright Cochlear Limited

  Jak to funguje? Podívejte se sem.

 1url.cz/Vz9wo 

Kochleární implantát 

I. ČÁST 
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BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE
aneb když můžete mluvit druhému rovnou do ucha

CO TO JE? 
Bezdrátové technologie fungují jako mikrofony, které máte připnuté na oblečení a zvuk je posílán přímo do kompenzač-
ní pomůcky dítěte. Výhoda těchto zařízení je, že eliminují okolní šum a dítě s kompenzační pomůckou vás slyší jasně, 
jako byste stáli přímo vedle něj, i když jste zády k němu a na druhé straně třídy. (Jungwirthová, 2015) 

PROČ JE POUŽÍVAT? 
Pokud se s dítětem naučíte bezdrátové technologie využívat, usnadníte mu poslech, nebude se muset tolik soustředit 
na to, aby vám rozumělo, a energii věnovanou poslechu může dítě věnovat aktivitám v hodině. 

STADION

šETřI SíLY DO CíLOVé ROVINKY.

  Jak to funguje? Podívejte se sem.

 1url.cz/Vz9wo 

Bezdrátové technologie

I. ČÁST
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JAK VÁM TO MŮŽE POMOCI? 
Pomůcky se vám budou hodit během frontální výuky, vysvětlování, čtení, zadávání úloh. Velký význam mají v hodinách 
tělocviku, kdy vás dítě jasně slyší i přes celou tělocvičnu či hřiště. Významnou roli hrají také při různých exkurzích  
a mimoškolních aktivitách — pomůcku připnete na oblečení a nezáleží pak na tom, zda dítě stojí vpředu či vzadu. Místo 
ve skupině si může volit podle svého uvážení. 
Tato pomůcka se vám může hodit i při vedení diskuze ve třídě. Děti si ji mohou podávat jako putovní předmět a mluvit 
do ní. Popřípadě lze pomůcku schovat do plyšáka, ke kterému pak děti v rámci diskuze mluví. U tohoto využití je však 
nutné, aby se dodržovalo komunikační pravidlo, že mluví jen jeden.

Tip: S bezdrátovými technologiemi můžete hrát různé hry

Variace na tichou poštu
Zády k dětem potichu něco zašeptáte přímo do mikrofonu bezdrátového zařízení, dítě které sdělení slyšelo,  
je může poslat dál. 

Zadávání instrukcí
Přes bezdrátové zařízení můžete dítěti posílat tajné zprávy, to je pak sděluje zbytku třídy.

I. ČÁST 
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Další užitečné informace k bezdrátovým technologiím můžete najít v metodice Kde se dá koupit to špiónské ucho? 
Bezdrátová technologie u dětí se sluchovým postižením, která vznikla v rámci projektu Podpora efektivnějšího využívá-
ní bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením podpořeného Technologickou agenturou ČR (č. projektu 
TJ02000150) v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Metodiku najdete na webových stránkách 
https://hovoryozdravi.cz/sluchova-vada-u-deti/

 

Člověk ve škole tráví velkou část svého dětství. Prostředí třídy výrazně ovlivňuje psychické rozpoložení dětí. Jedním  
z mnoha  předpokladů pro to, aby se člověk mohl učit, je pocit bezpečí. (Fontana, 2003) Úkolem učitele je tedy vytvořit 
takové prostředí, které děti podpoří v přirozeném zájmu o vzdělání a svět kolem sebe.

Dítě se musí se svým sluchovým postižením naučit žít, vybudovat si takové strategie, které mu pomohou uspět ve spo-
lečnosti. Přijmout svou jinakost je běh na dlouhou trať a zvlášť období prvního stupně základní školy může být určující 
pro další osobnostní rozvoj dítěte. Je tedy třeba dítě vést k samostatnosti, sebedůvěře a schopnosti rozvíjet své talenty 
a odhadnout své limity.

Velmi vám v tom může pomoci asistent pedagoga. Jenže každé dítě se sluchovým postižením je jiné a potřebuje jiný 
způsob podpory. U některých dětí je nutné sedět a poskytovat jim přímou podporu a některé děti nemusí ani vědět, 
že je tam asistent pro ně. Jaké je právě to vaše dítě se sluchovým postižením zjistíte, když si s ním popovídáte a po-
znáte, jaké má zájmy a záliby. O tom, jak dítě dobře slyší, vám hodně řeknou jeho rodiče a napoví vám i jeho reakce 
ve třídě. Sledujte, jak dítě komunikuje v kolektivu vrstevníků i během výuky (ve skupině, s pedagogem, na koberci,  
v lavici…). 

Cílem by vždy měla být samostatnost dítěte. Veďte všechny děti ve třídě k tomu, že chyba je přirozená součást učebního 
procesu a je úplně normální, když se potřebujeme na něco zeptat. (Dweck, 2015) Děti by se neměly bát zvednout ruku.

Pro dítě se sluchovým postižením, i když je kompenzované, je přirozené vnímat svět vizuálně. Sluchovou informaci 
procesuje o něco déle než jeho slyšící spolužáci a vnímat svět poslechem je pro něj podstatně náročnější a únavnější. 
(Vágnerová, 2004) Dítě se sluchovým postižením si často ani neuvědomí, že nějakou informaci přeslechlo. Aby k němu 
mohla vůbec doputovat, musí dobře vidět a dobře rozumět. Rozuměním se nemyslí jen to, že dobře slyší, ale musí také 
správně chápat význam slov. 

  Na to, jak slyší dítě s bezdrátovou technologií a bez ní, se můžete podívat například na tomto videu.

 1url.cz/Vz9wo 

Bezdrátové technologie ve třídě

I. ČÁST

Zdroj: St. John‘s Health (2011, Září 15) Hearing Loss in the Classroom [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=RBrnv-
GKLF_Q&list=PLDW4YOQsPwSrhHhU1ip4PKrRpf_uPXIV6&index=17&t=39s

22

https://hovoryozdravi.cz/sluchova-vada-u-deti/
http://1url.cz/Vz9wo


CO S TÍM?
Tyto strategie vychází z poznatků, které byly sesbírány v průběhu projektu, aplikovány a ověřeny ve třídách hlavního 
vzdělávacího proudu, do kterých je zařazeno dítě se sluchovým postižením. Jsou výsledkem akčního výzkumu projektu 
Zážitkem k porozumění.
 

 USPOŘÁDÁNÍ TŘÍDY 
Zkuste dítěti nalézt takové místo, odkud dobře uvidí na vás i na tabuli a zároveň bude vědět, co se děje ve zbytku třídy. 
Pokud má dítě se sluchovým postižením u sebe asistenta, vymyslete mu takové místo, aby příliš nevyčníval. Nabízíme 
pár variant, jak třídu uspořádat a zároveň naplnit všechny předpoklady. Rozložení lavic berte jako inspiraci. 

zde mohou sedět žáci 
s problÉmy s pozornostÍ

asistent muze 
sedet treba tady

vidim dobre 
na tabuli i pani ucitelku

zak se sluchovym 
postizenim 
dobre vidi 

na tridu i na tabuli.

 zaci po stranach
se museji divat 

stale stejnym smerem. 
(reseni: presazujte zaky casteji)

asistent zbytecne 
,,nevycniva”.
soucasne 

muze byt napomocen 
dalsim zakum.

vidim na tridu

i tady bych 
mohl sedet.

vhodne pro 
skupinovou praci 
a spolecne reseni 

uloh.

zaky lze na ruzne 
hodiny rozdelit 
podle urovne 

a individualne pracovat 
s jednou skupinkou

zde mohou sedět žáci 
s problÉmy s pozornostÍ

otÁČenÍ se na tabuli

skupinová práce 
může být rušnější

asistent muze 
sedet napriklad zde

vidim dobre 
na tabuli i pani ucitelku

prehled o tride
prace v malych skupinkach

caste promenovani skupinek

vsechno vidim

nektere deti se musi otacet
lavice pro jednoho 

(pokud nemate, zkuste variantu d)

zde mohou sedět žáci 
s problÉmy s pozornostÍ

asistent 

dobre vidim
a mam prehled

musi se otacet
(nastesti mame 

reseni - presazovat)

prace 
ve skupinkach 

a prehled o tride

zde mohou sedět žáci 
s problÉmy s pozornostÍ

 1url.cz/pzgAp 

Animace 7 Jak nejlépe uspořádat 
lavice ve třídě
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Je fajn, když se děti ve třídě přesazují. Obnoví to a upevní vztahy mezi nimi Přesazování je důležité, pokud máte lavice 
uspořádané tak, že se děti musí otáčet směrem k tabuli. Naučte děti těžit z toho, že sedí vedle někoho jiného, že se 
mohou něco přiučit. Využívejte práci ve dvojicích či skupinách.

 VIZUALIZACE
Okolí, ve kterém se nacházíme, nás učí. Bezděčné 
učení je významnou součástí celého procesu uče-
ní se a právě prostor, ve kterém se dítě nachází, ho 
může stimulovat. Jenže čeho je moc, toho je pří-
liš… Velké množství vzdělávacích plakátů může mít  
i opačný efekt. Zkuste tedy prostor své třídy vyzdobit 
tak, aby dětem pomáhal.  

Dejte dětem možnost přijímat informace více smysly. 
Aby se nemusely spoléhat jen na sluch, což může být 
opravdu náročné, doplňte výklad vizuální podporou. 
Ujistěte se, že když mluvíte, dítě se sluchovým posti-
žením vás dobře vidí a opravdu vás aktivně sleduje 
a poslouchá. Klíčová slova a pojmy výkladu pište na 
tabuli či velký papír nebo je mějte připravená na kar-
tičkách. Užitečné jsou i doprovodné obrázky. 
Inspirací pro vás mohou být videohospitace z hodiny 
českého jazyka a vlastivědy.

 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 
Dítěti se sluchovým postižením vzdělávání zásadně usnadní dodržování několika jednoduchých komunikačních pra-
videl. Jejich dodržováním nastavíte ve třídě komunikační normu, kterou po vás budou opakovat i ostatní děti. Zpo-
čátku je důležité vytrvat, pravidla vědomě využívat a lpět na jejich respektování. Postupem času se vám zautomatizují  
a stanou se přirozenou součástí vaší komunikace. 

 1url.cz/pzgAp 

Animace 9 Pro třídu, která učí

 1url.cz/UzfcA 

Videohospitace

U nás se osvědčilo takzvané „Stěhování národů“ – klidně motivovat příběhem o tom, jak národy hledaly ideální 
prostředí pro spokojený život. Musely si však vyzkoušet soužití i s jinými národy, aby zjistily, s kým jim to nejvíce 
klape a vyhovuje. Po čase si děti zvykly a stačilo heslo „Stěhování národů“. 

Petra Kratinová, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 

I. ČÁST
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 � OSLOVUJTE DĚTI JMÉNEM
Dítě se sluchovým postižením bude vědět, na koho se má dívat, a může si pak pomoci odezíráním. 

 � OPAKUJTE ODPOVĚDI DĚTÍ
Dítě se sluchovým postižením tak bude vždy vědět, kam směřuje diskuze ve třídě, a bude se do ní moci kdykoliv 
zapojit. Toto pravidlo je velmi důležité, pokud používáte bezdrátové technologie. 

 � MLUVÍ JEN JEDEN 
Kompenzační pomůcka zesiluje všechny hlasy stejně a sdělení se pak pro dítě se sluchovým postižením stává v pří-
padě, že mluví všichni najednou, zcela nesrozumitelným.

 � ZAPISUJTE 
Klíčová slova výkladu pište na tabuli či velký papír třeba jako myšlenkovou mapu, aby se dítě se sluchovým postiže-
ním mohlo ve výkladu snadno zorientovat. 

 � RITUÁLY
Vymyslete si ve třídě rituál (kombinace zvukového a vizuálního signálu), díky němuž upoutáte pozornost dětí, které 
pracují na nějakém úkolu. Tento rituál je velmi praktický, když pracují na společné činnosti a ve třídě je šum. Ideální 
je, pokud po vás děti rituál zopakují a vy víte, že vás opravdu všechny poslouchají. Některé rituály můžete zhlédnout 
ve videohospitacích. 

 � VYSVĚTLUJTE PŘÍČINU A NÁSLEDEK
Dítě se sluchovým postižením nemusí vždy postřehnout, proč spolužák odchází, pláče či se raduje. Buďte mu prů-
vodcem a tyto jevy si společně vysvětlete. 

 � PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 
Možná budete překvapení, na co všechno přijdou samy děti. Pravidla chování ve třídě si tak vytvořte společně třeba 
pomocí myšlenkové mapy. (Inspirovat se můžete třeba v MET05 Učíme se s příběhem.) 

 PODPORA MYŠLENÍ
Učte děti myslet, bude se jim to hodit. Vhodně zvolenými otázkami podněcujte zájem o probírané téma, využívejte 
metody kritického myšlení a podporujte tak jejich samostatnost. Aktivity k rozvoji kritického myšlení najdete v řadě 
metodik.

 KOLEKTIV TŘÍDY
Pracujte aktivně se vztahy ve třídě a podporujte tak kolektiv a bezpečné prostředí. 
Podpoře kolektivu se věnujte průběžně, například při pondělním ranním kruhu a sdílení ve třídě, při společných vý-
letech a zážitcích, kterými si ozvláštníte den a jež přispějí k prohloubení vztahů mezi dětmi. S podporou kolektivu 
vám pomůže celá řada metodik, třeba MET10 Každý jsme nějaký, MET05 Učíme se s příběhem a MET13 Učíme se  
s příběhem II.

I. ČÁST 
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CO VŠECHNO OVLIVŇUJE DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Míra sluchového 
postižení

Vzdělávací 
prostředí

Diagnostika

Doba vzniku 
sluchového 

postižní

středně těžké postižení

lehká vada

těžké sluchové postižení

úplné sluchové 
postižení

prelingválně

postlingválně

lékařská

speciálněpedagogická

škola hlavního vzdělá-
vacího proudu

škola zřízená podle 
§16 odst. 9 školského 

zákona

získané

vrozené

Druh sluchového 
postižení

Prostředí, v jakém 
dítě vyrůstá

podnětné

nepodnětné

slyšící rodina

neslyšící rodina

prercepční vada

převodní vada

centrální vada

smíšená vada

Intervence

Kompenzace

Celkové ladění 
dítěte

Přidružené 
postižení

Komunikační 
systém

emoční inteligence

zdravotnická

psychologická

speciálně pedago-
gická péče

bezdrátová technologie

jazykový cit

sluchadla

kochleární 
implantát

duální senzorické 
postižení

specificky naru-
šený vývoj řeči

kognitivní deficit

kombinace systémů

auditivně-orální

vizuálně-motorický

přínos kompenzace

dosavadní zkušennosti dítěte

individuální 
kompenzační 

pomůcky

temperament

Co ovlivňuje dítě 
se sluchovým 

postižením

logopedická péče

I. ČÁST
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ÚVODNÍ SLOVO K METODIKÁM 

Na následujících stránkách naleznete třicet metodik, které nabízejí konkrétní aktivity, jak pracovat se třídou, ve které je 
žák se sluchovým postižením. Jsou zaměřené tak, aby pokryly co nejširší možnou oblast školního prostředí. Metodiky 
tedy nabízí konkrétní aktivity, které vycházejí z potřeby žáků se sluchovým postižením vnímat svět vizuálně. V některých 
tématech se prolínají vzdělávací aktivity s těmi podporujícími třídní kolektiv a rozvoj sociálně-emočních dovedností. 
Metodiky také nabízí aktivity rozvíjející kritické myšlení, které se v životě hodí. Několik metodik je věnováno konkrétním 
pedagogickým pracovníkům a jejich vyučovanému předmětu. Cílem materiálů je podpořit pedagogické pracovníky, 
kteří vedou dítě se sluchovým postižením k samostatnosti a zpřístupňují vzdělání jeho smyslovému vnímání. Metodiky 
pracují s multisenzoriálním přístupem a jejich aplikace je vhodná a přínosná pro celou třídu. 

Téměř ke všem metodikám vznikly i plány hodin s pracovními listy a přílohami, které lze ve výuce rovnou použít. Plány 
hodin jsou označeny fialově a vycházejí především z aktivit metodiky, ke které patří. Některé plány hodin však kombi-
nují aktivity z několika metodik. Pracovní listy jsou označeny oranžovou barvou a obrázkové a textové přílohy barvou 
modrou.

II. ČÁST

V textech se opakovaně objevují instrukce, které se vážou k lepšímu zapojení a porozumění žáka se sluchovým po-
stižením. Aby nebyl text příliš dlouhý a instrukce se neopakovaly, vytvořili jsme sadu ikonek. Zde naleznete vysvětlení 
jednotlivých piktogramů.

Věříme, že se díky ikonkám text uvolní, zlehčí, zestruční a bude pro vás čitelnější. Současně věříme, že vám ikonky 
pomohou zažít si potřebná komunikační pravidla a snáze je aplikovat.

  V metodikách a především v plánech hodin 
naleznete ikonky upozorňující na formy práce  
a komunikační pravidla, které je potřeba během 
jednotlivých aktivit dodržovat. 

 1url.cz/wz9wD 

Ikonky

  Jednotlivé metodiky, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy najdete na webových stránkách, kde 
jsou volně ke stažení.

 1url.cz/uz9wh 

Metodiky  
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Opakujte odpovědi dětí. Některé děti mluví potichu či 
nesrozumitelně, ve třídě nemusí být pořád naprosté 
ticho � vzniká šum. Proto je velmi důležité opakovat 
odpovědi všech dětí, shrnout informaci, dobře a zřetelně 
vyslovovat.

Práce ve skupinách.

Zapisujte informace na tabuli. Stačí shrnutí, hlavní my-
šlenka. Vytvoříte si tak souhrn informací, které děti zjis-
tily/vědí / zajímají, současně tak umožníte dítěti se slu-
chovým postižením, ale také ostatním lépe se orientovat 
v tématu.

Práce ve skupinách.

Během diskuze ve třídě mluví jen jeden. Než si děti na 
toto pravodlo zvyknou, můžete nechat kolovat například 
nějaký předmět � kdo ho má, mluví.

Klasické uspořádání třídy.

Vlastní vzdělávací materiál � plakátek. Podpořte děti 
ve tvorbě vlastních vzdělávacích materiálů. Lépe si látku 
upevní a častěji se k plakátku budou očima vracet.

Alternativní uspořádání třídy.

TT
Pokud ve třídě pracujete s textem, dejte dítěti se slu-
chovým postižením tento text vytištěný. Může jít také  
o poslech k lekci v anglickém/cizím jazyce. V případě 
poslechu reprodukovaného slova je porozumění dětí se 
sluchovým postižením ještě horší (kromě horší srozumi-
telnosti či šumu je problém také to, že není možné ode-
zírat, střídají se hlasy atd.).

Reflexe (hodnotící).

Smluvený signál pro ukončení/přerušení činnos-
ti. Hlasitý, nepřeslechnutelný. Může jít také o gesta  
či naučený pohyb (například ruka se zaťatou pěstí vzhů-
ru či jiný pohyb, který si společně s dětmi domluvíte).

Reflexe (mluvící).

Individuální práce.

II. ČÁST
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REFLEXE
Reflexe učiva a dění ve třídě je pro dítě se sluchovým postižením velmi důležitá, aby posilovalo svoji schopnost vnímání 
událostí v čase a sebereflexi. Reflexi můžete využívat jak pro aktivity a úkoly, tak i pro situace, které ve třídě vznikají. 
Vždy volte takovou formu, která se vám hodí. Učte děti pravidelně reflektovat jejich práci a nálady ve třídě. V plánech 
hodin naleznete ikonky odkazující na dva typy reflexe � hodnotící a mluvící. Cílem reflexe hodnotící je rychlé zhod-
nocení aktivity, cílem reflexe mluvící je téma více a hlouběji prodiskutovat. Oba typy můžete využívat při hodnocení 
probírané látky či dějů ve třídním kolektivu. 

 REFLEXE MLUVÍCÍ 

Cílem mluvící reflexe je hlubší prozkoumání toho, jak se dětem při činnosti pracovalo, jak se jim to líbilo a co se nau-
čily. Tato reflexe bývá časově náročnější. Děti však mají možnost vyjádřit své pocity. 

KRUH 
S dětmi sedíte v kruhu a hodnotíte den/aktivitu/období. Dětem můžete klást celou řadu otázek vztahujících se k téma-
tu, jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, co pro ně bylo výzvou a podobně. Při takové reflexi je potřeba dodržovat 
komunikační pravidla � mluví jen jeden a opakovat po dětech. Psaní na tabuli či velký papír se může hodit, pokud 
reflektujete znalosti dětí. 

Příklady otázek, které lze dětem při reflexi klást: 
- Jak se vám aktivita líbila?
- Co jste se dnes naučili? 
- Co vás dnes nejvíce zaujalo? 
- Jak byste aktivitu popsali jedním slovem?
- Co pro vás bylo největší výzvou? 
- Jak se vám pracovalo ve skupině? 
- Jak byste to příště udělali jinak? 

VZKAZY 
Tato forma může být anonymní a děti při ní reflektují aktivitu, činnost či situaci tak, že píšou vzkazy. Mohou si je psát 
navzájem, mohou se vyjadřovat k nějakému tématu či hodnotit učitele.

DOTAZNÍČEK 
Učitel si pro děti připraví krátký dotazníček, jehož prostřednictvím děti reflektují aktivitu či výlet. Dotazníček může spo-
jovat otázky týkající se vědomostí a zároveň sledovat, zda se dětem aktivita líbila. V dotazníčku lze vybarvovat obrázky, 
nakreslit smajlíka, doplňovat věty apod. 

 REFLEXE HODNOTÍCÍ 

Cílem hodnotící reflexe je rychlé ohlédnutí za proběhlou aktivitou. Můžete ji využívat v průběhu hodiny nebo v jejím 
závěru. Výhodou této reflexe je, že je rychlá a dovolí dětem, aby se nad aktivitou zamyslely a zhodnotily ji, i když už 
hodina končí.

II. ČÁST
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Příklady otázek, které lze dětem při reflexi klást: 
- Jak se vám aktivita líbila? 
- Byl úkol snadný, nebo vám dal zabrat? 
- Chcete aktivitu ještě někdy zopakovat? 

PALEC
Škála spokojenosti: Děti hodnotí aktivitu pomocí palce. Palec nahoru vyjadřuje pozitivní dojem, palec dolů negativní, 
palec rovnoběžně znamená neutrální hodnocení. 

DŘEP A VÝSKOK
Škála spokojenosti: Děti hodnotí proběhlou aktivitu pohybem celého těla. Dřep vyjadřuje velmi negativní vztah k aktivitě 
a výskok zase velmi pozitivní. 

SMAJLÍCI
Děti mohou mít v penálu vystříhané smajlíky, které na základě vaší otázky zvednou nad hlavu. Smajlíky lze využít i při 
samostatné práci, kdy je děti položí na lavici, když něco potřebují. To, co jednotliví smajlíci vyjadřují, záleží na tom, jak 
se s dětmi ve třídě dohodnete. 
Příklad využití smajlíků při samostatné práci:
Usměvavý smajlík � nepotřebuji pomoc, zvládám práci sám. 
Smutný smajlík � potřebuji pomoc.
Plačící smajlík � vůbec tomu nerozumím, potřebuji to znovu vysvětlit.

KOLÍČKY 
Každé dítě má svůj kolíček, který je podepsaný. Tento kolíček následně umisťuje na škálu. Jakou variantu škály vy-
užijete, záleží čistě na vaší fantazii. Škálu můžete obměňovat. 
 
 Teploměr 
 Děti umisťují kolíček na vyrobený teploměr podle toho, jak se jim dařilo. 
 
 Žebřík 
  Kolíčky děti umisťují na žebřík podle toho, jak aktivitu hodnotí. 
 
 Koláč
 Na každém kusu koláče je něco napsáno (např.: Dnes mě to bavilo. Dnes se mi dařilo. Dnes mě to nebavilo. Dnes mi 
 to nešlo.). Kolíček pak děti připínají k tomu kusu koláče, který se jim nejvíce hodí. 
 
 Ptáčci na drátě
 Děti mohou na kolíček přilepit papírového ptáčka a následně jej připínat na napnutý provázek, který je 
  barevně označený podle vámi zvolené škály. 
 
 Karty 
 Na každý papír o velikosti A4 napište jednu oblast z vámi zvolené škály. Papíry zalaminujte a připevněte 
  je tak, aby děti mohly kolíčky připínat kolem papíru, který odpovídá jejich reflexi.

II. ČÁST
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O ČEM METODIKY JSOU?

MET 01 
ŘEČ NEŘEŠ          str. 38
Metodika využívá prvky dramatické výchovy. Najdete v ní tipy 
na aktivity, které vám pomohou děti aktivizovat. Metodika  
poukazuje na formy vizuální výuky, která je pro dítě se slucho-
vým postižením přirozenější.

MET 02 
VÍŠ, PROČ ČTEŠ?          str. 45
Cílem této metodiky je rozvoj čtenářských dovedností. Meto-
diky nabízí celou řadu aktivit, které podporují práci s textem  
s ohledem na potřeby dítěte se sluchovým postižením. 

MET 03 
VIDÍM, JAK MYSLÍM          str. 52
Tato metodika představuje několik myšlenkových cest z kon-
ceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení. Aktivity  
z této metodiky je vhodné do výuky zařazovat pravidelně. 

MET 04 
DISKUZE BEZ KRIZE          str. 59
Metodika seznamuje pedagogické pracovníky s pravidly dis-
kuze, které je účasten žák se sluchovým postižením. Dále me-
todika seznamuje s dalšími myšlenkovými cestami z konceptu 
Visible Thinking, které rozvíjejí kritické myšlení. 

MET 05 
UČÍME SE S PŘÍBĚHEM          str. 63
Metodika představuje metodu strukturovaného dramatu, zpra-
covanou podle knihy Julese Vernea Dva roky prázdnin. Aktivity  
v metodice propojují vzdělávání s podporou třídního kolektivu. 

1url.cz/Mz9Nt 

Metodika, plány hodin a přílohy 
v elektronické podobě

1url.cz/xz9Nz 

Metodika, plány hodin a přílohy 
v elektronické podobě

Metodika, plány hodin a přílohy 
v elektronické podobě

1url.cz/1z9NK 

Metodika v elektronické 
podobě

1url.cz/mz9Nr 

Metodika, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/ez9Nu 
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MET 06 
MYSLÍM TVOŘIVĚ          str. 76
Tato metodika představuje další myšlenkové cesty z konceptu 
Visible Thinking, které rozvíjejí kritické myšlení. Aktivity z této 
metodiky je vhodné do výuky zařazovat pravidelně. 

MET 07 
CO SLYŠÍM, KDYŽ NESLYŠÍM          str. 83
Metodika nabízí sérii plánů hodin seznamující děti se zvukem, 
sluchem a významem smyslového vnímání a poznávání světa 
kolem nás. 

MET 08 
JAK SE UČÍM...          str. 87
Metodika se zaměřuje na reflexi žákova učení se a celkového 
rozvoje během školního roku. 

MET 09 
PŘÍBĚHEM K PODSTATĚ          str. 91
Metodika rozvíjí čtenářskou gramotnost a představuje další my-
šlenkové cesty z konceptu Visible Thinking, které rozvíjejí kritic-
ké myšlení. Aktivity z této metodiky je vhodné do výuky zařazo-
vat pravidelně. 

MET 10
KAŽDÝ JSME NĚJAKÝ           str. 96
Metodika pomáhá rozvíjet inkluzivní prostředí, posilovat kolektiv 
třídy a vytvářet bezpečné prostředí pro celkový rozvoj. 

Metodika, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/2z9Ne 

Metodika, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/fz9NQ 

Metodika, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Hz9NW 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/8z9Ni 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Cz9Nq 
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MET 11 
JAK NA WORKSHOP          str. 100
Metodika představuje celou řadu interaktivních aktivit, které  
celému třídnímu kolektivu pomohou pochopit problematiku  
sluchového postižení. 

MET 12 
TICHO UČÍ          str. 106
V této metodice naleznete celou řadu aktivit, které pracují  
s tichem a ukazují, jak se více zaměřit na vizuální podněty. 

MET 13 
UČÍME SE S PŘÍBĚHEM II.          str. 110
Metodika navazuje na pátou metodiku Učíme se s příběhem  
a představuje další aktivity strukturovaného dramatu.

MET 14 
S ASISTENTEM K POROZUMĚNÍ          str. 122
Tato metodika je primárně určena asistentům pedagogů, aby 
lépe pochopili výzvy, se kterými se dítě se sluchovým posti-
žením ve škole setkává, a dozvěděli se, jak mu na jeho cestě  
mohou pomoci. 

MET 15 
DROBKY          str. 128
Metodika nabízí celou řadu aktivit, které vizualizují výuku. Lze je 
využít průřezově jak ročníky, tak vzdělávacími oblastmi. 

Metodika, pracovní listy a přílohy 
v elektronické podobě

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Nz9NE 

1url.cz/Oz9NB 

Metodika a přílohy 
v elektronické podobě

1url.cz/kz9Np 

Metodika a příloha 
v elektronické podobě

1url.cz/Wz9NG 

Metodika, pracovní listy a přílohy 
v elektronické podobě

1url.cz/az9Nl 
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MET 16 
POHYBEM K POROZUMĚNÍ          str. 134
Tato metodika nabízí aktivity, které ukazují, jak propojit vyučo-
vanou látku s gesty a pohybem a tím pomoci nejen žákovi se 
sluchovým postižením s pochopením učiva. 

MET 17 
JAK TO FUNGUJE NA PLANETĚ?          str. 138
Metodika propojuje několik vzdělávacích oblastí jedním pří-
během. Žákovi se sluchovým postižením pomáhá pochopit 
souvislosti. Metodika se zaměřuje také na práci ve skupině  
a podporu třídního kolektivu. 

MET 18 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ, EXKURZE A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY  
A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM          str. 144
Metodika poukazuje na klíčové oblasti a komunikační strategie, 
které je potřeba zařadit do aktivit, jež se odehrávají mimo pro-
stor třídy. 

MET 19 
SE VZÁJEMNOU KOMUNIKACÍ K POROZUMĚNÍ         str. 150
Metodika se zaměřuje na nastavení funkční komunikace mezi 
všemi aktéry, kteří vstupují do vzdělávání dítěte se sluchovým 
postižením. 

MET 20 
ZKOUŠENÍM K POROZUMĚNÍ          str. 154
V této metodice naleznete užitečné tipy, které můžete využít 
při ověřování znalostí u dítěte se sluchovým postižením ve vaší  
třídě. 

Metodika a přílohy 
v elektronické podobě

1url.cz/wz9NF 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/oz9NR 

Metodika a příloha 
v elektronické podobě

1url.cz/dz9Na 

Metodika a příloha 
v elektronické podobě

1url.cz/xz9NV 

Metodika a příloha 
v elektronické podobě

1url.cz/cz9Nk 
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MET 21 
ČESKÝ JAZYK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM          str. 159
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast jazyk a jazyková ko-
munikace � český jazyk a nabízí celou řadu aktivit vhodných 
pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, 
které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením 
může přinášet. K metodice je zpracován plán hodiny pro každý 
ročník. 

MET 22 
MATEMATIKA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM     str. 170
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast matematika a její 
aplikace a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se slu-
chovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdě-
lávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinášet.  
K metodice je zpracován plán hodiny pro každý ročník. 

MET 23 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM          str. 180
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast člověk a jeho svět  
a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým po-
stižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast 
u dítěte se sluchovým postižením může přinášet. K metodice je 
zpracován pro každý ročník tematický okruh s několika plány 
hodin.

MET 24 
PRO TŘÍDU, KTERÁ UČÍ          str. 204
Metodika má za cíl inspirovat k vytváření podnětného vizuální 
prostředí ve třídě a podpořit tak omezené bezděčné učení se 
dítěte se sluchovým postižením. 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/3z9Ns 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Tz9NT 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/wz9Nj 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Tz9Nd 
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MET 25 
HUDEBNÍ VÝCHOVA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM          str. 212
V této metodice najdete tipy a aktivity, jak zvládnout hudební 
výchovu s dítětem se sluchovým postižením.

MET 26 
PESTRÝ SVĚT          str. 218
Metodika navazuje na e-learning a nabízí celou řadu aktivit,  
které jsou spojené především s průřezovými tématy multikulturní 
výchova a výchova občana v globálních souvislostech.

MET 27 
ANGLICKÝ JAZYK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM          str. 222
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast jazyk a jazyková ko-
munikace � cizí jazyk a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro 
dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které 
tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může 
přinést.

E-learning k metodice

1url.cz/rz9NC 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/2z9Nh 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/xz9ND 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Zz9NZ 
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MET 28 
JAK NA IDIOMY ANEB CO JSOU PSÍ KUSY          str. 229
Metodika navazuje na e-learning a nabízí celou řadu aktivit, 
které se zaměřují na sociokulturní rozměr jazyka. Pragmatická  
rovina jazyka je pro děti se sluchovým postižením velkou výzvou. 

MET 29 
TĚLOCVIK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM       str. 233
Metodika poukazuje na výzvy, se kterými se může dítě se slu-
chovým postižením potýkat v tělesné výchově a nabízí pro ně 
řešení. 

MET 30 
DISTANČNÍ VÝUKA, MULTIMÉDIA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM          str. 237
Metodika pracuje s prostředím online výuky s ohledem na po-
třeby dítěte se sluchovým postižením. Metodika je zároveň 
zdrojem celé řady online interaktivních nástrojů. 

Metodika, plány hodin, pracovní listy 
a přílohy v elektronické podobě

1url.cz/Ez9NU 

E-learning k metodice

1url.cz/lz9N0 

E-learning k metodice

1url.cz/xz9Nv 

Metodika a plán hodiny 
v elektronické podobě

1url.cz/Az9N5 

Metodika v elektronické podobě

1url.cz/ez9Nb 
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Ve škole často děti jen sedí a poslouchají, což může být náročné. Uložit si do hlavy všechny ty důležité informace 
jenom posloucháním je někdy opravdu velká dřina, a to nejen pro děti se sluchovým postižením. Pojďme tedy na 
chvíli odložit uši a použít celé tělo na to, abychom se něco nového naučili. Procvičíme oči, zahýbeme s tělem, zapo-
jíme hlavičky. Přece jen pohybem propojujeme levou a pravou hemisféru, což má pozitivní vliv na učení. Do svých 
hodin dodáme trochu pohybu a děti se budou lépe soustředit na práci. Dítěti se sluchovým postižením tak umožníme 
přijímat informace z jiných zdrojů, než jsou pro učení typické, jako je poslouchání a sledování.

• Žák procvičuje a upevňuje si porozumění látce
• Žák se skrze vizuální aktivity lépe koncentruje 
• Žák spojuje znalosti s motorickými dovednostmi

• Žák rozvíjí sociální cítění 
• Žák se učí spolupracovat ve skupině
• Žák rozvíjí tvořivost a obrazotvornost

MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova
MET01_PH_01_P_01_Vyjmenovaná slova po B
MET01_PH_01_P_02_Vyjmenovaná slova po L
MET01_PH_01_P_03_Vyjmenovaná slova po M
MET01_PH_01_P_04_Vyjmenovaná slova po P
MET01_PH_01_P_05_Vyjmenovaná slova po S
MET01_PH_01_P_06_Vyjmenovaná slova po V
MET01_PH_01_P_07_Vyjmenovaná slova po Z
MET01_PH_01_P_08_Zákeřné dvojice
MET01_PH_02_Jak funguje moje tělo

MET01_PH_02_P_01_Orgány
MET01_PH_03_Family Tree
MET01_PH_03_P_01_Family
MET01_PH_04_Čtení prvních vět
MET01_PH_05_Zimní radovánky
MET01_PH_05_P_01_Obrázky zima
MET01_PH_05_P_02_Obrázky II

CÍLE

PŘÍLOHY K METODICE

O ČEM METODA JE

Metodika je sestavena z mnoha aktivit, které se zaměřují na propojení pohybu, představivosti, porozumění a alterna-
tivního způsobu vyjadřování. V hodině lze využít dle potřeby vždy tu aktivitu, která nejlépe vede k dosažení předem 
stanoveného cíle hodiny. Metoda tedy nemusí být začleněna do každé části vyučovací hodiny.

Další podněty najdete ve videohospitaci Český jazyk 1url.cz/UzfcA 

AKTIVITY

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš…

Videohospitace 

http://1url.cz/UzfcA
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KRUH
Žáci s učitelem sedí v kruhu a učitel dětem předkládá indicie (může jít o postavičky z kinder vajíčka, obrázky, předmě-
ty atd.), podle kterých žáci mohou poznat, čemu se budou během hodiny věnovat. Kdo z dětí tuší, postaví se. V této 
fázi nikdo nemluví. Následně se učitel ptá: „Čemu se budeme věnovat? Podle čeho tak usuzuješ?“ Ke komunikaci 
můžete použít putovní předmět (kdo ho má, ten mluví).

ZRCADLO
Učitel stojí před třídou a děti jsou jeho odrazem v zrcadle. Jakýkoli pohyb učitel udělá, žáci ho opakují – pracuje se  
s pohybem těla, mimikou a gesty. Celá třída funguje jako celek. Velikou výhodou této techniky je aktivace žáků – 
soustředí se na učitele, fungují jako jeden organismus. Ukončení zrcadla – učitel si zakryje obličej (děti také) a poté 
odkryje obličej a vybafne.
Tuto aktivitu lze využít jako rituál, kterým se začíná den ve třídě nebo když se během hodiny začne ve třídě rozpadat 
pozornost. Aktivita zrcadlo se může použít jako cvičení, kterým se děti trochu protáhnou a pak se vrátí zpátky ke své 
aktivitě.

AKTIVITY VHODNÉ NA ÚVOD HODINY

HRANÝ DIKTÁT
Učitel žákům vysvětlí, že bude ukazovat různá slova a že jejich 
úkolem je slovo rozpoznat a napsat si ho do sešitu. Učitel předvádí 
(pantomimicky ukazuje) a úkolem dětí je odhalit např. vyjmenovaná 
slova – býk, kobyla, bystrý, 
bydlit — tato slova si děti napíšou do sešitu a následně na ně 
vymyslí věty. Do této aktivity se promítá představivost a tvořivost 
dětí a zároveň se posilují. Nechte nejdříve děti odhalit slova, která 
jim předvádíte, a pak jim nechte dostatečný prostor na to, aby ke 
slovům vymyslely věty.

ODPOVĚĎ POHYBEM
Učitel řekne slovo nebo položí otázku a děti odpovídají svým tělem 
podle předem dohodnutého pravidla (např. znázorní odpověď 
tím, že se postaví, zvednutím rukou, kýváním hlavy, vyskočením 
apod. — pravidla jsou zcela na vás). Důležité je zajistit dětem dostatek místa, aby nedošlo ke zranění. Děti mohou 
mít zavřené oči (předchází se „opisu“). Dítě se sluchovým postižením obvykle potřebuje vizuální podporu (odezírat, 
vidět text před sebou), doporučujeme mít slova/otázky napsané na papíře. Pokud zrovna probíráte i/y ve slovech, tato 
písmena vynechejte (např. kob_la, náb_tek).
Příklady
• Vyjmenovaná slova – děti pohybem určují i/y – i = stoj spojný, y = upažit povýš (poloha těla připomíná Y)
• Velká a malá písmena – učitel říká slova, u kterých chce procvičit pravopis – žák provede smluvený pohyb podle 
 toho, zda slovo začíná na velké, či malé písmeno. Pohyby: velké písmeno = stoj spatný x malé písmeno = dřep spojný.
• Předložky – žáci používají židli a polohou svého těla znázorní danou předložku (za, na, před, vedle, pod židlí atd.)

AKTIVITY VHODNÉ NA PROCVIČOVÁNÍ

Tip: Dětem můžete místo předvádění ukazovat obrázky (viz přílohy k vyjmenovaným slovům MET01_
PH_01_P_01-07). Děti pak mohou dále s obrázky pracovat, hrát s nimi hry, vybarvit si je a vyvěsit  ve třídě. 

„Je to velmi zajímavý a inspirativní 
materiál. Ze společné reflexe vyply-
nulo, že si každý žák pro sebe na-
šel přínosnou aktivitu a prostor pro 
sebevyjádření, což ve výsledku kladně 
ohodnotilo všechny hodiny, kdy se 
pracovalo vašimi metodami.“ 

Blanka Vanišová, ZŠ V Domcích, 
Trutnov
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Důležité je s dětmi jakoukoli aktivitu reflektovat a vést je k sebehodnocení, hodnocení aktivity či práce učitele:

Na co se například můžete ptát:
„Co se mi dařilo – co se mi nedařilo. Proč?“
„Jak jsem porozuměl zadání?“ 
„Co bych příště udělal jinak?“

ROZHOVOR V KRUHU
Sedněte si s dětmi do kruhu a promluvte si o aktivitě, kterou jste dělali. Ptejte se dětí, co se jim líbilo a co by udělaly 
příště jinak. Výhodou je, že aktivitu můžete reflektovat do hloubky. Při této aktivitě je velmi důležité dodržovat komuni-
kační pravidla – mluví jen jeden a opakujte odpovědi dětí. Vhodné také může být odpovědi dětí zapisovat.

AKTIVITY VHODNÉ PRO PRŮBĚŽNOU REFLEXI

TEPLOMĚR
Učitel má ve třídě „teploměr“ (škála od 1 do 5) a každý žák má svůj podepsaný kolíček, který na základě sebehodno-
cení na teploměr umístí (místo teploměru lze použít jakýkoliv jiný předmět, na kterém je škála).

PALEC
Rychlá zpětná vazba pro učitele – žák reaguje pohybem palce 
např. na to, jak se mu při práci dařilo, jak je se svou prací spokojen. 
Místo palce lze použít celé tělo (když chce dítě hodnotit aktivitu 
pozitivně, postaví se a vytáhne ruce ke stropu; pokud chce aktivi-
tu hodnotit negativně, může si sednout do dřepu k zemi — volba 
pohybu však může být na vás). Pokud děti hodnotí aktivitu palcem 
dolů, doptejte se některých z nich, co se jim nelíbilo a jak to příště 
udělat, aby to bylo lepší.

SMAJLÍCI
Děti mají v penále smajlíky, které si před tím vyrobily — je dobré, aby měl každý smajlík jinou barvu a zároveň aby 
byl u všech dětí stejný (př. žlutý, zelený, červený, fialový). Můžou sloužit jako rychlá zpětná vazba pro učitele, který se 
může ptát na porozumění látce, jak se dětem hodina líbila nebo jak hodnotí svoji dnešní práci. Děti zvednou smajlíka 
nad hlavu.

Rozhovor v kruhu: dětem se do něj příliš nechce, většina 
z nich se odpovědi vyhýbá. Slabší děti mají potíže for-
mulovat, kde je chyba, šikovnější děti mají někdy sklon se 
vytahovat, nervóznější děti tato situace ještě více zneklidní. 
Zapojuji tuto aktivitu zejména po skupinových pracích, kdy 
jsou děti otevřenější tomu, hodnotit práci skupiny spíše 
než svůj samostatný výkon. 

Kateřina Brožová, ZŠ Libčice nad Vltavou

Než si děti na povídání v kru-
hu zvyknou může to chvilku 
trvat. Začínejte s kruhy 
a hodnoďte nejdříve pozitiv-
ně, mějte připravené otázky, 
které jsou spíše obecné. Až si 
děti na povídání v kruhu zvyk-
nou můžete zařazovat i otázky 
spojené se sebereflexí.

Výborné zpestření výuky, které ráda 
přidávám k práci s učebnicí 
a s pracovním sešitem. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje
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AKTIVITY VHODNÉ PRO HLAVNÍ ČÁST HODINY

Nejen u dětí se sluchovým postižením je třeba dbát na správné porozumění významu slov. Není neobvyklé, že děti 
chybují mimo jiné i proto, že neznají význam slova. Nová slova si s dítětem se sluchovým postižením zapisujte do 
slovníčku či notýsku.

KRÁTKÝ NĚMÝ FILM (pantomima)
Učitel má připravenou zásobu kartiček / větších karet, kde je napsáno slovo, a karet, kde je obrázek upřesňující vý-
znam slova. Slova mohou mít vynechané hlásky, které pak žáci mohou doplňovat.

Varianta 1– Práce jednotlivce – žák si vylosuje kartu (doplní, co na kartě chybí, pokud něco chybí) a význam slova 
předvede. Ostatní mohou hádat či kontrolovat. Pro dítě se sluchovým postižením může být velmi obtížné rozpoznat 
překřikující se děti. Zaveďte si při této hře pravidlo, že kdo zná odpověď, zvedne ruku. Aktivita se zastaví, učitel  
vyvolá hádajícího a jeho odpověď zopakuje.

Varianta 2 – Práce celé skupiny – učitel žákům ukáže kartu, kde je napsáno slovo a s ním spojený obrázek – děti nej-
prve určí pomocí pohybového signálu, jestli do slova patří i nebo y, a poté začnou význam předvádět. K této aktivitě 
je dobré mít smluvený signál na ukončení hry (triangl, tlesknutí, „štronzo“).

ŽIVÉ OBRAZY (SOCHY)
Žáci se volně pohybují po prostoru třídy tak, aby se nedotýkali – předem znají signál pro zkamenění (např. vyjmenova-
né slovo, slabika, hláska apod.). Tempo můžete určovat např. tleskáním, dřívky atd., pohyb může být libovolný nebo je 
zadaný, např. pomalá veliká gesta, pohyb po špičkách s připažením rukou apod.
Jakmile žáci uslyší smluvený signál (vyjmenované slovo, hlásku, slabiku) stanou se sochou (socha může představovat 
vyjmenované slovo, děti musí vypadat jako písmeno nebo se spojit a vytvořit slabiku). Učitel sochy může libovolně 
oživovat. Dbejte na to, aby vás dítě se sluchový postižením vidělo, popřípadě mějte slova/hlásky/slabiky připravené 
na kartách a ve chvíli, kdy je vyslovíte, je zároveň i ukažte. Tato aktivita se vám bude dařit ještě lépe, pokud s dítětem 
se sluchovým postižením budete používat bezdrátové technologie.

SOCHAŘ
Jedno z dětí je sochařem a modeluje z těl spolužáků sochu dle zadání učitele. Ostatní zadání neznají, znají jen téma 
„vyjmenovaná slova“. Po vymodelování učitel sochaře nahradí jedním ze žáků a nechá ho si sousoší prohlédnout (po-
stupně se vystřídají všichni). Následně se žáci snaží přijít na zadání, které sochař měl – učitel klade důraz na to, aby 
žáci svá tvrzení zdůvodnili.

SPOLEČNÝ PŘÍBĚH
• Práce ve skupinách – děti jsou rozděleny do trojic.
• Na začátku aktivity je důležité zmínit pravidla skupinové práce – spolupráce, střídání role zapisovatele, respekt, 
 zapojení všech členů skupiny.
• Způsob dorozumívání si skupina zvolí sama – nesmí ale mluvit.
• Každá skupina dostane na kartičkách zadání (slova, která jsou vyobrazená).

Úkolem skupiny je vyvodit z obrázků význam, vymyslet a zapsat příběh, který slova bude obsahovat. Aktivita končí 
prezentací příběhu a hodnocením splnění všech úkolů.
Děti nemusí tvořit společný příběh, mohou vytvářet výukový plakát neboli takový „tahák“, (např. na zákeřné dvojice, 
slova podobného významu, měkké a tvrdé slabiky), který se po dokončení vystaví ve třídě a bude dál sloužit jako 
výuková pomůcka. Výhoda je, že si ji děti samy vytvoří, a tak se k ní budou vracet snáze než k předem připraveným 
výukovým materiálům, které po třídě sice visí, ale ne vždy je děti umí použít.
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PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ
Děti vyplní tabulku či dotazník, který si učitel připraví (děti mohou 
hodnotit práci učitele, kvalitu obsahu výuky, záleží na tom, co je pro 
učitele zrovna důležité).

VÝSTAVA
Pokud během hodiny vzniknou nějaké výtvory, můžete si s dětmi 
uspořádat výstavu. 

VZKAZY
Děti se mohou hodnotit navzájem a psát si vzkazy, které umístí do 
poštovní schránky svého spolužáka. Důležité je dodržovat předem 
domluvená pravidla, jako např. nejsme vulgární, své hodnocení 
odůvodníme, kritika je konstruktivní a podepíšeme se. S dětmi si vysvětlete termíny vulgární a konstruktivní.

REFLEXE

Byla jsem překvapená několika velmi pěknými příběhy, které děti vymyslely, aktivita zabrala méně času, než 
bych předpokládala, děti po ní byly i přístupnější reflexi. 

Kateřina Brožová, ZŠ Libčice nad Vltavou

HÁDEJ � nakresli nebo předveď
Žáci si vylosují kartičku se slovem a poznámkou, jakým způsobem ho ostatním spolužákům představit (kresba či 
pantomima) — variace na hru Aktivity. 
Úkolem ostatních je slovo uhodnout – kdo uhodne, má bod.
Učitel je v roli rozhodčího, který určuje, kdo byl první. Pro dítě se sluchovým postižením může být velmi obtížné roz-
poznat překřikující a hádající se děti. Zaveďte si při této hře pravidlo, že kdo zná odpověď, zvedne ruku, aktivita se 
zastaví, učitel vyvolá hádajícího a jeho odpověď zopakuje.

SPOLEČNÁ KRESBA � práce skupin (podle počtu dětí)
Při aktivitě děti nemluví, dbá se na toleranci a respektování druhých.
Skupina žáků dostane papír většího formátu a jejím úkolem je vytvořit např. komiks na vyjmenovaná slova po b.
Při vpisování textu do bublin, se žáci střídají.

DALŠÍ AKTIVITY

U nás na vzkazy máme kouzelnou 
brašnu. Děti do ní dávají pohledy z ví-
kendů a prázdnin, letáčky a vstupenky 
z různých akcí, vlastní názory a vzkazy, 
výsledky matematických hádanek… 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic

Metodika se mi líbí, myslím, že pokud se s ní prokládá vyučování pravidelně, například jednou týdně, děti znají 
jednotlivá pravidla, která je třeba dodržovat, je práce velmi přínosná pro děti i učitele. Žák s postižením má vel-
kou radost z toho, že nepotřebuje tak velkou pomoc ze strany asistenta v průběhu jednotlivých aktivit 
a her. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-Klánovice
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Přílohy

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák procvičuje a upevňuje si porozumění vyjmenovaným slovům
• Žák posiluje schopnost koncentrace
• Žák předvádá vyjmenovaná slova pohybem
• Žák rozvíjí tvořivost a obrazotvornost
• Žák posiluje sociální cítění

karty s obrázky a slovy, kde je vynechané y/i (popřípadě obrázky s vyjmenovanými slovy), psací potřeby

CÍLE

POMŮCKY

MET01_PH_01_P_01_Vyjmenovaná slova po B
MET01_PH_01_P_02_Vyjmenovaná slova po L
MET01_PH_01_P_03_Vyjmenovaná slova po M
MET01_PH_01_P_04_Vyjmenovaná slova po P

MET01_PH_01_P_05_Vyjmenovaná slova po S
MET01_PH_01_P_06_Vyjmenovaná slova po V
MET01_PH_01_P_07_Vyjmenovaná slova po Z
MET01_PH_01_P_08_Zákeřné dvojice

ZRCADLO
Učitel stojí před třídou a děti jsou jeho odrazem v zrcadle. Jakýkoli pohyb učitel udělá, žáci ho opakují – pracuje se 
s pohybem těla, mimikou a gesty. Celá třída funguje jako celek. Velikou výhodou této techniky je aktivace žáků – 
soustředí se na učitele, fungují jako jeden organismus. Ukončení zrcadla – učitel si zakryje obličej (děti také) a poté 
odkryje obličej a vybafne.

PŘÍLOHY

ÚVOD HODINY 

Český jazyk

Řeč neřeš...

3.

Jazyk a jazyková komunikace,
český jazyk a literatura,
jazyková výchova

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Vyjmenovaná slova

PŘÍLOHA 04

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_04_Vyjmenovaná slova po P

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 08

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_08_Zákeřné dvojice

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_01_Vyjmenovaná slova po B

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš…

PŘÍLOHA 05

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_05_Vyjmenovaná slova po S

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák si osvojuje znalosti svého těla
• Žák má zkušenost se sebepoznáním
• Žák se seznamuje s orgánovými soustavami a jejich činností 

CÍLE

vytištěné karty s obrázky orgánů, obálky s názvy orgánů, velký balicí papír, tlustá fixa.

MET01_PH_02_P_01_orgány

POMŮCKY

PŘÍLOHY

ÚVODNÍ AKTIVITA

HLAVNÍ ČÁST HODINY

KRUH
Děti sedí v kruhu a uprostřed jsou různé indicie (obrázky orgánů, postavička — cokoliv, co vás napadne, že by mohlo
symbolizovat lidské tělo). Dětí se zeptáte: „Copak asi dneska budeme dělat? Kdo ví, neodpovídá a jenom se postaví.“ 
Až se děti postaví, můžete se jich ptát; nechte odpovědět několik dětí a teprve pak řekněte téma hodiny.

ODPOVĚĎ POHYBEM
Domluvte si s dětmi pohybové signály (např. když je odpověď ANO — postavím se a zvednu ruce, když je odpověď NE —
dřepnu si na zem).
Ukazujte dětem různé obrázky orgánů a ptejte se jich, jestli to máme v těle, mezi obrázky zařaďte i takové, na které je

Člověk a jeho svět 

Řeč neřeš...

1. stupeň, 2. období 

Člověk a jeho svět � Člověk 
a jeho zdraví � Lidské tělo

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Jak funguje moje tělo

PŘÍLOHA 02

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_02_Vyjmenovaná slova po L

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 06

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_06_Vyjmenovaná slova po V

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET01_PH_02_Jak funguje moje tělo

Příloha: MET01_PH_02_P_01_Orgány

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 03

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_03_Vyjmenovaná slova po M

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 07

Plán hodiny: MET01_PH_01_Vyjmenovaná slova

Příloha: MET01_PH_01_P_07_Vyjmenovaná slova po Z

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák se seznamuje s cizím jazykem 
• Žák si osvojuje slovní zásoba
• Žák aktivně používá slovní zásobu cizího jazyka

CÍLE

zástupné předměty / obrázky s tématem rodina, obrázky s jednotlivými členy rodiny, větší papíry a psací potřeby

MET01_PH_03_P_01_Family

POMŮCKY

PŘÍLOHY

ÚVODNÍ AKTIVITA

KRUH
Sedněte si s dětmi do kruhu a připravte si zástupné předměty / obrázky na téma rodina. Ptejte se dětí, co asi bude 
vaším dnešním tématem. Kdo to ví, nevykřikne, ale postaví se. Zeptejte se několika žáků, co stojí. Pokud žáci odpo-
vídají česky, zkuste se jich zeptat, jestli vědí, jak se to řekne anglicky. Připravte si kartu s nápisem „FAMILY“, kterou 
nakonec dětem ukážete (můžete ji pak přilepit na tabuli).

ODPOVĚĎ POHYBEM
Domluvte si s dětmi signál pro YES a NO (např. pro YES ruce vzpažené do tvaru Y a pro NO ruce podél těla).
Ukazujte jim obrázky členů rodiny a k tomu říkejte jejich názvy v angličtině. Pokud se obrázek s tím, co vyslovíte, 
shoduje, děti odpovídají  YES, pokud jim ukážete obrázek, který se neshoduje s tím, co říkáte, děti ukazují NO. (viz 
příloha MET01_PH_03_P_01_family).

Anglický jazyk

Řeč neřeš...

1. stupěň, 1. období

Jazyk a jazyková komunikace,
cizí jazyk � řečové dovednosti 
(anglický jazyk)

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Family Tree

MET01_PH_01_Vyjmeno-
vaná slova

MET01_PH_01_P_04_Vy-
jmenovaná slova po P

MET01_PH_01_P_08_Zá-
keřné dvojice

MET01_PH_01_P_01_Vy-
jmenovaná slova po B

MET01_PH_01_P_05_Vy-
jmenovaná slova po S

MET01_PH_02_Jak fun-
guje moje tělo

MET01_PH_01_P_02_Vy-
jmenovaná slova po L

MET01_PH_01_P_06_Vy-
jmenovaná slova po V

MET01_PH_02_P_01_Or-
gány

MET01_PH_01_P_03_Vy-
jmenovaná slova po M

MET01_PH_01_P_07_Vy-
jmenovaná slova po Z

MET01_PH_03_Family 
Tree
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PŘÍLOHA 03

Plán hodiny: MET01_PH_03_Family Tree

Příloha: MET01_PH_03_P_01_family

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

PŘÍLOHA 02

Plán hodiny: MET01_PH_05_Zimní radovánky

Příloha: MET01_PH_05_P_02_Obrázky II

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

Čtení prvních vět

• Žák procvičuje čtení s porozuměním
• Žák posiluje schopnost koncentrace
• Žák rozvíjí tvořivost a obrazotvornost
• Žák rozvíjí sociální cítění

CÍLE

sněhuláci na špejli (pro každého žáka 3 sněhuláci), polystyrénová deska, psací potřeby

POMŮCKY

ÚVODNÍ AKTIVITA

ZRCADLO
Učitel stojí před třídou a děti jsou jeho odrazem v zrcadle. Jakýkoli 
pohyb učitel udělá, žáci ho opakují – pracuje se s pohybem těla, 
mimikou a gesty. Celá třída funguje jako celek. Velikou výhodou 
této techniky je aktivace žáků – soustředí se na učitele, fungují 
jako jeden organismus. 

Ukončení zrcadla – učitel si zakryje obličej (děti také) a řekne 
„Mlha přede mnou, mlha za mnou.“ Všichni si odkryjí oči a protáh-
nou se.

Český jazyk

Řeč neřeš...

1.

Jazyk a jazyková komunikace,
český jazyk a literatura,
jazyková výchova

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Čtení prvních vět

Osvědčilo se, poté jsme si vyměnili role 
– předváděl žák-učitel a ostatní včetně 
učitele předváděli po něm.

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 05

• Žák rozvíjí fantazii
• Žák spolupracuje ve skupině 
• Žák definuje zimní sporty

CÍLE

karty s obrázky a karty s nedokreslenými obrázky, psací potřeby, modelína

MET01_PH_05_P_01_Obrázky zima 
MET01_PH_05_P_02_Obrázky II

POMŮCKY

PŘÍLOHY

ÚVODNÍ AKTIVITA

KRUH
Děti sedí v kruhu a uprostřed jsou různé obrázky týkající se zimy (viz příloha MET01_PH_05_P_01_Obrázky zima) 
a obrázky Vánoc. 

Dětí se zeptáte: „Copak asi dneska budeme dělat? Kdo ví, neodpovídá a jenom se postaví.“ 
Až se děti postaví, můžete se jich ptát, nechte odpovědět několik dětí, 
až pak řekněte téma hodiny. Vánoce si necháme na příště, dnes budeme mluvit o zimních radovánkách.

Člověk a jeho svět

Řeč neřeš...

1.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k učení, 
k řešení problémů

Zimní radovánky

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET01_PH_05_Zimní radovánky

Příloha: MET01_PH_05_P_01_Obrázky zima

METODICKÝ MATERIÁL: Řeč neřeš...

MET01_PH_03_P_01_Fa-
mily

MET01_PH_05_P_02_Ob-
rázky II

MET01_PH_04_Čtení 
prvních vět

MET01_PH_05_Zimní 
radovánky

MET01_PH_05_P_01_Ob-
rázky zima
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Čtení je fajn věc. Můžeme se čtením bavit, ale také vzdělávat a získávat informace o světě kolem nás. Čtení není 
spojeno jen s češtinou, prolíná se nám snad každým předmětem. Tato metodika se věnuje čtení v kontextu i jiných 
předmětů, a prostupuje tak vzdělávacími oblastmi podle vašich potřeb. Aktivity v této metodice motivují k tomu, 
zapojit hlavičku. Využít nejen čtení, ale také psaní, kreslení, počítání a hlavně přemýšlení. Metodiku můžete aplikovat 
i na knížku, kterou zrovna s dětmi ve třídě společně čtete. K metodice je přiloženo mnoho materiálů, textů a pracov-
ních listů, které můžete využít tak, jak jsou, nebo si je přetvořit.

O ČEM METODA JE

• Žák aktivně pracuje s textem 
• Žák rozumí čtenemu textu v kontextu jiných předmětů 
• Žák si buduje pozitivní vztah ke čtení 
• Žák se učí spolupráci ve skupině 

CÍLE

MET02_PL_01_Hihihi
MET02_PL_02_Ordinační hodiny
MET02_PL_03_Rozvrh hodin
MET02_PL_04_Cesta do Mnichova
MET02_PL_05_Z Brna do Liberce
MET02_PH_01_Druhy vět
MET02_PH_01_PL_01_Pexeso na druhy vět
MET02_PH_02_Tvoříme příběhy

MET02_PH_02_PL_01_Rozsypaný příběh
MET02_PH_02_PL_02_Tři zvířata
MET02_PL_06_Organizéry 

PŘÍLOHY

Aktivity jsou součástí metodiky Víš, proč čteš?. Můžete je využít jednotlivě podle toho, jak se vám hodí, nebo jejich 
obsah variovat podle vašich potřeb a znalostí žáků. Během jednotlivých aktivit dbejte na komunikační pravidla 
a vizualizaci, která žákovi se sluchovým postižením usnadní pochopení zadání a orientaci v aktivitě. 

AKTIVITY

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?
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PRÁCE S ILUSTRACÍ 
Vyberte si ilustraci, která se vztahuje k nějakému textu nebo sama o sobě nese příběh. Následně s dětmi můžete 
projít jednotlivé otázky. Otázku, kterou kladete, napište na tabuli/papír tak, aby ji dítě se sluchovým postižením dobře 
vidělo. Pokud nějaký spolužák odpovídá na vaši otázku tiše, opakujte po něm. Odpovědi můžete zároveň psát pod 
otázku tak, aby dítě se sluchovým postižením mělo přehled i o odpovědích, inspirovat se můžete v pracovním listu 
MET02_PH_02_PL_02_Tři zvířata. 

Tip: OTÁZKY K ILUSTRACÍM 
K obrázkům či ilustracím můžete dětem pokládat různé otázky. Např: 
• Jak by se mohla jmenovat kapitola? 
• O čem by příběh mohl být? 
• Na co hrdina z obrázku právě myslí? 
• Co byste o postavě mohli řící? 
• Co si o tom myslíte?

PRÁCE S POSLECHEM
Přečtěte žákům krátký text, poslech by neměl trvat déle než tři minuty. Ve třídě by měl být klid, žák se sluchovým 
postižením by měl sedět tak, aby vás dobře slyšel a dobře na vás viděl. 

Pokud místo čtení upřednostňujete poslech nahrávky mluveného slova, vyberte nahrávku od řečníka s dobrou 
artikulací, jemuž je dobře rozumět, bez hudebního doprovodu v pozadí. Ujistěte se, že dítě se sluchovým postižením  
sedí v optimální vzdálenosti od zdroje zvuku. 

Žákovi se sluchovým postižením dejte k poslechu (když čtete vy i když posloucháte nahrávku) přepis textu aby jej 
zároveň s vámi mohl sledovat. Nahrávku můžete dítěti se sluchovým postižením ještě před hodinou poskytnout na 
doma, aby mělo možnost si jí v klidu projít a naposlouchat. 

Každé dítě se sluchovým postižením je jiné, a tak si společně s ním ověřte, zda poslechy zvládá, a podle toho pak 
volte aktivity.

Po poslechu klaďte dětem otázky k obsahu. Napište je zároveň na tabuli a zaznamenávejte pod ně odpovědi dětí, 
které současně dostatečně nahlas po dětech zopakujete. Děti také můžou chodit k tabuli a dopisovat své odpovědi 
samy.
 
• Na úvod hodiny vybrat text či audionahrávku textu, kterému se chcete věnovat.
• Např. Alois Mikulka O fazolce – 1url.cz/DtOTf 
• Poslech by měl být maximálně na 3 minuty.
• Fazolka snila kulatý sen... Jaký byl? Jaký je tvůj kulatý sen? O čem se zdá tobě?

Alois Mikulka O fazolce

AKTIVITY VHODNÉ NA ÚVOD HODINY

http://1url.cz/DtOTf


METODA 02

48

KOSTKA
1)  K běžné hrací kostce si vyrobte pracovní list. Pod čísly 1–6 se skrývají otázky k probíranému tématu. Děti mohou 
 pracovat v menších skupinkách. Žák hodí kostkou, podle padlého čísla se podívá na pracovní list a odpoví na 
 otázku. Dbejte na to, aby dítě se sluchovým postižením vždy vidělo na pracovní list a mělo možnost z něj číst.
2)  K tématu na opakování či procvičování si můžete vyrobit šest pracovních listů, dítě (skupina) hodí kostkou a věnuje 
 se pracovnímu listu podle čísla. 
3)  K procvičování si můžete vyrobit herní plán (např. každé políčko je příklad – vypočítají příklad, každé políčko je nějaké 
 písmeno z obojetných souhlásek – děti říkají vyjmenovaná slova, každé políčko je znaménko – děti vymýšlí druh věty).

PEXESO
Vyrobte si pexeso na látku, kterou zrovna probíráte. Děti nehledají kartičky, které jsou stejné, ale ty, které se k sobě hodí: 
• vyjmenované slovo – slovo příbuzné (z nalezené dvojice pak mohou děti vytvořit větu)
• kniha – autor/hrdina / místo, kde se děj knihy odehrává
• příklad – výsledek.

VARIACE NA PEXESO
• Matematická znaménka (podle obtížnosti) – dítě si vezme dvě kartičky, které otočí jako první. Má za úkol použít je  
 v příkladu, který samo vymyslí.
• Druh věty + znaménko – dítě má za úkol najít druh věty a znaménko, které se k sobě hodí, a k nim pak vymyslet 
 větu (viz pracovní list MET02_PH_01_PL_01_Pexeso na druhy vět).

AKTIVITY VHODNÉ NA PROCVIČOVÁNÍ 

PRÁCE S FILMEM BEZ ZVUKU
Pusťe dětem filmovou ukázku nebo video bez zvuku a dětem následně pokládejte otázky. Otázky, které po videu dě-
tem položíte, si napište na tabuli/papír tak, aby je dítě se sluchovým postižením dobře vidělo. Odpovědi žáků můžete 
zaznamenávat pod otázky. Odpovědi po žácích dostatečně nahlas opakujte. 

Můžete zkusit například tato obecně známá videa nebo zvolit jiná podobná. : 1url.cz/EzIxv  (The Exam | Mr. Bean, 
akční video, mnoho dějových podnětů), nebo toto: 1url.cz/WzIx5  (Charlie Chaplin | The Lion Cage, situační video, 
lze analyzovat pocity jedince, zvláštnosti, výrazná mimika).

The Exam | Mr. Bean Charlie Chaplin | The 
Lion Cage

Ve třídě je mnoho dětí vyžadujících speciální přístup � více cizinců a dětí z vícejazyčných rodin. Rozvoj čtenářské 
gramotnosti je pro třídu velice důležitý. Materiál z metodiky žáky motivoval a s připravenými texty děti rády pracovaly. 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Tip: OTÁZKY K FILMU ČI VIDEU
K filmové ukázce či videu můžete dětem pokládat 
různé otázky. Např: 
• Z jaké doby asi příběh je? 
• Co se tam odehrálo? 
• Co můžete říct o postavách z příběhu? 
• Jak by mohl příběh pokračovat? 

Dávejte pozor, aby formulace otázek byly jednoduché a jasné. Dejte dětem čas na to, aby si odpověď mohly promyslet.

Zdroj: Mr Bean (2012, Říjen 10). The Exam | Mr. Bean Official [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY 
Charlie Chaplin (2017, Březen 3) Charlie Chaplin - The Lion Cage - Full Scene (The Circus, 1928) [video]. YouTube. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_0a998z_G4g

http://1url.cz/EzIxv
http://1url.cz/WzIx5
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VETŘELCI 
Zvolte pro děti text, do kterého vložíte slova, která tam nepatří.  
K textu vymyslete otázky, jež se vztahují k obsahu, ale i k zvlášt-
nostem textu (např. Proč zrovna tato slova do textu nepatří?). Ze 
slov, která do textu nepatří, můžete zároveň vytvořit šifru. Pokud 
budete s žáky číst text společně, dbejte na to, aby dítě se slu-
chovým postižením vždy vědělo, kde se čte. Můžete během textu 
dětem pokládat kontrolní otázky, abyste si ověřili jejich pozornost. 
Pokud nějaké dítě odpovídá na otázku, odpověď po něm zopa-
kujte. Otázky si můžete napsat na tabuli a odpovědi dětí psát pod 
otázky tak, aby mělo dítě se sluchovým postižením přehled, jak se 
na otázku odpovídalo, a zároveň se mohlo snadno 
k odpovědím svých spolužáků vracet. 

AKTIVITY VHODNÉ DO HLAVNÍ ČÁSTI HODINY

Tip: JAK NA VETŘELCE?
Text k aktivitě najdete v pracovním listu MET02_PL_01_Hihihi. 
Cíl: Odhalit skrytá slova, která do textu nepatří, orientace ve vyjmenovaných slovech po L.
Otázka na úvod (jakmile děti obdrží text): Proč se jmenuje Hihlík?

Tip: JAK NA TABULKY? 
V pracovních listech MET02_PL_02_Ordinační hodiny a MET02_PL_03_Rozvrh hodin najdete tabulky a k nim 
i úkoly. 

Dětem se práce s textem líbila, tiché 
čtení a vyhledávání „parazitních slov“ 
podporuje jejich soustředění i porozu-
mění textu. Pro pomalejší čtenáře byl 
úkol obtížný a potřebovali občasnou 
slovní podporu, např. vysvětlit u někte-
rých slov jejich význam, což obohatilo 
jejich slovní zásobu 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje

JAK NA TABULKY
Do hodin z různých vzdělávacích oblastí zařazujte práci s tabulkami. Aktivita podporuje schopnost orientovat se 
v tabulkách a v čase, třídit a porovnávat údaje. Můžete pracovat s již existujícími tabulkami (otevírací hodiny v obcho-
dech, u lékaře, v jiných institucích), které vzájemně zkombinujete a dětem vymyslíte různé slovní úlohy.

Co je důležité dodržet:
• Pokládat jednoznačné otázky, vyžadující jednoznačnou a jasnou odpověď, tu po dítěti znova zopakovat, 
 popřípadě odpovědi zaznamenávat během aktivity na tabuli. 
• Pokud učitel zvolí testovací způsob (vyber správnou odpověď), měla by být správná vždy jen jedna odpověď. Pokud 
 tomu tak není, ptejte se dětí, proč tak odpověděly — obhajoba vlastního názoru.
• Zkuste se zamyslet nad odpovědí dítěte a nad tím, proč zrovna z vašeho pohledu dítě odpovědělo špatně – každé 
 má jiné životní zkušenosti, jiné zázemí a jinou slovní zásobu. Na základě toho můžete vymyslet aktivity, kterými ho 
 podpoříte. 

JAK NA JÍZDNÍ ŘÁDY 
Aktivita podporuje schopnost orientovat se v čase a vymýšlet různé kombinace. Dětem můžete dát jízdní řády spojů 
ve vašem městě. K této aktivitě můžete používat mapy, vytištěné jízdní řády – MHD, meziměstská či mezistátní doprava. 
Pokud zadáte cílovou stanici, děti mohou hledat – konkrétní spoj / počet přestupů / spočítat čas, jak dlouho jim cesta 
bude trvat / kolik budou stát jízdenky / jak dlouhá je trasa / přes která další města pojedou. Pokud pokládáte dětem 
otázku, napište ji na tabuli/papír. Odpovědi dětí pak zaznamenávejte pod otázku. Odpovídají-li na vaši otázku ústně, 
opakujte jejich odpovědi dostatečně nahlas. Ptejte se dětí na doplňující a kontrolní otázky, abyste udrželi jejich pozornost.
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ROZSYPANÝ PŘÍBĚH
Přečtěte dětem příběh. Dítěti se sluchovým postižením můžete dát jeho textovou podobu, aby si mohlo slyšené kon-
trolovat očima. Dále se ujistěte, že vás dobře slyší a zároveň může text sledovat na papíře (dítěti můžete dát text před 
hodinou domů, aby si ho mohlo doma v klidu přečíst). K textu vytvořte cca 5–6 obrázků, které se vztahují k dějové li-
nii. V průběhu čtení i na závěr se dětí ptejte na různé doplňující otázky (Kde se příběh odehrává? Kdo v něm vystupu-
je? Co se v příběhu děje? Co vás na příběhu zaujalo? Jak asi bude příběh pokračovat?). Otázky pište na tabuli nebo 
je můžete mít předpřipravené na kartičkách. Odpovědi dětí pište pod otázky. Po skončení čtení dejte dětem obrázky 
a pracovní list, kam obrázky nalepí v chronologickém pořadí. Pokud se rozhodnete pro příběh s otevřeným koncem, 
mohou poslední obrázek dokreslit. Ke každému obrázku pak mohou vymyslet nadpis.

Už své děti trochu znám a vzhledem k tomu, že nejsou všichni dobrými čtenáři, tušila jsem, že to většinu odradí 
a nechají práci na lepších spolužácích. Takže jsem dětem vytiskla některé jízdní řády vlaků a autobusů, protože 
s nimi budu ve 3. ročníku řešit cestování raději nejprve „doma“. Pro lepší efekt jsme se společně vydali na ná-
draží, kde si všichni vyzkoušeli orientaci a plánování cestování. Každá dvojice dostala za úkol zjistit, kdy a kam 
chceme jet na výlet. Musely vymyslet zajímavé místo, účel a vše, co k výletu pro třídu patří. Vhodný dopravní 
prostředek, den a čas tam a zase zpět. Úžasná aktivita, která děti velmi bavila, hlavně proto, že jsme vyrazili ven 
a oni mohli pracovat přímo venku mezi lidmi a dodalo jim to na důležitosti.

Blanka Vanišová, ZŠ V Domcích, Trutnov

Záznam četby, průběžnou či závěrečnou reflexi můžete zapisovat do různých pracovních listů, které si buď děti mo-
hou samy vyrobit, nebo je najdete v příloze MET02_PL_06_Organizéry.

BONBONIÉRA
• Výroba bonboniéry.
• Napiš na papírek ve tvaru bonbonu, která místa v knize se ti nejvíce líbila – bonbony lze i zabalit.
• Jaké jsou nejlepší bonbonky v tvé bonboniéře?
• Může se týkat i zajímavostí z prvouky, přírodovědy, vlastivědy, matematiky…

AKTIVITY VHODNÉ PRO PRŮBĚŽNOU I ZÁVĚREČNOU REFLEXI

Text k aktivitě naleznete v pracovním listu MET02_P_04_Cesta do Mnichova a MET02_P_05_Z Brna do Liberce.

Tip: JAK NA ROZSYPANÝ PŘÍBĚH
Text a úkoly k aktivitě naleznete v pracovním listu MET02_PH_02_PL_01_Rozsypaný příběh 

Za velmi přínosnou považuji podporu čtenářské gramotnosti. Výborné materiály, které jsou provázány s běžným 
životem. Jsou to témata, která se opomíjí, a přitom jsou pro život důležitá 

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice
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VŮNĚ  
• Na pracovním listě je obrázek flakonku od parfému – děti vyplní flakon vůní z dané ukázky.
• Napiš, jaké vůně či pachy se v knize vyskytují.

PALETA
• Na pracovním listě je obrázek malířské palety – děti do ní vpisují úryvky, v nichž se vyskytují barvy.
• Jakými barvami autor popisuje prostředí, postavy v příběhu? 

LUPA
• Na pracovním listě je obrázek lupy. Děti vyplní lupu skrytými údaji z dané ukázky.
• Napiš, co nám autor zatajil, neprozradil.
• Co nám zůstalo skryto?

POPELNICE
• Na pracovním listě je obrázek popelnice – děti vyplní popelnici nadbytečnými informacemi z dané ukázky.
• Co považuješ v textu za nadbytečné?

ZÁHADNÁ KNIHA
• Na pracovním listě je obrázek knihy.
• Popiš knihu 5 slovy.

POKLAD
• Na pracovním listě je obrázek prázdné truhly.
• Napiš do truhly, jakou důležitou myšlenku z úryvku bys rád ukryl do truhly.
• Nezapomenout napsat autora a název knihy.

MAPA
• Nakresli mapu místa, kde se příběh nebo jeho část, odehrává.

ROBOT 
• Na pracovním listě je obrázek robota – humanoida.
• Jakou pomoc by uvítala postava z příběhu?

ZRCADLO
• Na pracovním listě je obrázek zrcadla.
• Nakresli nebo napiš, co děláš stejně jako některá z postav příběhu.
• Kdy si při čtení přijdeš, jako když se koukáš do zrcadla?

DENÍČEK SLOVNÍČEK
• Založte si s dětmi slovníček, kam si budou psát slova, kterým nerozumí. Mohou to být slova z češtiny, cizí slova, 
 která běžně používáme, ustálená spojení a jejich významy…
• Po měsíci (nebo jiné libovolné době) mohou děti ze slov a výrazů ve svém slovníčku vymyslet příběh nebo básničku.

(Hubálková, Šafránková 2015)
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák rozvíjí schopnost samostatné práce
• Žák rozvíjí tvořivost
• Žák si procvičuje druhy vět 

CÍLE

psací potřeby

POMŮCKY

PŘÍLOHY

MET02_PH_01_PL_01_Pexeso na druhy vět

ÚVOD HODINY

PRÁCE S FILMEM BEZ ZVUKU
Na úvod hodiny pusťte dětem například toto obecně známe video � Mr. Bean � The exam 
1url.cz/EzIxv  (zvuk není nutný). Můžete využít i jiné podobné video.
Přibližně v půlce video na chvíli vypněte a položte dětem např. některou z následujících otázek:
„Kde se příběh odehrává?“
„Kdo v něm vystupuje? Jak se cítí?“
„Co vás zaujalo?“ 

Český jazyk 

Víš, proč čteš?

2.

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 
Jazyková výchova

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Druhy vět – procvičování

Mr. Bean � The exam 

Zdroj: Mr Bean (2012, Říjen 10). The Exam | Mr. Bean Official [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY 

PRACOVNÍ LIST 02

Podívejte se na obrázek a odpovězte na otázky.

1) Kdo je na obrázku? ____________________________________________________________________________________

2) Koho zvířata představují? _______________________________________________________________________________

3) Co se na obrázku děje? ________________________________________________________________________________

4) Co si asi myslí Opičák? ________________________________________________________________________________

5) Jak se asi cítí pan Ovce? _______________________________________________________________________________

6) Čím chtěl být Mňouk, když byl ještě kotě? ________________________________________________________________

Plán hodiny: MET02_PH_02_Tvoříme příběhy

Pracovní list: MET02_PH_02_PL_02_Tři zvířata

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

PRACOVNÍ LIST 04

Vysvětlivky poznámek:

 kromě 25. a 26. prosince, 16. dubna, 1. června

 kromě 24. a 25. prosince, 1. května, 3. června

 kromě 24. a 25. prosince, 1. ledna, 4. června

 jídelní vůz

 občerstvení

3) V kolik hodin má Honza čekat na svého kamaráda v Mnichově na nádraží?

............................................................................................................................................................................................

1) Přečtěte si dopis, který posílá Martin Honzovi. 
 
Praha 15. května 2001

Milý Honzo,         

přijedu v neděli 4. června večer. Můžeš mi, prosím tě, přijít naproti? Vezu ti ty encyklopedie a CD, co sis přál.

Cesta je pěkně dlouhá, a ke všemu musím ještě přestupovat. Naštěstí je ve všech vlacích jídelní vůz, kde si mohu koupit 

pořádné jídlo, a také je to zajímavější než pořád sedět na jednom místě. Některé vlaky mají pouze občerstvení 

ve voze, což nemám rád, protože mají jenom housky nebo nějaké bagety.

Tak ahoj v neděli. Martin

1

2

3

Zdroj: Kramplová, I. (2002). Netradiční úlohy aneb Čteme s porozuměním. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

CESTA DO MNICHOVA

Pracovní list: MET02_PL_04_Cesta do Mnichova

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET02_PH_01_Druhy vět

Pracovní list: MET02_PH_01_PL_01_Pexeso na druhy vět

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

1) Do čtverečků nalep kartičky, které jsi k sobě našel.

2) Do čtverečků nalep kartičky, které jsi k sobě našel.

3) Do čtverečků nalep kartičky, které jsi k sobě našel.

PEXESO NA DRUHY VĚT – PRACOVNÍ LIST

druh věty 

druh věty 

druh věty 

znaménko

znaménko

znaménko

Podle druhu věty a znaménka 
vymysli větu.

Podle druhu věty a znaménka 
vymysli větu.

Podle druhu věty a znaménka 
vymysli větu.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

PRACOVNÍ LIST 01

Pracovní list: MET02_PL_01_Hihihi

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

Hihihi, já jsem Hihlík
Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako lýtko poklice na prádelní hrnec. A svítil balkónovými dveřmi rovnou na mlýn 
spícího pana Vavřince.
Ramses a Tulamor Junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo.
Byla to vzlykat chytrá skrýš. Nikoho – ani pana – nebaví slyšet vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase 
vracet.
Hihlík plyš zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli.
Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše.
„Dost jsme si plýtvat užili, co?“ smál se Ramses.
„Dost? Já nemám dost, dal bych si nášup pelyněk.“
Tulamor Junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít.
„Sakra lýko!“ řekl najednou pevně Hihlík. „Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte!“
„No ne! Náš slušný bratránek řekl vypadněte! Co ty na to, Tulíku?“
Tulamor Junior neodpověděl, protože zrovna objevil polykat pod postelí jednu z pastiček.
„Chachacha! Past!“ zaječel smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal.
Měsíc teď svítil na jeho hubené lyže lýtko a bílé plyš chodidlo s bachratým palcem.
Bratránkům zasvítily oči. Oba dostali stejný lysý nápad.

Jakmile mají děti hotovo - doplňující otázka: Co mají slova, která nepatří do příběhu společného? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Šrut, P. (2012). Lichožrouti (Vyd. 2.). Praha: Paseka.

1. Pečlivě si text přečti a pastelkou vyznač vetřelce.

2. Kteří vetřelci v textu chybí? 

3. Jaký nápad dostal Ramses s Tulamorem?

PRACOVNÍ LIST 05

Milé děti, 

vaším ukolem je vymyslet, jak byste se dostaly z Brna do Liberce. 
Víte, kde je Brno? Víte, kde je Liberec? 

Mapu si také můžete promítnout ve třídě. 
Na konci pracovního listu najdete jízdní řády, které vám pomůžou vymyslet, jak se z Brna do Liberce dostat. 

Pracovní list: MET02_PL_05_Z Brna do Liberce

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

Český jazyk

Víš, proč čteš?

1. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 
Jazyková výchova
Slohová výchova

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Tvoříme příběhy

• Žák rozvíjí schopnost samostatné práce
• Žák rozvíjí tvořivost 
• Žák se učí pracovat s textem 
• Žák posiluje orientaci v čase

CÍLE

psací potřeby

MET02_PH_02_PL_01_Rozsypaný příběh
MET02_PH_02_PL_02_Tři zvířata

POMŮCKY

PŘÍLOHY

ÚVOD HODINY

PRÁCE S ILUSTRACÍ
Obrázek a otázky naleznete v pracovním listu MET02_PH_02_PL_02_Tři zvířata.

Dejte každému dítěti obrázek a řekněte jim, aby si ho pořádně prohlédly. Potom můžete dětem klást otázky napsané 
u obrázku (nebo si můžete vymyslet vlastní). Otázky napište na papír/tabuli a odpovědi dětí pak pište pod ně.  
Otázky i odpovědi si pak můžete s dětmi znova projít. Obrázek se zvířaty si můžete promítnout na tabuli, a když bu-
dete mluvit o nějaké postavě, můžete na ni zároveň i ukazovat. Opakujte odpovědi po dětech dostatečně nahlas.  
Můžete dětem pokládat kontrolní otázky (např. Co zrovna řekl Ondra? O kom se teď bavíme? Co si myslí Máťa  
o Mňoukovi?).

PRACOVNÍ LIST 02

Pracovní list: MET02_PL_02_Ordinační hodiny

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

Lenka potřebuje navštívit krčního a zubního lékaře. Její maminka ji bude doprovázet, ale nerada by ztratila zbytečně 
mnoho času. Musí se uvolnit ze zaměstnání a pak svou práci dodělávat. Dala Lence za úkol, aby zjistila, kdy by bylo 
nejvhodnější lékaře navštívit.
Lenka si opsala tabulky s ordinačními hodinami. Vyznáte se v nich také?

ZADÁNÍ  

OTÁZKY K TEXTU

Ordinační hodiny

zubní krční

PO 8–12            14–17

ÚT 8–10    14–17 8–16    

ST 8–12            14–15

ČT     12–16 8–14

PÁ 8–10     11–15

A)
1. Zubní oddělení ordinuje každý pracovní den.        Ano – Ne
2. Odpoledne jsou na zubním oddělení jen dvakrát v týdnu.      Ano – Ne
3. Je pravda, že čtvrtek neordinují na zubním oddělení odpoledne?     Ano – Ne
4. Na zubním oddělení začínají v 8 hodin jen v podělí a v pátek.      Ano – Ne
5. Kromě čtvrtka jsou na zubním oddělení vždy již v 8 hodin.      Ano – Ne
6. Ve čtvrtek a v úterý je na zubním oddělení odpoledne zavřeno.      Ano – Ne
7. Když přijde někdo na zubní v úterý v 16 hod. a ve středu v 11 hod., bude ordinace otevřená.  Ano – Ne
8. Bude se ordinovat na zubním oddělení v pondělí a ve středu v 10 hodin?    Ano – Ne
9. Pokud může někdo jít na zubní až po 16. hodině, pak tam musí jít ve čtvrtek.    Ano – Ne
10. Nejkratší ordinační doba je na zubním oddělení v pátek.      Ano – Ne

B)
1. Který den ordinují na krčním oddělení nejvíce hodin? ..............................................................................................
2. Který den jsou na krčním oddělení déle než do 15 hodin?
 a) Ve středu a v pátek  b) Jen v pondělí a v úterý  c) Jen v úterý
3. V pondělí mají na zubním a krčním oddělení otevřeno ve stejnou dobu.     Ano – Ne
4. Když v pátek zavřou zubní, tak za hodinu začne ordinovat krční oddělení.    Ano – Ne
5. Kdyby pacient přišel v úterý ve 14 hod. na krční oddělení, mohl by si potom zajít také na zubní.  Ano – Ne

Zdroj: Šup, R. (c2000). Učíme se číst s porozuměním: pro 5. ročník základní školy: žákovská pracovní čítanka – učební pomůcka pro aktivní roz-
víjení čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, práci s informacemi a naučnými texty, s instrukcemi a číselnými údaji. Praha: Rudolf Šup.

PRACOVNÍ LIST 06

BONBONIÉRA

AUTOR: .......................................................................

NÁZEV KNIHY: ............................................................

Pracovní list: MET02_PL_06_Organizéry

METODICKÝ MATERIÁL: Víš proč čteš

Zdroj: Hubálková, R., & Šafránková, K. (2015). Záznamy z četby pomocí grafických organizérů pro žáky 5.-9. tříd: postava. Šafrán.

PRACOVNÍ LIST 01

Liška a hlemýžď
Hlemýžď bydlel v potoce. Jednou si ale řekl, že se odstěhuje do rybníka. A jak si řekl, tak udělal. Vylezl z potoka 
a lezl k rybníku. Cesta mu ubíhala v hrozně pomalu. Vtom ho potkala liška. 

Kde se příběh odehrává? Kdo v něm vystupuje? 

„Kampak, hlemýždi, kam?“ zeptala se.
„Ale, už se mi v potoce nelíbí. Stěhuju se do rybníka.“ 
„Chachacha,“ smála se liška. „Vždyť lezeš tak pomalu, že se tam nedostaneš ani za rok!“
„Víš co?“ řekl hlemýžď. „Zkusme, kdo tam bude dřív.“
Liška si byla jistá, že vyhraje, a tak se hned vyrazila. Ale než se rozběhla, chytil se jí hlemýžď za ocas a pevně se 
držel. Když liška doběhla k rybníku, otočila se. Chtěla vědět, kde je hlemýžď. Ten se chvíli předtím pustil a klidně lišce 
řekl „Tak už tady sedím pěkně dlouhou dobu a čekám na tebe!“ 
A tak liška prohrála. 

Co se v příběhu stalo? Jak se asi cítila liška? Věděla liška, že si z ní hlemýžď vystřelil?

Plán hodiny: MET02_PH_02_Tvoříme příběhy

Pracovní list: MET02_PH_02_PL_01_Rozsypaný příběh

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

PRACOVNÍ LIST 03

1) Přečtěte si text 
Klára a Bára jsou sestry. Každá chodí do jiné třídy a má jiné záliby. Klára chce chodit na balet. Hodiny baletu jsou 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 18.00. Na balet jí však musí vozit maminka. Klára chce také chodit do matema-
tického kroužku. Matematický kroužek je vždy v pondělí od 15.00 do 16.00 ve stejné škole, kam Klára chodí. Bára by 
chtěla chodit na koně v úterý a v pátek od 15.30 do 17.30. Na koně jí musí vozit maminka. Bára by ještě chtěla chodit 
na kroužek focení. Focení je ve škole, kam Bára chodí, a je vždy ve čtvrtek od 15.00 do 16.00. 
Stihnou holky všechny kroužky? Na kroužcích je vyžadována 100% účást. Podívejte se na jejich rozvrh a odpovězte 
na otázky.

ROZVRH HODIN

2) Rozvrh hodin Báry a Kláry. Dopište si do rozvrhu kroužky, na které můžou holky chodit. 

3) Odpovězte na otázky

  1. Stihne Bára všechny svoje kroužky?      ANO – NE

  2. Stihne Klára všechny svoje kroužky?                     ANO – NE

  3. Která holčička svůj kroužek nestihne?................................................................................................................

  4. Jaký kroužek a kdy nestihne?........................................................................................................................

  5. Stihnou holčičky chodit na kroužky, které jsou ve škole?        ANO – NE

  6. Stihne maminka odvézt holčičky na kroužky, které nejsou ve škole?      ANO – NE

  7. Kolik hodin týdně věnuje Bára kroužkům?........................................................................................................

  8. Kolik hodin týdně věnuje Klára kroužkům? ......................................................................................................

BÁRA 8.00-–9.00 9.00–10.00 10.00–11.00 11.00–12.00 12.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00 15.00–17.00 17.00–18.00

PO INF. INF. VV VV PŘÍR. PŘÍR.

ÚT ČJ ČJ TV TV MAT. MAT. MAT.

ST FYZIKA FYZIKA ČJ ČJ MAT. MAT.

ČT DĚJINY DĚJINY ČTENÍ MAT. ČJ PSANÍ

PÁ TV TV MAT. MAT. ČJ PŘÍR. PŘÍR.

KLÁRA 8.00-–9.00 9.00–10.00 10.00–11.00 11.00–12.00 12.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00 15.00–17.00 17.00–18.00

PO MAT. MAT. TV TV PŘÍR. ČJ

ÚT ČJ ČJ MAT. VV VV

ST HV INF. INF. ČJ MAT. MAT.

ČT ČJ PŘÍR. PŘÍR. PŘÍR. ČJ ČJ

PÁ MAT. MAT. ČJ ČJ TV TV

Pracovní list: MET02_PL_03_Rozvrh hodin

METODICKÝ MATERIÁL: Víš, proč čteš?

MET02_PH_01_Druhy vět

MET02_PH_02_PL_02_Tři 
zvířata

MET02_PL_04_Cesta do 
Mnichova

MET02_PH_01_PL_01_
Pexeso na druhy vět

MET02_PL_01_Hihihi

MET02_PL_05_Z Brna do 
Liberce

MET02_PH_02_Tvoříme 
příběhy

MET02_PL_02_Ordinační 
hodiny

MET02_PL_Organizery

MET02_PH_02_PL_01_
Rozsypaný příběh

MET02_PL_03_Rozvrh 
hodin

Přílohy
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Matematika a její aplikace, 
Člověk a jeho svět

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Položte si otázky: „Proč by měli moji žáci umět myslet? K čemu jim je taková dovednost dobrá?“
Tato metodika je první z mnoha, které se budou věnovat nastavení procesů myšlení. Děti se je naučí sledovat a aktiv-
ně do nich vstupovat. Vizualizace myšlení jim pomůže lépe se orientovat v tématu a probudí či podpoří jejich přiroze-
ný zájem učit se. Děti by neměly jen pasivně přijímat informace. Měly by mít dostatek prostoru a vedení k tomu, aby 
se pořádně zamyslely a vymyslely něco samy. Aby si mohly nové strategie v myšlení osvojit, je třeba, aby se s nimi 
ve výuce setkávaly pravidelně.
Proč je metodika vhodná pro děti se sluchovým postižením? 
Metody Visible Thinking nejsou vhodné jen pro děti se sluchovým postižením, jsou pro všechny děti. Dětem se slu-
chovým postižením však pomáhají s uspořádáním a pochopením probíraného tématu tím, že si tyto procesy zapisují 
a zakreslují. Vidí tak proces, kterým se k myšlence dopracovaly. Zároveň jim metody Visible Thinking pomáhají přiroze-
ně chápat a pracovat s úhly pohledu, a tím hledat vlastní řešení. (Ritchhart et al., [2011])
Metodika může procházet všemi vzdělávacími oblastmi a je na vás, kde se ji rozhodnete používat nejvíce.

K této metodice si můžete pustit ANIMACI 13 Vidím, jak myslím 1url.cz/pzgAp 

O ČEM METODA JE

• Žák se učí kriticky myslet
• Žák rozvíjí svojí osobnost
• Žák rozvíjí svou tvořivost

• Žák dovede formulovat své myšlenky
• Žák aktivně komunikuje

CÍLE

MET03_PL_01_VMZ  
MET03_PL_02_Kompas
MET03_PL_03_DMTM
MET03_PH_01_Bezpečně po městě
MET03_PH_01_PL_01
MET03_PH_02_Voda je vzácná
MET03_PH_02_PL_01

MET03_PH_02_PL_02
MET03_PH_02_PL_03
MET03_PH_02_PL_04
MET03_PH_03_Přísloví
MET03_PH_03_PL_01
MET03_PH_03_PL_02

PŘÍLOHY K METODICE

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

Animace 13

http://1url.cz/pzgAp
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Aktivity v této metodice vycházejí z metod Visible Thinking, které vznikly na Harvardově univerzitě v rámci projektu 
Zero (Project Zero: Harvard Graduate School of Education). Na některé způsoby práce si žáci musejí zvykat postup-
ně, proto jejich výsledky nebudou hned od začátku takové, jaké by měly být. Nevzdávejte to a zařazujte aktivity Visible 
Thinking (s jiným obsahem) do výuky častěji, děti se s nimi časem naučí pracovat. 
V této metodice Vám budou představeny čtyři metody Visible Thinking a aktivity, kterými pak můžete na tyto metody 
navazovat. Ke každé metodice je přiložen pracovní list, který lze využít na různá témata, dále konkrétní aktivity 
s metodami a navazující aktivity. 

VIDÍM — MYSLÍM SI — ZAJÍMALO BY MĚ (See-Think-Wonder)
Metoda je vhodná jako úvod do nového tématu. Podporuje zvědavost dětí a potřebu dále se o téma zajímat. Zároveň 
se na ně podívají hned ze tří úhlů pohledu.
Nechte děti pozorovat nějaký objekt zájmu (fotografie, obraz, socha, předmět). Dejte jim na pozorování dostatečně 
dlouhou dobu (cca 3 minuty) a motivujte je k opravdu pozornému zkoumání. 
Na tabuli/flipchart / velký papír si udělejte tři sloupce. 
1. sloupec – Vidím
„Co to je? Co vidíte?“
Odpovědi dětí zapisujte do sloupce nebo děti mohou svá pozorování napsat na lepicí papírek a odpověď do sloupce 
přilepit. Projděte si s dětmi jejich odpovědi a položte jim druhou otázku.
2. sloupec – Myslím si
„Co si o tom myslíte?“
Odpovědi dětí zapisujte do sloupce nebo děti mohou svá pozorování napsat na lepicí papírek a odpověď do sloupce přilepit. 
Projděte si s dětmi jejich odpovědi a položte jim třetí otázku.
3. sloupec – Zajímalo by mě
„Co by tě ještě zajímalo? Co tě k tomu ještě zajímá?“ (Ritchhart et al., [2011])

Odpovědi dětí zapisujte do sloupce nebo děti mohou svá pozorování napsat na lepicí papírek a odpověď do sloupce 
přilepit. 
Projděte si s dětmi jejich odpovědi, ty vás mohou nasměrovat k tomu, jak se tématu dále věnovat nebo jak motivovat 
děti, aby si informace, které je zajímají, našly samy z různých dostupných zdrojů. 
K reflexi dochází po každém naplněném sloupci. Dbejte na to, aby žák se sluchovým postižením slyšel odpovědi 
všech žáků, popřípadě měl možnost si je přečíst. 

ZAOSTŘI (Zoom in)
Metoda je vhodná pro uvedení do nového tématu, ale také na procvičování. 
Podporuje učení syntézou, která se využívá i při výuce čtení. Hlavním prvkem 
je zaměření se na detail a jeho další interpretace. Tato metoda pomáhá dětem 
pochopit, že se názory mohou měnit a že je důležité být změnám otevřený. 
Stimuluje je k tomu, aby si o věcech zjistily více informací dříve, než si udělají 
názor. Metodu lze aplikovat na text, obrázek i video. 
Dětem ukažte jen výřez obrázku, detail, který však není úplný a není z něho 
jasně poznat, o co jde.
Ptejte se dětí: „Co vidíte? Co jste zaznamenaly? Co vám to připomíná?“ 
Odpovědi dětí zapisujte na tabuli / velký papír nebo je nechte, aby své 
odpovědi napsaly na lepicí papírek a ten pod obrázek nalepily. Proveďte shrnutí.
Ptejte se dětí dál: „Co vás vedlo k vaší úvaze? Podle čeho tak soudíte?“ 

AKTIVITY
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Odpovědi dětí opět zaznamenávejte a poté je shrňte. 
Následně můžete odkrýt další kus obrázku a pokračovat stejným 
stylem. Přidejte otázky, které vás zajímají, nebo ukažte dětem celý 
obrázek rovnou. (Ritchhart et al., [2011])
Aktivitu můžete vykonávat dohromady jako skupina nebo mohou 
děti pracovat samostatně s pracovním listem, kde mají otázky 
předem připravené. 

Všechny děti jsou přirozeně zvídavé, vždy je nutné v nich probudit zájem a motivovat je k pátrání a objevování. 
Tato metoda je ideální. Velmi často používám „kompas“ třeba před exkurzí, kde se máme dozvědět něco nové-
ho. Děti si samostatně připravují, co mají zjistit a na co se zaměřit. Metoda podporuje vyhledávání informací. 
Děti se sluchovým postižením bývají na exkurze i na novou látku připravené a mají zvýšený zájem se dozvědět 
něco více, vždy přinesou nové informace, které vyhledají v encyklopediích. Vyzkoušela jsem v prvouce plán ho-
diny na téma dopravní výchova i téma voda. Vždy jsem byla překvapená, jak široký mají děti o tato témata zájem 
a jaké otevřou další otázky k daným tématům. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves

KOMPAS (Compass Points) 
Metoda pomáhá vizualizovat, formulovat otázky a uspořádat myšlenky před novým úkolem, tématem nebo situací. 
Dětem ukazuje, že ke každé situaci se můžeme stavět z více úhlů pohledu a že lze na základě analýzy situace hledat 
různá vhodná řešení. Metodu lze využít například před školním výletem či školou v přírodě. Děti tak mohou definovat 
své postoje, nadšení a obavy a na základě toho hledat různá řešení. Papír nebo tabuli rozdělte na čtyři části tak, že 
čáry pomyslně ukazují na světové strany. Každá světová strana klade k tématu či myšlence různé otázky.

Tato metoda práce se mi velmi za-
mlouvá, je úžasné sledovat, jak děti 
samy přemýšlí, o čem to dnes bude. 
Obrázek bez komentáře rozhodně 
podporuje zvídavost i zvědavost  
a musím říct, že volba vašich obrázků 
je opravdu pozoruhodná a zajímavá. 

Blanka Vanišová, ZŠ V Domcích, Trutnov

(Ritchhart et al., [2011])

Sever � Potřeby 
(Nord = Needs)

„Jaké navrhujete řešení?“
„Jak budete dál v tématu postupovat?“
„Jaký je váš názor na téma teď?“

„Co vám na tomto tématu přijde nejlepší? “ 
„Proč jste z tohoto tématu / z této myšlenky 
nadšení?“ 

Západ � Obavy 
(West = Worries)

„Co potřebujete, abyste se o tématu dozvěděli více?“
„Co potřebujete k vyřešení situace?“
„Co ještě potřebujete vědět?“

„Čeho se na tématu nejvíc obáváte?“ 
„Co vám na tomto tématu přijde obtížné? “

Jih � Návrhy, kroky, postoje 
(South = Steps, Suggestions, Stance)

Východ � Nadšení 
(East = Excitements)
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PRŮZKUMNÁ EXPEDICE
Aby děti zjistily informace, které je zajímají (sloupeček Zajímalo by mě), můžete s nimi vyrazit na průzkumnou expe-
dici. Informace děti zjišťují přímo u zdroje a dozvídají se spoustu nových věcí. Po návratu do školy si odpovězte na 
otázky, které děti dříve pokládaly. Zároveň můžete tabulku rozšířit o úplně nové informace, které se děti na expedici 
dozvěděly. 
Odpovědi dětí opakujte a zapisujte na tabuli nebo na velký papír. 

INTERNETOVÉ A KNIŽNÍ PÁTRÁNÍ
Děti mohou další informace dohledávat na internetu nebo v knihách, které jim poskytnete. Pátrat mohou ve skupin-
kách nebo samostatně. Mohou pak prezentovat svá pátrání před ostatními a odpovídat na zvolené otázky. Mohou 
také doplnit, kde informaci nalezly a jestli se dozvěděly i něco dalšího a nového. Odpovědi dětí opakujte 
a zapisujte na tabuli nebo na velký papír tak, aby bylo jasné, na jakou otázku odpovídají.

AKTIVITY VHODNÉ PO „VIDÍM, MYSLÍM SI, ZAJÍMALO BY MĚ“

Žáci si mohou k tématu udělat svůj vlastní kompas. Můžete si k tématu udělat i společný kompas, děti mohou otázky 
a odpovědi psát na lepicí papírky a pak je přiřadit k jednotlivým částem nebo vám je diktovat. Pokud vám děti budou 
diktovat, dbejte na to, aby mluvily dostatečně nahlas a aby mluvilo vždy jen jedno. Pokud děti říkají své odpovědi 
potichu, znova po nich informaci zopakujte. 

DŘÍV JSEM SI MYSLEL..., TEĎ SI MYSLÍM… (I Used To Think…, Now I Think…)
Metoda je vhodná na mapování pokroku v učení či myšlení. Je snadná a rychlá a můžete ji využívat na konci každého 
tématu. Než se však děti samy naučí metodu používat, je potřeba ji lehce modifikovat. 
Po probraném tématu, školní exkurzi či výkladu dostanou děti pracovní list, kam mají doplnit dvě věty, které se 
k tématu vztahují. 

Věty si mohou napsat do sešitu nebo mohou dostat pracovní list. 

1.) Dřív jsem si myslel ........................................................................................................................................................

2.) Teď si myslím .................................................................................................................................................................

S dětmi se pak můžete bavit o tom, jak se jejich myšlení změnilo a co tu změnu způsobilo. (Ritchhart et al., [2011])

Tip: MODIFIKOVANÁ VERZE
V ZŠ Heuréka si učitelé všimli, že když s dětmi tuto metodu začali používat, ne vždy byly děti schopné 
rozeznat, co si o tématu myslely dřív a co si myslí teď. To však můžete vyřešit tím, že dětem dáte pracovní 
list ještě před zahájením tématu. Na pracovní list děti napíšou, co si o tématu myslí nebo co o něm vědí teď. 
Stejný papír na vyplnění jim dáte na konci probraného tématu. Pak můžete s dětmi porovnat rozdíl v jejich 
myšlenkách před zahájením tématu a na jeho konci. Až si děti na aktivitu zvyknou, můžete jim zkusit poklá-
dat otázky až po probraném tématu. Děti jsou tak motivovány k dalšímu učení, protože vidí a samy reflektují 
svůj pokrok. 

Tip: JAK KLÁST OTÁZKY
„Jaká je nejrychlejší/největší/nejhlubší...?“ 
„Věděli jste, že...?“
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DALŠÍ OTÁZKY
Dětem můžete klást další, doplňující otázky, které jim pomohou ukázat, jak se vyvíjely jejich úvahy o postupně odkrý-
vaném obrázku. Děti mohou mít otázky na samostatném pracovním listě nebo si je můžete napsat na tabuli / velký 
papír a společně si je zodpovědět. 

Příklad otázek:
• „Co tě překvapilo?“ 
• „Co tě na tom zaujalo?“ 
• „Proč sis myslel, že je to toto?“
• „Podle čeho jsi poznal, co to je?“
• „Co dál by tě k tomu ještě zajímalo?“ (Po této otázce můžete zahájit pátrání a informace zjistit.)

Pokud děti odpovídají, dbejte na to, aby byly dobře slyšet a zároveň aby žák se sluchovým postižením věděl, od koho 
odpověď přichází. Odpovědi po dětech dostatečně nahlas opakujte a pište je na tabuli / velký papír.

AKTIVITY VHODNÉ PO „ZAOSTŘI“

PÁTRÁNÍ VE VLASTNÍ HLAVĚ
Pokud aktivitou začínáte nové téma, můžete se k 
ní vrátit, až téma dokončíte. Děti si tak uvědomí, 
že se opravdu něco nového naučily, protože jsou 
schopny odpovědět na své vlastní otázky. Zeptejte 
se přímo u zdroje.
Vyvstala vám opravdu zajímavá otázka? Oslovte 
přímo odborníka, který se tématem zabývá. Děti 
formulují e-mail nebo zprávu, kterou pak pošlete. 
Vypravte se přímo za někým, kdo by odpověď 
mohl znát. Děti mohou odpověď hledat také doma 
u svých rodičů a prarodičů. 

KOMPAS JAKO REFLEXE
Ke kompasu, který jste si k tématu vytvořili, se můžete průběžně vracet a využívat ho k reflexi vaší práce. Postupujete 
podle stanovených potřeb? Jaké nové potřeby vyvstaly? Fungovaly stanovené postupy, nebo bylo potřeba vymyslet 
jiné? Proč k takové situaci došlo? Dětem tak pomáháte si uvědomit, že někdy se věci v průběhu doby mění a že nám 
taková situace může pomoct a dostat nás dál. 

AKTIVITY VHODNÉ PO METODĚ KOMPAS

INDIVIDUÁLNÍ REFLEXE
S každým dítětem si můžete projít jeho osobní pokroky a motivovat ho tak k dalšímu učení.

SPOLEČNÁ REFLEXE
Společně si s dětmi můžete udělat velké shrnutí. Na tabuli nebo na velký papír si napíšete odpovědi všech dětí a mů-
žete pak společně zkoumat, co se objevovalo nejčastěji. Děti si tak můžou prohlédnout, jak mysleli ostatní, a dozvě-
dět se další nové informace.

AKTIVITY VHODNÉ PO „DŘÍV JSEM SI MYSLEL..., TEĎ SI MYSLÍM….“
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Přílohy

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák samostatně definuje pravidla bezpečnosti pro chodce
• Žák se učí analyzovat situaci a najít vhodné řešení

CÍLE

psací potřeby, fotografie z pracovního listu MET03_PH_01_PL_01, velký papír / tabule, lepicí papírky (není nutné)

MET03_PH_01_PL_01

POMŮCKY

PŘÍLOHY

POSTUP

Plán hodiny kombinuje aktivity z metodiky MET03_Vidím, jak myslím a MET02_Víš, proč čteš?. Zároveň můžete ho-
dinu proložit nějakou pohybovou aktivitou z metodiky MET01_Řeč neřeš… a tím pomoct dětem lépe se koncentrovat 
na nový úkol. 

Človek a jeho svět

Vidím, jak myslím

1. období 1. stupně

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Bezpečně po městě

PRACOVNÍ LIST 02

OTÁZKA PRO VÝZKUMNÍKY 

V jakých částech světa je málo vody?

1) Zakreslete oblasti na mapě.

2) Proč je v těchto oblastech málo vody? 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

Plán hodiny: MET03_PH_02_Voda je vzácná

Pracovní list: MET03_PH_02_PL_02

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

PRACOVNÍ LIST 01

Vidím Myslím si Zajímalo by mě

Plán hodiny: MET03_PH_01_Bezpečně po městě

Pracovní list: MET03_PH_01_PL_01

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

Zdroj: Buďme dětem příkladem. In BESIP. https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Aktivni-pohyb-v-silnicnim-provozu/Pesky/Dite-ve-meste/
Budme-detem-prikladem

PRACOVNÍ LIST 03

OTÁZKA PRO VÝZKUMNÍKY 

Jaké rostliny přežijí v oblastech, kde je málo vody?

Najděte alespoň 3 druhy rostlin a vyplňte.

1. Nakresli a vyplň.

NÁZEV ROSTLINY: ……………………………………………....................................

KDE ROSTE: …………………………………………………......................................

PROČ PŘEŽIJE BEZ VODY: ………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................

2. Nakresli a vyplň.

NÁZEV ROSTLINY: ……………………………………………....................................

KDE ROSTE: …………………………………………………......................................

PROČ PŘEŽIJE BEZ VODY: ………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................

Plán hodiny: MET03_PH_02_Voda je vzácná

Pracovní list: MET03_PH_02_PL_03 

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

Člověk a jeho svět

Vidím, jak myslím

1. stupeň (modifikovatelné pro jakýkoliv ročník)

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Voda je vzácná

• Žák se učí obhajovat svá tvrzení
• Žák analyzuje situaci a hledá vhodné řešení
• Žák si uvědomuje kulturní a zeměpisné rozdíly

CÍLE

psací potřeby, fotografie z přílohy k promítnutí, velký papír / tabule, lepicí papírky (není nutné)

MET03_PH_02_PL_01
MET03_PH_02_PL_02
MET03_PH_02_PL_03
MET03_PH_02_PL_04

POMŮCKY

PŘÍLOHY

POSTUP

Plán hodiny kombinuje aktivity z metodiky MET03_Vidím, jak myslím a MET02 Víš, proč čteš?. Zároveň můžete hodi-
nu proložit nějakou pohybovou aktivitou z metodiky MET01 Řeč neřeš… a tím pomoct dětem lépe se koncentrovat na 
nový úkol. 

PRACOVNÍ LIST 04

OTÁZKA PRO VÝZKUMNÍKY 

Jaká zvířata žijí v oblastech, kde je málo vody?

Najděte alespoň 3 zvířata a vyplňte. 

1. Nakresli a vyplň.

NÁZEV ZVÍŘETE: ……………………………………………....................................

KDE ŽIJE: …………………………………………………......................................

PROČ PŘEŽIJE BEZ VODY: ………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................

2. Nakresli a vyplň.

NÁZEV ZVÍŘETE: ……………………………………………....................................

KDE ŽIJE: …………………………………………………......................................

PROČ PŘEŽIJE BEZ VODY: ………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................

Plán hodiny: MET03_PH_02_Voda je vzácná

Pracovní list: MET03_PH_02_PL_04

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

PRACOVNÍ LIST 01

Vidím Myslím si Zajímalo by mě

Plán hodiny: MET03_PH_02_Voda je vzácná

Pracovní list: MET03_PH_02_PL_01 

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

Český jazyk

Vidím, jak myslím

1. stupeň (modifikovatelné pro jakýkoliv ročník)

Jazyk a jazyková komunikace, 
český jazyk 

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Přísloví (Není všechno zlato, co se třpytí.)

• Žák se učí analyzovat situaci a chápat její proměnlivost
• Žák hledá vhodná řešení
• Žák aktivně komunikuje
• Žák se učí obhajovat svá tvrzení

CÍLE

psací potřeby, fotografie z přílohy k promítnutí, velký papír / tabule, lepicí papírky (není nutné)

MET03_PH_03_PL_01
MET03_PH_03_PL_02

POMŮCKY

PŘÍLOHY

POSTUP

Plán hodiny kombinuje aktivity z metodiky MET03_Vidím, jak myslím a MET02 Víš, proč čteš?. Zároveň můžete hodi-
nu proložit nějakou pohybovou aktivitou z metodiky MET01 Řeč neřeš… a tím pomoct dětem lépe se koncentrovat na 
nový úkol. 

MET03_PH_01_Bezpečně 
po městě

MET03_PH_02_PL_02

MET03_PH_01_PL_01

MET03_PH_02_PL_03

MET03_PH_02_Voda je 
vzácná

MET03_PH_02_PL_04

MET03_PH_02_PL_01

MET03_PH_03_Přísloví
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PRACOVNÍ LIST 03

TÉMA:..........................................................................................................

Pracovní list: MET03_PL_03_DMTM 

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

DŘÍV JSEM SI MYSLEL...... TEĎ SI MYSLÍM......

MET03_PL_03_DMTM

Přílohy
PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET03_PH_03_Přísloví

Pracovní list: MET03_PH_03_PL_01

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

1. Co vidíte na obrázku? 

2. Kde se takové místo asi nachází? 

3. Jak byste se na tomto místě cítili? Proč? 

4. Můžete obrázek dokreslit, jak si myslíte, že by mohl vypadat.

PRACOVNÍ LIST 02

1. Co vidíte na obrázku? 

________________________________________________________________________________________________________

2. Kde se takové místo asi nachází? 

________________________________________________________________________________________________________

3. Jak byste se na tomto místě cítili? Proč? 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Plán hodiny: MET03_PH_03_Přísloví

Pracovní list: MET03_PH_03_PL_02

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

PRACOVNÍ LIST 01

CO TO JE?
CO VIDÍŠ?

CO SI O TOM
MYSLÍŠ?

CO TĚ NA TOM
ZAJÍMÁ?

Pracovní list: MET03_PL_01_VMZ 

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

PRACOVNÍ LIST 02
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Pracovní list: MET03_PL_02_Kompas 

METODICKÝ MATERIÁL: Vidím, jak myslím

MET03_PH_03_PL_01 MET03_PH_03_PL_02 MET03_PL_01_VMZ MET03_PL_01_VMZ 
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Metodika je průřezová a její 
aktivity se dají přizpůsobit na 
jakoukoliv vzdělávací oblast.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Cílem této metodiky je podpořit dítě se sluchovým postižením tak, aby se mu lépe orientovalo v diskuzi a zároveň  
aby se do ní zvládlo bez obav zapojit. 
S diskuzí se můžete setkat ve třídě každý den, od řešení organizačních záležitostí a výchovných situací až po diskuzi 
nad vzdělávacím tématem. Žák se sluchovým postižením by měl mít možnost účastnit se každé diskuze v maximální 
možné míře. Zkuste se nejdříve sami zamyslet nad tím, co potřebujete k tomu, abyste se v diskuzi dobře cítili. Zá-
sadní je znát téma. Vedoucí diskuze by měl klást srozumitelné a promyšlené otázky. Abyste se dobře orientovali, měli 
byste vědět, kdo právě mluví. Současně je důležité, aby vás ostatní poslouchali a aby vám někdo poskytl zpětnou 
vazbu. Možná vás napadají i další situace, které vám ulehčí účast v diskuzi. Metodika nabízí další myšlenkové cesty 
z konceptu Visible Thinking, které lze u diskuze využít. 

O ČEM METODA JE

• Žák se sluchovým postižením se orientuje v diskuzním prostředí 
• Žák se sluchovým postižením dovede adekvátně reagovat na průběh diskuze
• Žák se sluchovým postižením aktivně sleduje diskuzi 
• Žák se učí formulovat myšlenku

CÍLE

1. PŘIPRAVTE SI PROSTŘEDÍ
Připravte žákům takové prostředí, aby na sebe dobře viděli.
Pokud chcete probírat citlivější téma, přizpůsobte tomu i atmosféru (např. sezení v kruhu na koberci, polštáře, zazpí-
vejte si oblíbenou písničku, proveďte váš třídní rituál, který navodí pohodovou atmosféru, zahrajte si krátkou hru). 
Připravte si plochu, na kterou můžete zapisovat klíčové informace a nápady, které se budou během diskuze objevovat 
(velký papír, flipchartová tabule, tabule — zkuste však z kruhu neodbíhat).

2. PŘIPRAVTE SI  TÉMA A SMĚR, KTERÝM SE MŮŽE UBÍRAT
Promyslete téma, které s dětmi chcete probírat.
Promyslete otázky, kterými děti budete aktivizovat.
Připravte si úvodní aktivitu, kterou můžete děti motivovat k probírání tématu. 
Připravte si vizuální materiály, které vám pomůžou přiblížit a rozvíjet téma. 

JAK NA DISKUZI? 

METODICKÝ MATERIÁL: Diskuze bez krize
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3. DOMLUVTE SI S DĚTMI PRAVIDLA
Každé dítě, které mluví či žádá o slovo, oslovte jménem, aby dítě se 
sluchovým postižením vědělo, kam se má dívat. Každý, kdo chce 
něco říct, by se měl přihlásit (pokud máte jiný signál k hlášení se  
o slovo, využijte ho). Vždy mluví jen jeden.

4. DOMLUVTE SI S DĚTMI ROLE V DISKUZI 
Vedoucí diskuze – pro začátek učitel, následně je možné, aby dítě 
korigovalo diskuzi. 
Zapisovatel – záznam klíčových myšlenek a informací. Může to být 
učitel, může to být některé z dětí, záleží na povaze diskuze.
Další role, které vás napadnou, popřípadě jsou potřeba pro vaše 
téma.

5. BĚHEM DISKUZE
Ptejte se na doplňující otázky, pátrejte po tom, proč si děti něco 
myslí a jak na to přišly.
Ptejte se dětí pomocí kontrolních otázek, abyste se ujistili, že sledují diskuzi.
Oslovujte děti jménem, aby bylo jasné, kdo mluví a jakým směrem se má žák se sluchovým postižením dívat.
Zapisujte informace a myšlenky, které děti sdílí.
Odpovědi dětí opakujte, pokud nemluví dostatečně nahlas a pokud je informace opravdu důležitá. Když je odpověď 
dítěte chaotická, zopakujte jí správně a zároveň se dítěte zeptejte, jestli to opravdu takto myslelo.
Dopřejte dětem dostatek času na to, aby se mohly vyjádřit. 

6. ZÁVĚREM
Projděte si klíčové informace, které během diskuze vyvstaly.
Vymyslete, jak byste mohli postupovat dál (pokud k tomu téma vybízí). 
Udělejte reflexi.
Diskuzi uzavřete – rituálem, písničkou, hrou, následnou aktivitou.

S touto metodou pracuji velice často a domnívám se, že je nezbytnou součástí každého vyučovacího dne.  
Pokud se dodržují zásady komunikace, žák se sluchovým postižením nemá problém a plně se zapojuje. 

Petra Kratinová, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Tip: ANIMACE
Další zajímavé informace můžete najít v Animaci 10 Spolu v prostoru třídy a Animaci 11 ... Aby informace 
doputovala. 

1url.cz/pzgAp 

Animace 11
... Aby informace doputovala

Animace 10 
Spolu v prostoru třídy 

Již od přípravného ročníku si s žáky 
stále opakujeme pravidla komunikace 
ve třídě, která je důležité dodržovat ne-
jen ve třídě s dítětem se sluchovým po-
stižením. Postupem času se schopnosti 
dětí pravidla dodržovat stále zlepšují. 
Tato metodika výraznou měrou přispěla 
k ujasnění si pravidel při komunikaci 
s dítětem se sluchovým postižením. 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic

http://1url.cz/pzgAp
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PŘEMÝŠLEJ – DISKUTUJ – SDÍLEJ (Think – Pair – Share) 
1. Dětem zadejte otázku (otázku zapište na papír, který dáte dětem do skupinky, na tabuli atp.)
 Děti mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinkách.
 „Proč jsou 3/4 víc než 6/8?“ 
2. Nejdříve se děti nad odpovědí zamyslí samy, poté diskutují ve dvojici či ve skupinkách. Společně se zamýšlí 
 a hledají řešení, které si pak před ostatními obhájí. 
3. Děti následně sdílejí své poznatky s ostatními.
 Jejich nápady a řešení zapisujte k otázce, kterou máte na tabuli. 
 Udělejte si s dětmi reflexi, porovnejte různá řešení úkolu. (Ritchhart et al., [2011])

AKTIVITY VHODNÉ K ZAHÁJENÍ DISKUZE, MOTIVACE K TÉMATU

NOVINOVÉ  TITULKY (Headlines)
Děti mají za úkol vymyslet „novinový“ titulek k tématu či problematice, kterou zrovna probíráte. Není nutné proble-
matiku či úkol dobře znát. Důležité je využít informace, které zrovna děti mají, a z nich vytvořit titulek. Tato dovednost 
žáky učí vnímat podstatu probíraného tématu či řešené problematiky. Vzájemným prohlížením titulků si tvoří celkový 
obraz o problematice a mohou ho samostatně dále rozvíjet. Poté, co téma dostatečně dobře proberete nebo se 
seznámíte s problematikou, vraťte se ke svým titulkům a zjišťujte, zda jsou aktuální a stále využitelné, nebo je potřeba 
na základě získaných informací změnit i titulek. (Ritchhart et al., [2011])

Tip:  • Každé ráno si vymyslete titulek pro svůj den. Druhý den nebo po skončení výuky ho reflektujte a diskutujte 
  o změnách, které se staly. 
 • Dejte dětem sadu obrázků a nechte je k nim vymyslet spojující titulek.
 • Děti mohou titulek vymýšlet k úryvku z textu nebo k videu.
 • Děti mohou pomocí titulků komentovat situace, které se ve třídě dějí, a tak se postupně učit 
  stručně a výstižně reflektovat dění kolem sebe.

Velmi přínosná byla variabilita této metody a její využití ve všech předmětech. Děti se velmi rády k nastoleným 
tématům vyjadřují a v metodice je dobře zpracovaný postup, jak vést řízenou diskuzi bez toho, aby děti odbíha-
ly od tématu.Velmi se mi líbí nápad s novinovými titulky. Pro děti je často obtížné z textu vytáhnout podstatné 
informace a toto je příležitost, jak je to naučit. Velmi přínosné je umět pokládat dětem otevřené otázky, vedoucí 
k promyšlené odpovědi celou větou – učí to děti správně se vyjadřovat.Tak jak je metodika popsaná, je velmi 
dobře využitelná v praxi. Podle mého názoru je důležité metodiku zařazovat do výuky co nejčastěji, rozvíjí u dětí 
schopnost vyjadřovat k tématu to podstatné, rozvíjí jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je přemýš-
let, naslouchat, reagovat. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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Nejlépe diskuzi ve třídě rozproudíte, když budou mít děti možnost 
porovnávat několik věcí a zároveň vycházet ze svých poznatků.

POROVNÁNÍ S FILMEM
Na základě probraného tématu můžete dětem pustit film/dokument/
videoukázku a následně diskutovat o tom, jaké jsou rozdíly mezi 
informacemi v učebnici/knize a ve filmu. 
Můžete využít filmy ze série „Byl jednou jeden život“. 
Porovnání knihy, kterou zrovna čtete, a jejího filmového zpracování. 
 
POROVNÁNÍ DVOU  TEXTŮ
Nechte děti přečíst dva texty, které se věnují stejnému tématu. Dél-
ku a náročnost textů zvolte podle ročníku. 
Dítě se sluchovým postižením může před hodinou dostat texty 
domů, aby si je mohlo projít a seznámit se slovní zásobou. Násled-
ně diskutujte o rozdílech mezi nimi. Dohledávejte si další informace, 
které vám potvrdí, nebo vyvrátí pravdivost textů. Tímto podporujete 
kritické myšlení dětí a jejich orientaci v informacích.

AKTIVITY PODNĚCUJÍCÍ K DISKUZI

Diskuze je pro dítě se sluchovým postižením velmi náročná na orientaci. Tato metoda mi pomohla zlepšit komu-
nikaci mezi dětmi při společné diskuzi. Velmi důležité je pracovat v kruhu, aby na sebe všichni viděli, oslovovat 
se jménem, aby bylo jasné, kdo bude v diskuzi pokračovat, a postřehy z diskuze zapisovat například do myšlen-
kové mapy nebo volně na papír, aby se děti v diskuzi lépe orientovaly. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves

POROVNÁNÍ OBRÁZKŮ
Můžete nechat děti porovnávat dva podobné obrázky nebo dva 
obrázky zobrazující jednu věc pokaždé jiným způsobem. Umožňu-
jete tím dětem vnímat věci z více úhlů pohledu a zároveň jim dáváte 
možnost diskutovat o pravdivosti, popřípadě je nechat dohledávat 
si další informace.

Tato aktivita s porovnáváním textu děti 
velice baví, jedna vyučovací hodina 
je málo. Dobré je zařadit dvě na sebe 
navazující hodiny. Nabízí se tak  
i možnost získané informace ztvár-
nit výtvarně.  Na této metodě snad 
nejvíce oceňuji její použitelnost ve 
všech předmětech a situacích. Učí děti 
kultivovaně, podle pravidel diskuto-
vat, naslouchat druhým a reagovat na 
jejich slova. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-
-Klánovice

Metodika stručná, jasná, výstižná, 
dává velký prostor. Žákyni se slucho-
vým postižením práce velmi bavila  
a reagovala stejně dobře jako ostatní 
děti, někdy dokonce lépe – byla vní-
mavější a pozornější než někteří žáci. 

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy

„Proč si to myslíš?“
„Jak jsi na to přišel?“
„Proč to říkáš?“
„Kde jsi na to přišel?“
Aktivizujících otázek je celá řada. Téměř každá otázka se dá položit tak, aby se na ni nedalo odpovědět jedním slo-
vem. Snažte se otázky pokládat tak, aby děti odpovídaly celou větou a zároveň prezentovaly svou myšlenku. Pokud  
je to možné, vyhýbejte se sugestivním otázkám, kdy dětem spíše vštěpujete svůj pohled na svět. (Ritchhart et al., [2011])

OTÁZKY, KTERÝMI LZE DĚTI AKTIVIZOVAT
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět, 
Matematika

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Tato metoda pracuje s technikou strukturovaného dramatu, kdy se příběh prolíná s různými aktivitami. Metoda je spe-
cifická tím, že její aktivity na sebe navazují a můžete ji využít v jednom až dvou dnech, kdy se Vám bude téma prolínat 
všemi předměty. Děti se během dne zaměří nejen na své rozumové dovednosti, ale také společnou činností utuží 
kolektiv. Během celého dne se lépe vcítí do příběhu a procvičí si mnoho důležitých dovedností. 
Dítě se sluchovým postižením je dobré na aktivitu připravit. Den před projektem mu můžete naznačit, jak bude aktivi-
ta probíhat. Během vašeho čtení poskytněte dítěti stejný text předtištěný na papírku, aby mohlo číst zároveň s vámi, 
lépe se na aktivity mezi čtením bude soustředit a během čtení učitele nemusí vynaložit na poslech tolik energie,  
která by mu pak nestačila na plnění úkolů. Dítě si v textu zároveň může vyznačovat slova, kterým nerozumí. Je možné, 
že take ostatní děti budou mít s některými slovy problémy, proto Vám doporučujeme vést si na velkém papíru nebo 
na tabuli „slovníček“. Děti se tak mohou k neznámým slovům vracet a postupně si upevňovat jejich znalost.

O ČEM METODA JE

Mapa světa / glóbus / promítnutá mapa

POMŮCKY

Příběh románu „Dva roky prázdnin“ je aktuální v každé době. Otázka záchrany vlastního života se nás stále dotýká,  
ať už osobně, nebo zprostředkovaně. Navíc děti na 1. stupni jsou přibližně stejné věkové kategorie jako hrdinové 
románu, kteří jsou díky okolnostem odkázáni sami na sebe. Strukturované drama obsahuje dvacet devět na sebe 
navazujících aktivit, během kterých se děti seznámí s příběhem a zároveň se budou pokoušet hledat řešení různých 
situací. Na konci aktivity by si žáci v roli chlapců z románu měli vytvořit „zákoník“ chování, který jim pomůže na ostro-
vě přežít. Jde tedy o část románu J. Verna, jež se odehrává na opuštěném ostrově v Tichém oceánu v roce 1860.

Pokud aktivitu rozdělujete do více dnů, jako úvodní aktivitu použijte společné vypravování. Každý řekne jednu větu  
o tom, co všechno se minulou hodinu stalo, a znovu dětem přečtěte text.

PŘÍBĚH — Dva roky prázdnin (Jules Verne)

MET05_P_01_Texty
MET05_PL_01_Škuner
MET05_PL_02_Co se doopravdy stalo?

MET05_P_02_Text z deníku
MET05_P_03_Obrázek škuneru v bouři
MET05_P_04_Mapa ostrova

PŘÍLOHY

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem
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Cílem této aktivity je odhalit téma a příběh dnešního dne. Učitel vstupuje do role Brianta a nechává děti o sobě zjišťo-
vat informace. Děti se tak promění v detektivy a pomalu skládají dohromady informace o začátku příběhu. 
Atmosféru příběhu můžete navodit aktivitou Kruh (MET01_Řeč neřeš...), kdy dětem ukážete různé předměty,  
které jim přiblíží téma celého dne.

AKTIVITA 1 — Učitel v roli Brianta

Učitel navodí atmosféru a představí se dětem. Malinko jim může příběh poodhalit anebo nechává děti přijít na to, kdo 
je. Informace, které děti zjistí, zapisujte na tabuli / velký papír.  
Varianta 1 — Děti pouze hádají a učitel zapisuje odpovědi na papír.
Varianta 2 — Děti pracují ve skupinách, kde mají různé návodné otázky, které potřebují k seznámení se s Briantem. 
Každá skupina má jiné otázky. 

INSTRUKCE PRO UČITELE 
Předstupujete před žáky jako 13letý chlapec. Děti se vám kladou otázky, například: „Kam chodíš do školy?“  
Vy odpovídáte: „Chodím do internátní školy v Aucklandu.“ Děti se doptávají: „Co je to internátní škola?“ 
Vy: „To je škola, kde děti i bydlí. Jsme tam bez rodičů a vracíme se k nim třeba jen na prázdniny či na víkend.“ 
Vycházejte z informací z odstavce níže. Tuto aktivitu je možné dělat s dětmi v první třídě, stejně jako na druhém 
stupni. Své odpovědi přizpůsobte žákům ve své třídě.
Opakujte odpovědi po dětech. Zapisujte odpovědi dětí na tabuli. Na závěr si shrňte všechny informace, které se 
děti o Briantovi dozvěděly.

 Briant je Francouz a je mu 13 let. Má o tři roky mladšího bratra Jakuba. Oba jsou synové významného inženýra, 
který přišel před 2 lety řídit vysušovací práce v bažinách na Ika-Na-Mawi (Rybím ostrově). 
Navštěvuje Chairmanovu internátní školu v Aucklandu. Do takové školy chodí jen Angličané, Francouzi, Američané 
a Němci, synové statkářů, obchodníků a úředníků. Dostává se jim tam nejlepšího vzdělání, stejného jako v podob-
ných školách v Anglii. Maorové, původní obyvatelé ostrovů, tam ovšem své děti posílat nemohou. Pro ty byly zřízeny 
jiné školy. 
 
 Briant je velmi bystrý, ale ne příliš pilný. Častokrát se mu stalo, že byl v páté třídě poslední, ale chtěl-li, dostal se 
rychle pro svou přizpůsobivost a úžasnou paměť do prvních řad. Žárlí na něj Doniphan a z toho pramení soupeření 
mezi nimi. Briant je odvážný, podnikavý chlapec, obratný v tělesné výchově, pohotový, úslužný, neupjatý, otevřený – 
pravý opak pyšného Doniphana. Často se zastává slabších, staví se proti bezpráví a násilí starších chlapců  
a nikdy se nechce podřídit zákonům faggingu (jedná se v podstatě o druh šikany, kdy starší žáci poroučejí mladším) 
– z toho pramení časté rozpory, hádky a rvačky vyvolané jeho živostí a odvahou. Ze sporů vychází většinou vítězně. 
Chlapci ho mají rádi, má mořeplavecké zkušenosti a nebojí se ujmout vedení, když je třeba.
Dne 14. února 1860 začínají všem chlapcům ze školy prázdniny a pro mnoho z nich znamenají cestu po moři, kte-
rou Chairmanova škola každoročně podniká. Plavby na palubě škuneru Chrt se může zúčastnit patnáct chlapců a 
škuner už je připraven. Má plout okolo novozélandských břehů.
 Briant ví, že na palubě budou: bratranci Doniphan a Cross (oba starší třinácti let – 5. ročník), Baxter (13 let –  
5. ročník), Webb a Wilcox (12 a půl roku – 4. ročník), Garnett a Service (12 let – 3. ročník), Jenkins (9 let – 3. ročník) 
a Iverson (9 let – 2. ročník), Dole a Costar (8 let – 1. ročník). Američan Gordon (14 let) a jeho lovecký pes, Jakub – 
mladší bratr Briana (4. ročník) a černý plavčík Moko (12 let).

Tip: Chlapci vás budou provázet celým příběhem. Můžete děti rozdělit do skupin a podle informací, které  
o chlapcích mají, si je mohou nakreslit (každá skupina může nakreslit 2–3 chlapce). Posádku si pak vystav-
te ve třídě.
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V první řadě musím zmínit nadšení, které zavládlo už po přečtení materiálu a při konzultacích s kolegyní. Námět 
je super, zpracování taky a obě jsme se těšily, jak se s tématem popasují děti… Celou dobu děti aktivity moc 
bavily, mě taky. Zaujatí byli i kluci, což je při hodinách čtení dost oříšek.Takže výběr tématu super, mezipředmě-
tové učení taky. Děti si osvojily i jiné dovednosti a něco z pravidel etiky. 

Růžena Nováková, ZŠ V Domcích Trutnov

Cílem této aktivity je shrnout informace, které se děti dozvěděly 
o nadcházející plavbě chlapců. Všechny informace, které se děti 
dozvěděly, zapisují na papír s obrázkem škuneru. Můžete využít 
pracovní list MET05_PL_01_Škuner, 
který zároveň informace propojuje s matematikou. K aktivitě si při-
pravte mapu světa či glóbus, případně promítněte mapu na tabuli  
a vyhledejte cestu, kudy chlapci poplují. Pro dítě se sluchovým po-
stižením je složité současně sledovat vaš výklad a to, kam ukazuje-
te. Dejte si tedy pozor, abyste ukázali na obrázek, nechali ho děti si 
prohlédnout a až pak o něm mluvili. 
Dávejte také pozor, abyste nemluvili směrem k tabuli. Informace mohou děti nejdříve samostatně zpracovávat ve sku-
pinách a následně si je shrnete společně. Po dětech opakujte a informace, které sdílejí, pište na tabuli nebo na velký 
papír, na kterém budete mít obrázek škuneru — společný pracovní list.

AKTIVITA 2 — Zápis faktů 

Cílem aktivity je seznámit se se škunerem a s tím, jak vypadá. Každý si však lodí prochází podle své fantazie. Do 
fantazijního světa je dítě přeneseno dotykem kouzelné hůlky.
Varianta 1 — Děti sedí. Koho se učitel dotkne, vstává a dělá pohyby, jako by si prohlížel škuner, nereaguje na gesta  
a pohyby svých spolužáků. Mezitím učitel popisuje škuner a děti na to reagují. 
Varianta 2 — Děti pouze leží a mají zavřené oči, učitel jim vypráví příběh (viz. níže) a děti na základě toho ve své fan-
tazii objevují škuner. Dítě se sluchovým postižením si může text číst současně s vámi a následně se zamýšlet nad tím, 
jak asi škuner vypadá.

AKTIVITA 3 — Kouzelná hůlka
TT

Jedná se o velmi zdařilou metodiku. 
Využila jsem ji před prázdninami, kdy 
jsou již děti natěšené na cestování, ale 
učivo nám již nejde. Bylo to zopaková-
ní učiva v praxi. 

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice
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Cílem této aktivity je shrnout, jak škuner vypadá, co vše na něm je. Pro tuto aktivitu můžete využít metodu Vidím — 
Myslím — Zajímalo by mě (postup myšlenkové cesty najdete v MET03 Vidím, jak myslím). Nebo si s dětmi na toto 
téma můžete povídat a využít diskuzi (postup, jak na diskuzi,najdete v MET04 Diskuze bez krize). Informace zapisujte 
na velký papír tak, aby se děti k informacím mohly vrátit, nezapomeňte po žácích opakovat (výrazně zvýšíte schop-
nost porozumění žáka se sluchovým postižením). 

OTÁZKY, NA KTERÉ SE MŮŽETE PTÁT: 
„Co všechno na škuneru je?“
„Jak je loď vybavená?“
„Co tam chlapce zaujalo?“

AKTIVITA 4 —  Škuner

Tip: Pokud tuto aktivitu chcete dále rozvíjet, můžete ji využít ve slohu a děti mohou napsat popis škuneru.

Na palubě jsou upevněny záchranné čluny a kapitánskému můstku nechybí obrovské kormidlo. Fouká vítr a dřevěný 
škuner se kymácí v přístavu. Je dřevěný, jeho prkenná podlaha je ještě mokrá, jak ji plavčík drhnul celé odpoledne.  
V podpalubí se nachází kajuty, každá je vybavena palandami a malým kulatým okénkem. Chlapci mají jednu společ-
nou velkou kajutu, kapitán má místnost jen pro sebe a zbytek posádky je rozdělen do dvou kajut na konci chodby. 
Každý se teď projděte po škuneru a prozkoumejte každé místo, které je něčím zajímavé…

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

Cílem této aktivity je vžít se do rolí dětí, které se vydávají na plavbu 
a poprvé se dostanou na palubu Chrta. Učitel dětem dává instruk-
ce a ony společně vytváří živé obrazy. 

Co jsou živé obrazy a jak na ně? 
Živý obraz je socha, která je nehybná. Děti se domluví, kdo bude 
mít jakou roli, a ztvárňují gesty nejdůležitější situaci podle zadané-
ho tématu. Živé obrazy začínají a končí na tlesknutí. Někdy mezi 
živé obrazy můžete vložit improvizaci, která je rozehraje a pak zase 
aktivita končí v živém obrazu.

„Utvořte sled živých obrazů, které vystihnou den, kdy se chlapci 
poprvé ocitli na palubě Chrta. Je tedy 14. února 1860, zítra škuner 
vypluje a vaše prázdninová plavba kolem Nového Zélandu začne!“
Živý obraz „Poledne – loučení s rodiči“
Živý obraz „Odpoledne – vybalování na palubě“
Živý obraz „Večer – ukládání se ke spánku na palubě Chrta“

Jakmile všichni spí, učitel řekne „Štronzo“ a nechá děti „spát“.

AKTIVITA 5 — Živé obrazy a jejich plynulé střídání

Děti se velmi rychle vžily do příběhu 
a s velkým nadšením prožívaly kaž-
dou aktivitu. Velmi zdařilé zpracovaná 
metodika - děti se přirozeně semkly, 
pracovaly ve skupinkách. Protože jsou 
děti zvyklé využívat prvky dramatiky od 
prvního ročníku, užívaly si živé obrazy 
naplno. Tato metodika v souvislosti 
s příběhem napomohla k upevnění 
přátelských vztahů v  naší třídě. 

Eva Buchníčková, ZŠ a MŠ Střelice
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Děti z předchozí aktivity probudíte:

„Spaly jste velice tvrdě a stalo se spoustu věcí, které už nelze vzít 
zpět…“ Dítěte se sluchovým postižením se jemně dotkněte, aby 
vědělo, že aktivita opět začíná.
Čtěte dětem text pomalu, vyvolávejte v nich napětí. Vytištěný text 
předejte dítěti se sluchovým postižením, aby mohlo očima sledovat 
řádky vaše vyprávění. Pokud dítě ještě neumí dobře číst, posaďte 
se tak, aby vás dobře slyšelo a vidělo i na vaše ústa. Můžete využít 
také obrázek, který je přílohou MET05_P_03_Obrázek škuneru v 
bouři.

 Vzduch byl zbavený mlhy a umožňoval teď výhled daleko od 
škuneru. Mraky se hnaly s rychlostí stále stejnou, bouře neztratila 
nic ze své prudkosti. Ale zdálo se, že bičuje tyto neznámé končiny 
Tichého oceánu už posledními silami. Bylo v to nutno doufat, pro-
tože situace byla stejně nebezpečná jako v noci, kdy se Chrt rval  
s bouří na širém moři. Vlny se teď vrhaly na loď přes pažení a pokrývaly palubu pěnou. Děti, jediní členové posádky, 
už ztrácely naději. Nárazy vln byly tím prudší, že se škuner nemohl hýbat. Brian a Gordon sestoupili do podpalubí  
a uklidnili, jak mohli, malé kamarády – především ty nejmenší. „Nebojte se!“ opakoval stále Briant. „Jachta je pev-
ná…! Břeh není daleko…! Počkejme a snažme se pak dosáhnout země!“ „A na co čekat?“ ptal se Doni-phan. „Ano, 
na co čekat?“ dodal jiný, asi třináctiletý chlapec jménem Wilcox. „Doniphan má pravdu… Na co čekat?“ „Moře je 
ještě příliš rozbouřené, rozbilo by náš škuner o skály!“ řekl Briant.  
„A co když se jachta rozpadne?“ zvolal třetí chlapec, Webb, stejně starý jako Wilcox. „Myslím, že toho se bát nemusí-
me,“ odporoval Briant. „Aspoň za odlivu. Až moře opadne, snad se nám už podaří zachránit.“

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

AKTIVITA 6 — Posun v čase a četba
TT

Cílem aktivity je, aby se děti mezi sebou domluvily, jak asi situace dopadne. Aktivita začíná a končí živým obrazem. 
Mezi tím rozehrají situaci, která se podle nich odehrává na lodi.

„Všichni jste jedna skupina a pokusíte se přijít na to, jak se mohlo přihodit, že v obrovské bouři byli chlapci na palubě 
škuneru sami. Utvořte nejprve živý obraz, ten vám tlesknutím rozehraji a opět ukončím a všichni budete opět v živém 
obrazu.“

AKTIVITA 7 — Připravená improvizace

Cílem této aktivity je shrnout informace, které se děti doposud dozvěděly. Ke shrnutí můžete využít společnou dis-
kuzi. Informace po dětech nahlas opakujte a zapisujte je na velký papír – pro lepší porozumění dítěte se sluchovým 
postižením.

OTÁZKY, KTERÉ MŮŽETE KLÁST:
„Co se vlastně stalo?“, „Jak se to stalo?“, „Mohl tomu někdo zabránit?“

AKTIVITA 8 — Reflexe

Na této metodice považuji za nejvíce 
přínosné propojení jednotlivých aktivit 
a činností, možnost si jednotlivé scény 
zahrát, vyzkoušet reakce jednotlivých 
dětí. Každý se vyjádří ve svébytném 
ztvárnění své role. Metoda je výborná. 
Jsem z ní nadšená. Rozhodně jsme 
s ní pracovali celý týden. Další týden 
jsme ještě celý projektík využili k psaní 
slohu na téma „Já a mé nejnapínavější 
dobrodružství prožité ve volné přírodě“. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-
-Klánovice
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Tato aktivita vám pomůže odhalit informace a domněnky, které vznikly v předchozí aktivitě. Pro tuto aktivitu můžete 
využit dvě varianty. 
Varianta 1 — Vypravování je náročnější na přípravu, neboť obsahuje hodně informací, které by měl učitel znát,  
aby bylo vyprávění přesvědčivé. Pokud se rozhodnete pro vyprávění, dejte dítěti se sluchovým postižením možnost 
nahlížet do textu.
Varianta 2 — Čtení s předvídáním – Děti dostanou pracovní list s textem, dále dopisují příběh o tom, jak to mohlo 
dopadnout (viz pracovní list MET05_PL_02_Co se doopravdy stalo?).

 Den odjezdu byl stanoven na 15. února a Chrt kotvil na konci obchodního mola. Posádka nebyla ještě na palubě, 
když 14. února večer přišli na palubu malí cestující. Kapitán Garnett měl přijít až ke zdvižení kotvy. Gordona a jeho 
kamarády uvítali jen palubní mistr a plavčík. 
 Mužstvo šlo ještě vyprázdnit poslední láhev whisky. Když už chlapci spali, odešel i palubní mistr za posádkou  
do přístavního hostince a zdržel se tam nezodpovědně až do pozdních nočních hodin. Plavčík se uložil v kajutě 
mužstva a usnul. Co se potom stalo? To se pravděpodobně už nikdo nedoví. Je jen jisté, že kotvu jachty někdo zdvihl, 
buď z neopatrnosti, nebo ze zlé vůle. Na palubě to nikdo nezpozoroval. Loď stržená odlivem odplula na širé moře  
a nesla se po vzdutém oceánu pryč…

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

AKTIVITA 9 — „Co se doopravdy stalo?“
TT

Cílem této aktivity je zhodnotit aktivitu předešlou. Zvolte takovou variantu, kterou jste zvolili v aktivitě 9.
Varianta 1 — Reflexe v kruhu, kdy učitel s dětmi diskutuje o tom, jak to tedy mohlo dopadnout – nápady dětí zapisuje 
na veliký papír. Opakuje po dětech jejich odpovědi. 
Varianta 2 — Autorské čtení – Děti přečtou, jak to podle nich dopadlo. Práce lze vystavit.

AKTIVITA 10 — Reflexe

 Náhle se asi tři sta metrů za lodí zvedla pěnivá vlna. Byla to přílivová vlna vysoká přes sedm metrů. Přiřítila se se 
zuřivostí bouře, pokryla skaliska, zvedla Chrta a přenesla jej přes skaliska, aniž se jich loď kýlem dotkla.
 V necelé minutě byl Chrt zanesen vířící vodou až na písečný pruh břehu, dvě stě kroků před první stromy lesa 
sestupujícího k moři. Tam zůstal nehybně ležet na pevné zemi, zatímco voda ustupovala zpět, nechávajíc škuner na 
suchu.

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

AKTIVITA 11 — Záchrana – četba

Cílem této aktivity je vymyslet a zakreslit podobu ostrova. Děti mohou pracovat v menších skupinkách nebo jedné 
velké skupině. Podle potřeby může učitel slepit několik velkých papírů, aby měly děti dostatek prostoru pro tvorbu. 
Učitel děti vede k tomu, aby se zamýšlely nad tvarem ostrova, zvířaty, která tam mohou žít… Lze dětem poskytnout 
encyklopedie.

 „Na první pohled je zřejmé, že jsme na pustém ostrově. Je potřeba ho prozkoumat a zjistit, zda se tu nachází pitná 
voda a nějaký zdroj obživy. Vydáme se teď na výpravu a pečlivě zakreslíme celý ostrov.“

AKTIVITA 12 — První průzkum ostrova – společná kresba 

TT
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Cílem této aktivity je představa, jak asi zněla a vypadala noc na ostrově. Děti si mohou samy vyrobit různé nástroje 
(dřívka, pytlíky od svačiny, láhev atp.). V naprosté tichosti děti uveďte do aktivity (viz. text níže). Zkoušejte vytvářet 
různé zvuky. Aktivitu zahajte a ukončete jasným vizuálním signálem, například zvednutím ruky. 
Pro dítě se sluchovým postižením může být zvuková diferenciace obtížnější. Každý zvuk si popište a přiřaďte ke zdroji 
tak, aby aby jej dítě současně vidělo i slyšelo.

 „Představte si, že se smrákalo, večer se blížil, a v únoru se stmívá brzy... Chlapci byli na neznámém místě. Jak myslí-
te, že se cítili, na co mysleli? Ta noc ale nastala a byla plná různých zvuků. Jaké to asi byly zvuky? Jeden z vás začne  
a ostatní se postupně budou přidávat, když na ně ukážu, až nám vznikne konkrétní představa noci na ostrově.  
 Nekřičte, vytvářejte tlumené zvuky, které asi slyšeli chlapci spící první noc na neznámém ostrově.“

Následně s dětmi proveďte reflexi. Zhodnoťte vaše společné dílo. Ptejte se dětí, co jim to asi připomínalo. Které 
zvuky by na ostrově být nemohly a které naopak ano. Informace po dětech opakujte a zapisujte na velký papír. 

AKTIVITA 13 — První noc na ostrově – zvukový stroj + reflexe

Cílem této aktivity je společná diskuze na téma, jak se příběh chlapců bude dále odvíjet. To, co děti vymyslí, můžete 
zapisovat na velký papír. Odpovědi dětí opakujte. 

„Co asi chlapci dělali druhý den?“

AKTIVITA 14 —Druhý den — povídání v kruhu

Dítěti se sluchovým postižením dejte k dispozici psaný text, aby mohlo očima sledovat řádky. Pokud například plánu-
jete číst pokračování příběhu až druhý den, dejte mu text domů k nastudování. 

 „Podívejte se na Fana!“ upozornil Service. „Něco cítí!“ dodal Doniphan a vykročil za psem. Fan se právě zastavil  
se zdviženou tlapou a s napřímeným čenichem. Pak se prudce rozběhl ke skupině stromů pod srázem blízko jezera. 
Briant s kamarády šli za ním. Po chvíli se zastavili před starým bukem, v jehož kůře byla vyryta písmena a letopočet  
v tomto uspořádání: 

F B
1807

 Briant, Doniphan, Wilcox a Service zůstali němě a nehybně stát před nápisem. Fan se vrátil po své stopě a zmizel 
za ohbím výběžku. „Sem, Fane, sem!“ volal za ním Briant. Pes se však nevrátil. Ozvalo se jen jeho krátké zaštěknutí. 
„Pozor!“ varoval Briant. „Nechoďme od sebe a buďme opatrní.“
 Když Briant křoví odhrnul, spatřil za ním úzký otvor. „Že by tu byla jeskyně?“ zvolal couvaje zpět. „To je možné,“ 
šeptal Doniphan. „Ale co je v ní?“ „To uvidíme!“ odpověděl Briant. A počal sekerou odstraňovat větve, které otvor 
zakrývaly. Ať však zbystřovali sluch, jak chtěli, nezaslechl nikdo zevnitř žádný podezřelý zvuk. Service se už chystal 
vniknout do uvolněného vchodu, ale Briant ho zadržel. „Počkejme napřed, co udělá Fan!“ Pes stále tlumeně štěkal  
a nedal se uklidnit. Ale kdyby byla v jeskyni živá bytost, byla by už dávno vyšla! Co když je však vzduch v jeskyni 
otráven? Briant hodil do otvoru hrst zapálené trávy. Ta po dopadu na zem rychle hořela. Dokazovalo to, že je tam 
vzduch dýchatelný. „Vlezeme tam?“ zeptal se Wilcox.

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

AKTIVITA 15 — Četba
TT
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Cílem této aktivity je zdramatizovat situaci, která se před jeskyní odehrává. Děti vstupují do role a improvizují. 
Tlesknutím živé obrazy rozehrajete a pak zastavíte.

„Už víme, že Fan vyčenichal jeskyni. Co asi kluci udělali? Utvořte živé obrazy toho, jak se chlapci rozhodli.“ 

S dětmi si proveďte reflexi a zopakujte si, jaký příběh rozehrály a jak rozhodování dopadlo.

AKTIVITA 16 — Živé obrazy „Rozhodování chlapců před jeskyní“ s rozehráním

Cílem této aktivity je podpora imaginace a fantazie dětí. Děti samy přemýšlejí o tom, jak asi jeskyně vypadá a co v ní je.

„Teď jste všichni v jeskyni…Zavřete oči a celou jí prozkoumejte. Dobře si zapamatujte, co v ní najdete, zatím ještě nic 
neříkejte, aby si ji každý mohl v klidu prozkoumat.“ 

AKTIVITA 17 — Průzkum jeskyně a reflexe

Cílem této aktivity je sehrát situaci, která se odehrávala před jeskyní. S dětmi se pomocí diskuze zamyslete nad 
riziky, která asi před vstupem do jeskyně museli chlapci zvažovat. Rizika, která děti vymýšlejí, po nich opakujte  
a zapisujte na velký papír. 

„Postavte se tak, jak pravděpodobně stáli kluci, když se rozhodovali, jestli do jeskyně vstoupí. Museli zvažovat spoustu 
rizik. Dál od jeskyně stáli ti, kdo do jeskyně vstoupit nechtěli, a blíž ti, co jeskyni prozkoumat chtěli…“

AKTIVITA 18 — Rozhodování chlapců „Jít, či nejít prozkoumat jeskyni“
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Tip: Zkuste s dětmi vymyslet situace, se kterými se setkávají ve svém životě a kdy musí přemýšlet o rizicích. 
Zkuste si tyto situace sepsat, včetně rizik, která se k nim pojí. Zároveň zkuste vymyslet i řešení. Jak těmto 
situacím a rizikům předcházet a jak je řešit?

Dítěti se sluchovým postižením dejte k dispozici psaný text, aby mohlo očima sledovat řádky. Pokud například plánu-
jete číst pokračování příběhu až druhý den, dejte mu text domů k nastudování. 

 Při svém ústí byl otvor půldruhého metru vysoký a přes půl metru široký. Pak se rychle rozšiřoval a měnil se v dutinu 
přes tři metry vysokou a dvakrát tak širokou. Půda v ní byla pokryta jemným suchým pískem.
 Když Wilcox vstoupil dovnitř, narazil na dřevěnou poličku, na níž leželo několik domácích nástrojů, kameninový 
džbán, široké lastury sloužící zjevně jako talíře, nůž se zubatým a zrezivělým ostřím, dva nebo tři rybářské háčky  
a plechová mísa, prázdná stejně jako džbán. U protější stěny stála truhla z hrubě opracovaných prken. Byly v ní cáry 
šatů.
 V pozadí stálo bídné lože pokryté rozedranou vlněnou pokrývkou. U čela postele ležela na lavici druhá mísa a dře-
věný svícen. Lože bylo prázdné.
 Pak vyšli chlapci zase ven k Fanovi, protože pes nepřestával žalostně štěkat. Sestoupili o dvacet kroků k řece a 
prudce se zarazili. Hrůza je vbila do země. Tady, mezi kořeny buku, ležely zbytky lidské kostry…

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

AKTIVITA 19 — Co chlapci v jeskyni objevili? — četba
TT

Cílem této aktivity je rozehrát situaci, která nastala v jeskyni. Děti mohou pracovat v menších skupinkách.

„Vytvořte takový živý obraz, který si sami rozehrajete a ukončíte. Z improvizace by mělo být jasné, co důležitého chlapci 
mohli v jeskyni, která byla zjevně obydlená, nalézt a co pro ně nález znamenal…“

AKTIVITA 20 — Živé obrazy s rozehráním

Cílem této aktivity je shrnout informace, které se objevily při minulé aktivitě. Dětí se ptejte na otázky. Odpovědi dětí 
opakujte a zapisujte na papír.
„Co důležitého chlapci v jeskni objevili? K čemu jim nález mohl být užitečný?“

AKTIVITA 21 — Reflexe v kruhu

Učitel předloží před žáky nalezenou mapu a list z deníku, viz přílohy MET05_P_04_Mapa ostrova a MET05_P_02_Text 
z deníku.
Varianta 1 — Děti dostanou dopis od učitele.
Varianta 2 — Děti hledají kousky dopisu, který je roztrhaný, a pak ho třída skládá dohromady.

„Co je tam napsáno? Co lze z mapy vyčíst? Je mapa správně zakreslená? Kde tedy jsme? Co to bylo za člověka, jehož 
kostru jsme nalezli před jeskyní?“

AKTIVITA 22 — Nález mapy a vytržený list z deníku
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Text z deníku: (viz příloha MET05_P_02_Text z deníku)
Něco tu není v pořádku. Ostrov se zdá být neobydlen, a stejně mám pocit jako by mě neustále někdo sledoval… 
nesmím vycházet za tmy, je to nebezpečné, už to víckrát nechci zažít… šlo mi o život a tady v těchto končinách  
se pomoci nedovolám a zbraně jsou v tomhle případě asi k ničemu… kdybych věděl, co nebo kdo… nevím nic.  
Stmívá se… musím se schovat… François

Cílem této aktivity je zamyslet se nad pocity chlapců, které měli, když si přečetli list z deníku. Odpovědi dětí opakujte 
a následně zapisujte na velký papír.

„Zkuste říci, co se v chlapcích po přečtení tohoto textu odehrávalo. Navíc se už stmívalo a oni byli daleko od škuneru  
a svých mladších kamarádů.“

AKTIVITA 23 — Reflexe

Cílem této aktivity je zinscenovat poradu chlapců a vymyslet, jak dál postupovat. Děti by měly přijít s řešením, jak 
postupovat, jak se chovat při výpravách, jak ochránit nejmladší chlapce… Měly by si vyzkoušet argumentaci  
a své názory si obhájit. Pokud děti řeknou nějaké tvrzení, zopakujte ho a zeptejte se proč. Dbejte na pravidla diskuze 
– mluví jen jeden. Ubezpečte se, že dítě se sluchovým postižením sedí tak, aby vidělo na ostatní děti. Vyvolávejte děti 
jménem – dítě se sluchovým postižením se pak orientuje, kdo mluví.

„Všichni jste členy průzkumné výpravy. Stmívá se. Je potřeba dostat se zpět ke škuneru, kde čekají ostatní chlapci. Jak 
budete postupovat? Je dobrý nápad přestěhovat se ze škuneru do jeskyně?“

AKTIVITA 24 — Porada chlapců v jeskyni – „Co dál?“

Cílem této aktivity je diskuze na téma strachu. Odpovědi dětí opakujte.

„A poznáte, čeho se asi ten François vlastně bál?“

AKTIVITA 25 — Diskuze „Čeho se François bál?“
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Cílem této aktivity je vstup do rolí chlapců, děti se samy rozhodnou, zda chtějí zůstat v jeskyni, nebo se vrátit  
ke škuneru. Až se děti rozdělí, ptejte se jich, proč se tak rozhodly. Podporujte jejich schopnost argumentace.

„Kdo hlasuje pro návrat ke škuneru, půjde ke mně, a kdo je pro setrvání v jeskyni, půjde k oknům.“

AKTIVITA 26 — Hlasování „Zůstat, či nezůstat v jeskyni“

Cílem této aktivity je připomenout si zvuky ostrova. Děti se rozdělí na dvě skupiny a jedna vytváří zvukovou kulisu 
ostrova a druhá na to v improvizaci reaguje; pak se skupiny vymění. Děti by měly ve zvukové kulise zohlednit, co vědí 
o ostrově.

„Chlapci se museli bát, ale přesto se rozhodli vydat se ke škuneru. Postupovali pomalu a každý dával pozor, co se 
kolem nich děje. Rozdělte se na 2 skupiny. Každá skupina vytvoří zvukovou kulisu noční výpravy zpět k lodi. Z kulisy  
by mělo být patrné, jak cestu chlapci, kteří věděli o ostrovu jen to, co zapsal trosečník do svého deníku, prožívali.“

Proveďte reflexi. Zeptejte se na zvuky, které děti vytvářely, co jimi myslely a jak se cítily v roli chlapců, kteří se vraceli 
ke škuneru.

AKTIVITA 27 — Noční cesta ke škuneru – zvuková kulisa + reflexe

Cílem této aktivity je zinscenovat příchod na pláž a vytvořit živý obraz. Následně se dětí ptejte, co sehrávají a proč si 
myslí, že se to mohlo stát.

„Vytvořte takový živý obraz, ze kterého poznám, co chlapci u škuneru zjistili. Zda bylo vše při starém, nebo jestli tam 
došlo k nějaké změně.“

AKTIVITA 28 — Živé obrazy „Příchod na pláž“

Cílem závěrečné aktivity je sestavit pravidla, pro život na ostrově. Každé dítě vymyslí jedno pravidlo, to zapište na 
papír. Pak o pravidlech hlasujte a vyberte deset (nebo jiné číslo dle vašeho výběru) nejlepších, které děti budou dodr-
žovat.

„Každý vymyslí jedno pravidlo, které by pomohlo udržet všechny v bezpečí, ale zároveň by nikoho neomezovalo.“ 
„Odhlasujte si takové zákony, o kterých jste přesvědčení, že jejich dodržování může vést k přežití, bezpečí všech 
 a k možnosti zachránit se.“

O pravidlech, která si děti odhlasovaly, diskutujte. Snažte se vysvětlit, proč je vhodné tato pravidla dodržovat, jaké  
z toho plynou výhody. K pravidlům si pak můžete dopsat informace, které je budou upřesňovat. Pravidla si pak může-
te formulovat tak, abyste je mohli využívat u vás ve třídě.

AKTIVITA 29 — Hlasování o zákonech a řádu na ostrově a sepsání zákoníku
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Metodika je perfektně zpracovaná. Jako nejpřínosnější hodnotím aktivní vstup dětí do příběhu podle literární 
předlohy, možnost prožít příběh zevnitř, zkusit si jednání postav v různých situacích, přemýšlet o motivech jed-
nání postav, dovědět se něco o době, kdy se příběh odehrával, využití metody strukturovaného dramatu i pro 
jiné literární předlohy nebo historické a současné příběhy.
Děti si potom celý děj i ostatní údaje díky svému prožitku lépe pamatují. Učí se spolupráci ve skupině, kriticky 
přemýšlet, rozhodovat se, obhajovat svá rozhodnutí, tvořit, zapojovat fantazii. Aktivita rozvíjí jejich čtenářskou 
gramotnost, mají chuť sáhnout po předloze. Metodika je časově náročná jednak na přípravu a jednak na počet 
hodin, ale výsledek stojí vždy za to. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Práce bylo hodně, ale byla to práce velmi zajímavá a pro nás všechny přitažlivá a lákavá, děti si vyzkoušely 
mnoho nových aktivit a zjistily mnoho nových informací nejen o této knize, ale i o sobě. Práce mě zaujala nato-
lik, že si určitě něco podobného vyzkoušíme i s jinými knižními příběhy, snad to děti více „přitáhne“ k četbě. 

Blanka Vanišová, ZŠ V Domcích Trutnov

Dětem se příběh líbil, nejvíc je bavilo to, že byl rozčleněný na mnoho částí a že se hned nemohly dozvědět, jak 
to bude dál, a mohly si samy domýšlet. Učím se příběhem je velmi pěkný materiál, jen jsem ho musela pro prv-
ňáčky trochu přizpůsobit – změnit jména chlapců – využila jsem chlapce z naší třídy, kteří se proměnili na chvíli 
v hrdiny. Pokud chceme tuto metodiku zpracovat opravdu do detailu, je potřeba 6 vyučovacích hodin. 

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy
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PŘÍLOHA 01

MET05_P_01_Texty

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

Níže naleznete texty, které se váží k příběhu a které budete třídě číst. Tyto texty prosím předem rozstříhejte 
a předávejte je žákovi se sluchovým postižením postupně, abyste nechtěně nevyzradili rozuzlení a tím jste ho 
nepřipravili o veškerý zážitek.

AKTIVITA 3 — KOUZELNÁ HŮLKA
Na palubě jsou upevněny záchranné čluny a kapitánskému můstku nechybí obrovské kormidlo. Fouká vítr a dřevěný 
škuner se kymácí v přístavu. Je dřevěný, jeho prkenná podlaha je ještě mokrá, jak ji plavčík drhnul celé odpoledne. 
V podpalubí se nachází kajuty, každá je vybavena palandami a malým kulatým okénkem. Chlapci mají jednu společ-
nou velkou kajutu, kapitán má místnost jen pro sebe a zbytek posádky je rozdělen do dvou kajut na konci chodby. 
Každý se teď projděte po škuneru a prozkoumejte každé místo, které je něčím zajímavé…

AKTIVITA 6 — POSUN V ČASE A ČETBA
Vzduch byl zbavený mlhy a umožňoval teď výhled daleko od škuneru. Mraky se hnaly s rychlostí stále stejnou, bouře 
neztratila nic ze své prudkosti. Ale zdálo se, že bičuje tyto neznámé končiny Tichého oceánu už posledními silami. 
Bylo v to nutno doufat, protože situace byla stejně nebezpečná jako v noci, kdy se Chrt rval s bouří na širém moři. 
Vlny se teď vrhaly na loď přes pažení a pokrývaly palubu pěnou. Děti, jediní členové posádky, už ztrácely naději. 
Nárazy vln byly tím prudší, že se škuner nemohl hýbat. Brian a Gordon sestoupili do podpalubí a uklidnili, jak mohli, 
malé kamarády – především ty nejmenší. „Nebojte se!“ opakoval stále Briant. „Jachta je pevná…! Břeh není daleko…! 
Počkejme a snažme se pak dosáhnout země!“ „A na co čekat?“ ptal se Doniphan. „Ano, na co čekat?“ dodal jiný, asi 
třináctiletý chlapec jménem Wilcox. „Doniphan má pravdu… Na co čekat?“ „Moře je ještě příliš rozbouřené, rozbi-
lo by náš škuner o skály!“ řekl Briant. „A co když se jachta rozpadne?“ zvolal třetí chlapec, Webb, stejně starý jako 
Wilcox. „Myslím, že toho se bát nemusíme,“ odporoval Briant. „Aspoň za odlivu. Až moře opadne, snad se nám už 
podaří zachránit.“

AKTIVITA 9 — „CO SE DOOPRAVDY STALO?“
Den odjezdu byl stanoven na 15. února a Chrt kotvil na konci obchodního mola. Posádka nebyla ještě na palubě, 
když 14. února večer přišli na palubu malí cestující. Kapitán Garnett měl přijít až ke zdvižení kotvy. Gordona a jeho 
kamarády uvítali jen palubní mistr a plavčík.  
Mužstvo šlo ještě vyprázdnit poslední láhev whisky. Když už chlapci spali, odešel i palubní mistr za posádkou do 
přístavního hostince a zdržel se tam nezodpovědně až do pozdních nočních hodin. Plavčík se uložil v kajutě mužstva 
a usnul. Co se potom stalo? To se pravděpodobně už nikdo nedoví. Je jen jisté, že kotvu jachty někdo zdvihl, buď 
z neopatrnosti, nebo ze zlé vůle. Na palubě to nikdo nezpozoroval. Loď stržená odlivem odplula na širé moře  
a nesla se po vzdutém oceánu pryč…“

AKTIVITA 11 — ZÁCHRANA – ČETBA
Náhle se asi tři sta metrů za lodí zvedla pěnivá vlna. Byla to přílivová vlna vysoká přes sedm metrů. Přiřítila se se zuři-
vostí bouře, pokryla skaliska, zvedla Chrta a přenesla jej přes skaliska, aniž se jich loď kýlem dotkla. 
V necelé minutě byl Chrt zanesen vířící vodou až na písečný pruh břehu, dvě stě kroků před první stromy lesa sestu-
pujícího k moři. Tam zůstal nehybně ležet na pevné zemi, zatímco voda ustupovala zpět nechávajíc škuner na suchu.

PRACOVNÍ LIST 01

Škuner

1.  Jak se jmenuje škuner, kterým chlapci pojedou na výpravu?  

2. Kam chlapci poplují? 

3. Kdo všechno je na palubě škuneru? 

1. Kolik mají dohromady nohou? 

2. Kolik mají dohromady končetin? 

3. Seřaďte kluky od nejmladšího po nejstaršího.

4. Kolik je jim dohromady let? 

5. Jaký je věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším?  

4. Co ještě o Briantovi víte?

Pracovní list: MET05_PL_01_Škuner

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

PŘÍLOHA 02

Příloha: MET05_P_02_Text z deníku

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

PRACOVNÍ LIST 02

Co se doopravdy stalo?
 Den odjezdu byl stanoven na 15. února a Chrt kotvil na konci obchodního mola. Posádka nebyla ještě na palubě, 
když 14. února večer přišli na palubu malí cestující. Kapitán Garnett měl přijít až ke zdvižení kotvy. Gordona a jeho 
kamarády uvítali jen palubní mistr a plavčík. 
 Mužstvo šlo ještě vyprázdnit poslední láhev whisky. Když už chlapci spali, odešel i palubní mistr za posádkou do 
přístavního hostince a zdržel se tam nezodpovědně až do pozdních nočních hodin. Plavčík se uložil v kajutě mužstva 
a usnul. Co se potom stalo? To se pravděpodobně už nikdo nedoví. Je jen jisté, že kotvu jachty někdo zdvihl, buď  
z neopatrnosti, nebo ze zlé vůle. Na palubě to nikdo nezpozoroval. Loď stržená odlivem odplula na širé moře a nesla 
se po vzdutém oceánu pryč…

Zdroj: Verne, J. (2015). Dva roky prázdnin (2. vydání). Omega.

Pracovní list: MET05_PL_02_Co se doopravdy stalo?

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

PŘÍLOHA 03

Příloha: MET05_P_03_Obrázek škuneru v bouři

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

PŘÍLOHA 04

Příloha: MET05_P_04_Mapa ostrova

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se příběhem

MET05_P_01_Texty

MET05_PL_01_Škuner

MET05_P_02_Text z 
deníku

MET05_PL_02_Co se 
doopravdy stalo

MET05_P_03_Obrázek 
škuneru v bouři

MET05_P_04_Mapa 
ostrova

Přílohy
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Matematika a její aplikace, 
Člověk a jeho svět

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Metoda Myslím tvořivě nabízí další z metod Visible Thinking, tentokrát zaměřenou na rozvoj tvořivého myšlení. Pro 
všechny děti, a vlastně pro všechny lidi, je důležité umět se zamyslet nad věcmi z více úhlů pohledu, a najít tak 
optimální řešení. Například tím, že se naučí porovnat vědomosti a fakta s pocity a emocemi a na základě tohoto 
porovnání vhodně vyřeší problém či situaci.  Tato metoda dětem se sluchovým postižením pomůže osvojit si myš-
lenkové strategie, které mu pomohou v lepší orientaci, jak při učení, tak i v životě. Dítě se sluchovým postižením si 
však aktivity může osvojovat déle a mohou pro něj být větší výzvou. Dejte mu dostatek času, podnětů a případně mu 
individuálně pomožte.

O ČEM METODA JE

• Žák rozvíjí tvořivé myšlení 
• Žák rozvíjí schopnost kriticky myslet
• Žák si osvojuje kokrétní strategie kritického myšlení 
• Žák rozvíjí schopnost empatie
• Žák posiluje schopnost vyjadřování 

CÍLE

MET06_PL_01_Vstup dovnitř
MET06_PL_02_Graf možností
MET06_PH_01_Den Evropy
MET06_PH_02_Světový den Červeného kříže
MET06_PH_02_PL_01_Den Červeného kříže
MET06_PH_02_PL_02 Červený kříž (myšlenková mapa) 
MET06_PH_03_Moje škola
MET06_PH_03_PL_01_Škola
MET06_PH_04_Do světa dětí a jejich hraček

PŘÍLOHY

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě
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VSTUP DOVNITŘ (Step Inside)
Tato metoda umožňuje dětem zkoumat situaci zevnitř. To znamená, že si představují, že vstoupily do určité situace, 
kde si kladou otázky a ty jim pomohou situaci pečlivě prozkoumat. Metoda podporuje schopnost empatie pomocí 
vstupování do rolí, umožní tak dětem hlubší prožitek a uvědomění si tématu a prohloubí respekt k názorům 
a postojům druhých lidí. 

AKTIVITY

Tato myšlenková cesta je komunikačně velmi nabitá. Důsledně dbejte na dodržování komunikačních pravidel. 
Opakujte odpovědi dětí, odpovědi dětí zapisujte na tabuli nebo velký papír a dbejte na to, aby mluvil jenom jeden.

Jak na to?
Děti mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Pro téma si vypracujte pracovní list nebo využijte 
pracovní list MET06_PL_01_Vstup dovnitř, kam si děti budou zapisovat svá pozorování a názory. Motivujte děti k roz-
víjení vlastních názorů a pátrejte po jejich původu, tím děti učíte obhájit si svůj názor a reflektovat tak své myšlení. 

1. UVEDENÍ DO SITUACE, SEZNÁMENÍ S  TÉMATEM
Ukažte dětem obrázek, video, fotografii z novin či reálnou věc. Nechte děti, aby si objekt dobře prohlédly a popře-
mýšlely nad ním. 
Děti vstupují do obrázku/fotografie a stanou se některou z vyobrazených osob či věcí. Pak dětem pokládejte různé 
otázky, kterými prohloubíte jejich přemýšlení. 
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2. PTEJTE SE… (otázka může být součástí pracovního listu, který děti vyplňují)
„Co vidíte? Co pozorujete? Čeho si kolem sebe všímáte? Na co myslíte?“
Na tyto otázky mohou děti odpovědět tak, že napíšou seznam věcí, kterých si kolem sebe v roli objektu všimly. 

3. PTEJTE SE… (otázka může být součástí pracovního listu, který děti vyplňují)
„Co víte? Jak se cítíte? Rozumíte dění kolem sebe?“
Můžete se dětí ptát, proč si to myslí a co je přimělo zastávat takový názor. 

4. PTEJTE SE… (otázka může být součástí pracovního listu, který děti vyplňují)
„Na čem vám záleží? Čeho se obáváte?“
Můžete se pak dětí ptát, proč si myslí, že zrovna tomuto objektu či osobě, do které se vžily, záleží zrovna na těchto 
věcech. 

5. PTEJTE SE… (otázka může být součástí pracovního listu, který děti vyplňují)
„Co vás zajímá? Máte nějaké další otázky?“

6. SDÍLEJTE SVOJE PŘÍBĚHY A POZOROVÁNÍ, PROVEĎTE REFLEXI, DOPTÁVEJTE SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ 
Společnou reflexi a sdílení názorů zároveň zapisujte na velký papír nebo na tabuli. Opakujte odpovědi po dětech, 
pokud mluví potichu. Žáka, který má mluvit, vždy oslovte jménem, aby dítě se sluchovým postižením vědělo, kam se 
má podívat. 

(Ritchhart et al., [2011])

Tuto aktivitu můžete využít při řešení rozdílností mezi lidmi. Metodu můžete využít při rozboru postavy z knížky, kterou 
zrovna ve třídě čtete — každé dítě se pokusí vžít do nějakého hrdiny z knihy a snaží se pochopit, proč se chová tak, 
jak se chová. Metoda se dá využít také při rozebírání nějaké historické události.

Příklad využití metody Step inside 
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TVŮRČÍ OTÁZKY (Creative Questions)
Tato myšlenková cesta pomůže dětem rozvíjet schopnost kladení otázek. Schopnost správně klást otázky se jim 
bude hodit nejen ve škole. 

Jak na to?
Děti mohou pracovat samostatně v menších skupinách nebo všechny dohromady. Vyberte si předmět, který chcete 
zkoumat — může to být kniha, nějaká soška, krátký text či obrázek. 

1. KLADENÍ OTÁZEK K VYBRANÉMU PŘEDMĚTU
 • Buď pomocí myšlenkové cesty Vidím — Myslím si — Zajímalo by mě (postup, jak na tuto aktivitu, najdete v MET03 
  Vidím, jak myslím), kdy vám otázky přirozeně vyvstanou,
 • nebo rovnou pokládejte otázky vztahující se k předmětu.
  Např.: „Co to je? Jak to vypadá? Kdo to udělal? K čemu to slouží?“ atd.

2. POZMĚŇTE DĚTMI VYMYŠLENÉ OTÁZKY  TAK, ABY ROZVÍJELY PŘEDSTAVIVOST
  Např.: „Jaké by to bylo, kdyby…? Jak by to vypadalo, kdyby…? K čemu by to sloužilo, kdyby…?“

3. Z NOVÝCH OTÁZEK VYBERTE JEDNU, KTERÁ VÁS I DĚTI VÍCE ZAUJALA, A NECHTE DĚTI NA JEJÍ  TÉMA  TVOŘIT
 • Děti mohou kreslit obrázek, napsat příběh nebo reportáž (či jiný slohový útvar), sehrát krátkou scénku nebo 
  vytvořit živý obraz.

4. REFLEXE 
 • Reflektujte, jaké informace jste se o věci dozvěděli.
  Např: „Jaké nové nápady k tématu/předmětu/obrázku máte, které jste před tím neměli?“ 
  (Ritchhart et al., [2011])

Metodika rozvíjí slovní zásobu dítěte se sluchovým postižením i celé třídy, podporuje tvůrčí atmosféru ve třídě 
a tvořivé myšlení. Metodika je průřezová a její aktivity se dají přizpůsobit jakékoli vzdělávací oblasti. U žáků jsou 
podporovány kompetence sociální, personální, komunikativní, k řešení problémů, k učení.

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Nejvíce se žáci se sluchovým postižením zapojili v hodině Moje třída, kde využili znalosti prostředí a popisu 
fotografií. Toto téma jim bylo blízké. Zapisování myšlenek a možnost jejich následného čtení je pro žáky se 
sluchovým postižením velmi přínosné. Ostatní žáci byli v průběhu tohoto měsíce motivováni ke zlepšení 
kvality písma, všichni žáci byli výrazně zapojeni do čtení zápisků svých kamarádů a možnosti vyjadřování  
se k tématům všech žáků se velmi vyrovnaly. Dokonce i žáci se sluchovým postižením se výrazněji zapojo-
vali do diskuzí.  

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves
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Obsahem této metodiky jsem byla úplně nadšena. S žáky ve třídě často pracujeme s metodami kritického myš-
lení (KM) a převážnou většinu nabízených aktivit v metodice 6 je možné využít při práci právě s KM. Dá se využít 
ve všech vyučovacích předmětech, od 1. až po 5. třídu.  

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-Klánovice

GRAF MOŽNOSTÍ (Option Diamond) 
Cílem této aktivity je analyzovat proces rozhodování a hlouběji prozkoumat situaci. Děti se tak naučí, jak postupovat, 
rozhodovat se, a zároveň pečlivě analyzují situaci z více úhlů pohledu. 

Jak na to? 
Děti mohou pracovat samostatně nebo v menších skupinách. Pomocí diagramu (viz. MET06_PL_02_Graf možností) 
si probírané téma/problém / vzniklou situaci zaznačíte doprostřed — na každou stranu pak děti zaznamenají možné 
řešení a k tomu vymýšlejí, co by se stalo, kdyby zvolily zrovna toto řešení. Dolů pak děti zaznamenávají kompromis 
mezi řešeními a nahoru zapisují, to nejlepší z obou řešení — jak je vidět na přiloženém obrázku. 
Následně s dětmi o diagramech diskutujte. Pátrejte s dětmi po tom, kdy je důležité umět se rozhodnout a popřemýš-
let nad tím, jak situaci zrovna řešíme. Tuto aktivitu můžete využít i při řešení problémového chování ve třídě. 

V metodice za nejvíc přínosné považuji seznámení s netradičními způsoby zamyšlení se nad problémy. Je to 
metoda, která nutí žáky zamyslet se.

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice

Děti mohou hledat různá řešení, zamýšlet se nad nimi a zároveň se pokusit najít to nejlepší… Zkuste například téma: 
Chování o  přestávkách (pokud vás tento problém trápí). 

(Ritchhart et al., [2011])

Tato myšlenková cesta je komunikačně velmi nabitá. Důsledně dbejte na dodržování komunikačních pravidel.
Opakujte odpovědi dětí, odpovědi dětí zapisujte na tabuli nebo velký papír a dbejte na to, aby mluvil jenom jeden. 

Metody Visible Thinking využívám v hodinách často, protože pomáhá pochopit látku nejen žákovi se sluchovým 
postižením, ale i jeho spolužákům.

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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NEJLEPŠÍ Z OBOU ŘEŠENÍ

KOMPROMIS

PROBLÉM

ŘEŠENÍ 1 ŘEŠENÍ 2

Integrace
Kompenzace sluchové vady
Komunikace se slyšící rodinou

Rozvoj mluveného slova
Komunikace s mainstreamem

Integrace
Docházení do komunity
Bilingvální vzdělávání

Kompenzace sluchové vady

Život v komunitě neslyšících
Kulturní zázemí

Umí znakový jazyk
Pohybuje s v komunitě lidí, 
kteří sdílejí stejné zkušenosti 

Škola pro děti se sluchovým 
postižením

Orální metoda

Přístupnost prostředí, 
kde dítě se sluchovým 

postižením vyrůstá 
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

Den Evropy

• Žák se učí dívat se na téma z více úhlů pohledu
• Žák se učí komunikovat ve skupině
• Žák přemýšlí v souvislostech 
• Žák pracuje s aktuálními tématy

CÍLE

Člověk a jeho svět

Myslím tvořivě

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
multikulturní výchova, 
výchova v evropských a globál-
ních souvislostech

K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Den Evropy (týden Evropy)

DŘÍV JSEM SI MYSLEL… TEĎ SI MYSLÍM…
Zadejte dětem téma vztahující se k Evropě, např.: 

„Co vše vím o Evropě?“ 
Děti mohou pracovat samostatně nebo můžete pracovat všichni dohromady na jeden velký papír.

Samostatná práce
Děti si rozdělí papír na dvě části. Do levé části papíru napíšou všechny důležité informace, které ví o Evropě. Pravou 
část papíru nechají volnou a doplní si jí až po skončení výuky/tématu (záleží na tom, jak dlouho se Evropě chcete 
věnovat) — pak mohou individuálně posoudit, co nového se o Evropě dozvěděly, a vidět tak posun ve svých znalostech. 

Skupinová práce
Děti dostanou malé papírky (ideální pro tuto aktivitu jsou barevné lepicí papírky), na jeden vždy napíšou jednu infor-
maci, kterou ví o Evropě (mohou popsat i více papírků), a ten přilepí na velký papír s nápisem „Co vím o Evropě“, 
společně s dětmi si pak můžete odpovědi projít. Ptejte se dětí, jestli se dozvěděly něco nového z papírku někoho 
jiného.

ÚVOD HODINY

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák se zamýšlí nad prostředím, ve kterém se vzdělává 
• Žák se učí spolupráci ve skupině 
• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák přemýšlí o kulturních rozdílech

CÍLE

Člověk a jeho svět

Myslím tvořivě

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
multikulturní výchova, 
výchova v evropských a globál-
ních souvislostech

K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Moje škola

PŘÍLOHY

MET06_PH_03_PL_01_Škola

VIDÍM —  MYSLÍM SI — ZAJÍMALO BY MĚ
(popis myšlenkové cesty najdete v MET03_Vidím, jak myslím)

Příprava: 
Vyfoťte vaši třídu ze stejného pohledu jako na obrázku v pracovnim listě MET06_PH_03_PL_01_Škola. 

Promítněte dětem obrázek z pracovního listu a ptejte se jich nebo děti vyplňují pracovní list ve skupinách podle přílo-
hy MET06_PH_03_PL_01_Škola.

Postupujte jako při aktivitě Vidím — Myslím si — Zajímalo by mě.
Promítněte dětem obrázek vaší třídy a použijte stejný postup jako při aktivitěVidím — Myslím si — Zajímalo by mě.

ÚVODNÍ AKTIVITA

PRACOVNÍ LIST 02

NEJLEPŠÍ Z OBOU ŘEŠENÍ

KOMPROMIS

PROBLÉM

ŘEŠENÍ 1 ŘEŠENÍ 2

Pracovní list: MET06_PL_02_Graf možností

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák rozvíjí strategie kritického myšlení
• Žák spolupracuje ve skupině
• Žák se učí přemýšlet v souvislostech

CÍLE

Člověk a jeho svět

Myslím tvořivě

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
multikulturní výchova, 
výchova v evropských a globál-
ních souvislostech

K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

MET06_PH_02_PL_01_Den Červeného kříže
MET06_PH_02_PL_02 Červený kříž (myšlenková mapa)

PŘÍLOHY

VSTUP DOVNITŘ (Step Inside)
Rozdejte dětem pracovní list MET06_PH_02_PL_01_Den Červeného kříže a dejte jim chvíli času, aby si jej prohlédly. 
Mají pak za úkol představit si, že jsou na místě chlapců z obrázku a vyplnit bubliny.

Ptejte se dětí, co na obrázku vidí, co si o tom myslí a co napsaly do bublin. 
„Čeho dalšího si na obrázku ještě všimly a co je zajímá?“ 
„Jak jim šlo si představit, že jsou někdo jiný, a co jim v tom bránilo?“

Řádky v pracovním listu slouží ke krátkému popisu chlapců. Popis chlapců je opět psán z jejich pohledu, takže děti 
píšou krátké představení v roli chlapců z obrázku — mohou si vymyslet jméno, místo, odkud asi pochází atd. 

ÚVOD HODINY

Světový den Červeného kříže

PRACOVNÍ LIST 01

Vidím Myslím si Zajímalo by mě

Plán hodiny: MET06_PH_03_Moje škola

Pracovní list: MET06_PH_03_PL_01_Škola

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě

UNICEF Emergencies @UNICEFEMOPS. In Twitter. https://twitter.com/unicefemops/status/896525468962353153?lang=cs

PRACOVNÍ LIST 01

zdroj: International Committee of the Red Cross. In Facebook. https://www.facebook.com/ICRC/photos/a.374151612262.157099.336620687262/1
0155052059687263/?type=3&theater)

Co vidím? Co se stalo?

Co mě zajímá? Jak se cítím?

Plán hodiny: MET06_PH_02_Světový den Červeného kříže

Pracovní list: MET06_PH_02_PL_01_Den Červeného kříže

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák si uvědomuje kulturní odlišnosti
• Žák myslí tvořivě
• Žák je schopen otevřené komunikace
• Žák chápe obsah pojmu „solidarita“

CÍLE

Člověk a jeho svět 

Myslím tvořivě

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
multikulturní výchova, 
výchova v evropských a globál-
ních souvislostech

K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Do světa dětí a jejich hraček

Tento plán hodiny můžete využít samostatně nebo jako navazující na plán hodiny MET06_PH_02_Světový den Červe-
ného kříže, konkrétně na aktivitu Vstup dovnitř (Step Inside). Obsahuje různé aktivity. Záleží na vás, jak ho pojmete, 
do kolika hodin ho rozložíte a které aktivity si vyberete.

DO SVĚTA HRAČEK
Připomeňte si obrázek z MET06_PH_02_PL_01_Den Červeného kříže.

ÚVODNÍ AKTIVITA

Zkuste se zamyslet nad hračkami, které chlapci na obrázku mají. 

Co je na nich zvláštního? 
Ukažte dětem další obrázky dětí a jejich hraček z různých koutů světa ( zvolte si počet a výběr dle libosti, záleží na 
vás, kam chcete děti nasměrovat, zdroj: 1url.cz/DzglF ). 

Prohlédněte si je s dětmi.

Gabriele Galimberti � Toy Stories
Zdroj: Toy Stories. Gabriele Galiberti. Retrieved February 10, 2021, from http://www.gabrielegalimber-
ti.com/toy-stories/

PRACOVNÍ LIST 02

Plán hodiny: MET06_PH_02_Světový den Červeného kříže

Pracovní list: MET06_PH_02_PL_02 Červený kříž (myšlenková mapa)

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě

PRACOVNÍ LIST 01

Pracovní list: MET06_PL_01_Vstup dovnitř

METODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivěMETODICKÝ MATERIÁL: Myslím tvořivě

MET06_PH_01_Den 
Evropy

MET06_PH_03_Moje 
škola

MET06_PL_02_Graf 
možností

MET06_PH_02_Světový 
den Červeného kříže

MET06_PH_03_PL_01_
Škola

MET06_PH_02_PL_01_
Den Červeného kříže

MET06_PH_04_Do světa 
dětí a jejich hraček

MET06_PH_02_PL_02 
Červený kříž (myšlenková 
mapa)

MET06_PL_01_Vstup 
dovnitř

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Člověk a jeho svět, 
Výtvarná výchova

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Cílem této metodiky je osvojit si znalosti spojené se smysly a vnímáním světa kolem nás. Zaměříme se na sluch. Děti 
jsou motivovány, aby se pomocí různých aktivit a především vlastního rozumu zamýšlely nad jednotlivými smysly, je-
jich funkcí a tím, jak významnou roli hrají v jejich životech. Pokud máte ve třídě dítě se sluchovým postižením, nemělo 
by se cítit špatně (nemělo by na ně být poukazováno), aktivity jsou zaměřeny na všechny smysly. Přesto žáka/žákyni 
se sluchovým postižením bedlivě sledujte a aktivně mu/jí pomozte v překonávání jeho/jejích pocitů či strachů.

O ČEM METODA JE

• Žák se učí o smyslech 
• Žák si osvojuje informace o zvuku
• Žák se učí spolupráci ve skupině
• Žák podporuje schopnost empatie 
• Žák se učí, jak předcházet smyslovému postižení

CÍLE

MET07_PH_01_Co je zvuk?
MET07_PH_02_Co je sluch a když jeden smysl chybí
MET07_PH_02_PL_01_Titulky
MET07_PH_03_Jak chránit své smysly
MET07_PH_03_PL_01_Na co používám své smysly? 

PŘÍLOHY A PLÁNY HODIN K METODICE

Jednotlivé plány hodin na sebe navazují. Plánu hodiny MET07_PH_03_Jak chránit své smysly předchází domácí 
příprava a motivace ze strany učitele. Některé plány hodin vám mohou zabrat více vyučovacích hodin. Lze je však 
propojit s pracovními činnostmi či výtvarnou výchovou. 

Děti se nejprve seznamují s tím, co je to zvuk, následně se dostávají k tématu sluchu a dalších smyslů, závěrem se 
zamýšlí nad tím, jak své smysly chránit. Je důležité, aby si děti informace v co největší možné míře zjišťovaly samy 
a tím si je zvnitřnily a zapamatovaly.

AKTIVITY
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Obrázky z realizace metody na školách

Tato metodika byla pro naši třídu důležitá, dosud se s jiným sluchově postiženým dítětem nesetkali. Silným 
zážitkem byla aktivita s balonky – pro některé velké překvapení, že zvuk vibruje. Vzhledem k tomu, že páté třídy 
spolupracují (jezdíme na společné akce, na školu v přírodě), je důležité, aby děti dostaly odpovědi na otázky, 
které je v souvislosti se sluchovým postižením napadaly. V rámci zamýšlení se nad tím, jak využíváme naše smy-
sly, děti uznaly, že to má kamarád se sluchovým postižením někdy dost náročné.

Eva Buchníčková, ZŠ a MŠ Střelice

Je to způsob, jak vtáhnout děti do světa neslyšících. Nikdo z nich si neuvědomuje, jak složité to má žák se slu-
chovým postižením. Žák se sluchovým postižením byl nadšený. Také potřebuje toto téma sdílet s ostatními. 

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice

Metodika byla super. Musím zmínit 
chování dítěte s sluchovým postižením, 
stal se nám nadšeným průvodcem. 
Nechtěla jsem na něj ze začátku moc 
upozorňovat, ale sám se chopil iniciati-
vy. Byl rád, že tuto situaci zná, popiso-
val ostatním dětem svoje zkušenosti, 
např. že zvuk lze cítit přes podlahu jako 
dunění. Říkal jim, co budou cítit, a byl 
opravdu nadšený. Takže velmi pozitivní 
zážitek. 

Růžena Nováková, ZŠ V Domcích Trutnov 
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Děti tato hodina velmi bavila – hlavně pokusy s balonky a výroba zvukové vlny. 
V hodině jsme zkoušeli šeptat, mluvit hlasitě, křičet ze všech sil – žáci hodnotili zvuk, který se jim líbí a který ne, 
popovídali jsme si o zdravé hladině zvuku… Hodina byla doplněna pohybem – děti se měly pohybovat podle 
zvuku, podle poslechu skladeb, poté jsme zkoušeli znova totéž zachytit kresbou. Překvapivé pro mě jako učitele 
bylo to, že žáky bavila vážná hudba a poslouchali ji velmi pozorně. 
Žákyně se sluchovým postižením se do práce zapojila bez problémů – díky kochleárnímu implantátu slyší dob-
ře. Při různých hrách, kde se používaly smysly, se projevilo to, že je nejlépe z celé třídy zvládla – uhodla vždy 
vše. Hlavně při poznávání věcí hmatem a zrakem.

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy



METODA 07

87

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák se seznamuje s tím, co je zvuk 
• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák se učí spolupracovat ve skupině

CÍLE

Člověk a jeho svět

Co slyším, když neslyším

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Co je zvuk?

PŘEMÝŠLEJ — DISKUTUJ — SDÍLEJ (think — pair — share)
(postup myšlenkové cesty najdete v MET04_Diskuze bez krize) 

Rozdělte děti do dvojic či menších skupin a položte jim otázku (napište ji na tabuli / rozdejte napsanou na papírku do 
každé skupiny).
„Co je to zvuk?“

Děti ve skupinách mají za úkol zamyslet se a napsat si, co vymyslely. Nepoužívejte internet ani žádné knihy nebo po-
můcky, nechte děti, aby přemýšlely a pokusily se o zvuku něco vymyslet samy. Aktivitu přerušte, ujistěte se, že máte 
pozornost celé třídy a pusťte jim video , na kterém je vizualizován zvuk. Můžete použít například videozáznam Sound 
Looking.  

1url.cz/9zgjL   (dostatečně zesilte zvuk)

ÚVODNÍ AKTIVITA

Sound Looking

zdroj: Kichul (2009, Srpen 18). Sound Looking [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XBP0jmpjzBw

PRACOVNÍ LIST 01

RÁD SE DÍVÁM NA

NERAD SE DÍVÁM NA

RÁD SI PŘIVONÍM

NEVONÍ MI 

RÁD POSLOUCHÁM

NERAD POSLOUCHÁM

RÁD SE DOTÝKÁM

NERAD SE DOTÝKÁM

CHUTNÁ MI

NECHUTNÁ MI

Plán hodiny: MET07_PH_03_Jak chránit své smysly

Pracovní list: MET07_PH_03_PL_01_Na co používám své smysly?

METODICKÝ MATERIÁL: Co slyším, když neslyším

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

ÚVODNÍ AKTIVITA

• Žák rozumí funkci lidského ucha a sluchu
• Žák se vžívá do situace, kdy některý ze smyslů chybí
• Žák se učí strategiím kritického myšlení
• Žák se učí spolupracovat ve skupině

CÍLE

Člověk a jeho svět

Co slyším, když neslyším

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Co je sluch a když jeden smysl chybí

NOVINOVÉ  TITULKY (headlines)
(postup myšlenkové cesty najdete v MET04_Diskuze bez krize) 

Pusťte dětem video znázorňující zpracování zvuku v uchu. Můžete využít například video Journey od sound to the 
brain, video je v angličtině, ale je srozumitelné i bez zvuku:

1url.cz/mzgft 

PŘÍLOHY

MET07_PH_02_PL_01_Titulky

Journey of sound to the brain

Zdroj: NIHOD (2018, Listopad 21) Journey of the Sound to the Brain [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eQEaiZ2j9oc

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET07_PH_02_Co je sluch a když jeden smysl chybí

METODICKÝ MATERIÁL: Co slyším, když neslyším

Pracovní list: MET07_PH_02_PL_01_Titulky

Titulek: ___________________________________________

Titulek: ___________________________________________

Titulek: ___________________________________________

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák rozumí funkci lidského ucha a sluchu
• Žák se vžívá do situace, kdy některý ze smyslů chybí
• Žák se učí strategiím kritického myšlení
• Žák se učí spolupracovat ve skupině

CÍLE

Člověk a jeho svět

Co slyším, když neslyším

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Jak chránit své smysly

PŘED HODINOU

PŘÍLOHY

Dejte dětem úkol (viz pracovní list MET07_PH_03_PL_01_Na co používám svoje smysly?), který si před výukou vypra-
cují. Děti mají do pracovního listu doplnit, co například rády a nerady poslouchají, na co se rády a nerady dívají atd. 
Výstupy z pracovního listu využijete během této hodiny.

MET07_PH_03_PL_01_Na co používám své smysly?

ÚVODNÍ AKTIVITA

NA CO POUŽÍVÁM SVOJE SMYSLY
Připravte si velký papír, který bude odpovídat okénkům v pracovním listě (viz pracovní list MET07_PH_03_PL_01_Na 
co používám své smysly?). 

Ptejte se dětí:
„Jak se vám pracovní list vyplňoval?“ 
„Co vám činilo obtíže?“

MET07_PH_01_Co je 
zvuk

MET07_PH_03_PL_01_
Na co používám své 
smysly

MET07_PH_02_Co je 
sluch a když jeden smysl 
chybí

MET07_PH_02_PL_01_Ti-
tulky

MET07_PH_03_Jak chrá-
nit své smysly

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Matematika a její aplikace, 
Člověk a jeho svět

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální,
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Napadlo vás někdy žákovi ve třídě říct: „To je super, že jsi udělal chybu, protože teď víš, na čem je potřeba zapraco-
vat.“?
Metodika se zaměřuje na schopnost žáků své znalosti hodnotit a pracovat s nimi tak, aby podpořily jejich rozvoj. Kaž-
dé dítě k úkolům přistupuje jinak. Někdo volí jednodušší, aby si potvrdil své znalosti a schopnosti a tím získal uznání, 
jiný se vrhne do úkolů náročnějších a přijme je jako výzvu a prostor pro rozvoj. Každé dítě se ve škole setká s neú-
spěchem, který je spojován s negativními emocemi. Se správnou motivací a přístupem se dá na neúspěchy nahlížet 
jako na výzvy. Děti se sluchovým postižením mají s výzvami a neúspěchy bohatou zkušenost. Může se tak stát, že 
výzvy budou přijímat s neochotou. Zkuste se na motivaci dítěte se sluchovým postižením více zaměřit a pomoct mu 
tak naplnit svůj potenciál.

Doporučené zdroje k prostudování:
CAROL DWECK — Nastavení mysli (kniha, audiokniha) v anglickém jazyce (Growth mindset), dostupné jako audiokni-
ha na Youtube.

1url.cz/jzgdj 

O ČEM METODA JE

• Žák umí pracovat s chybou
• Žák rozvíjí růstové myšlení 
• Žák se učí sebereflexi 

Je závěr školního roku. Spolu se žáky se můžete ohlédnout za vším, co jste dělali, a některé části zrekapitulovat. 
Metodika je tentokrát koncipována bez plánů hodin. Plán hodiny bude vždy stejný, měnit se budou pouze aktivity,
a to podle ročníků a volby tématu. Pro lepší představu jsme pro vás připravili rekapitulaci třetího ročníku. 

CÍLE

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

Další videa ke Growth mindset 
(pouze v anglickém jazyce)

Zdroj: Growth Mindset. ClassDojo. Retrieved February 10, 2021, from https://ideas.classdojo.com/b/growth-mindset

http://1url.cz/jzgdj
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•  Třídu si rozestavte do tzv. center aktivit (kdy srazíte několik lavic k sobě — pro každý předmět si zvolte jedno 
  centrum (ČJ/M/PRV/AJ).
• Pro každé centrum si vypracujte pracovní listy obsahující učivo, které chcete reflektovat (celý rok, pololetí, čtvrtletí), 
 ve třech variantách náročnosti (lehké, středně těžké, těžké). Pro představu jsme pro vás vytvořili pracovní listy 
 z matematiky a českého jazyka reflektující učivo 3. ročníku (MET08_PL_02_ČJ1, MET08_PL_03_ČJ2, 
 MET08_PL_04_ČJ3, MET08_PL_05_M1, MET08_PL_06_M2, MET08_PL_07_M3).
•  Děti budou s pracovními listy pracovat samostatně.
•  Úkolem dětí je z každého centra vypracovat minimálně jeden pracovní list.
•  Na práci si vyhraďte 2—3 vyučovací hodiny (samozřejmě s přestávkami). Zda zvolíte přestávky individuální — kdo si 
  potřebuje odpočinout odpočívá, kdo chce pracovat pracuje � nebo dle zvonění, je na vašem uvážení.
•  Výkon dětí nehodnoťte, zaměřte se na jejich přístup k práci a volbu jednotlivých aktivit, popřípadě hodnoťte aktivitu. 

Tentokrát je to na dětech, aby samy zhodnotily své možnosti a schopnosti a rozmyslely si, zda jsou spokojené, nebo 
by se chtěly zlepšit.

JAK NA TO? 

MET08_PL_01_Co jsem se naučil
MET08_PL_02_ČJ1
MET08_PL_03_ČJ2
MET08_PL_04_ČJ3
MET08_PL_05_M1

MET08_PL_06_M2
MET08_PL_07_M3
MET08_PL_08_Reflexe školního roku
MET08_PL_09_Mé vysvědčení
MET08_PL_10_Mé vysvědčení šablona

PŘÍLOHY K METODICE

Děti přijdou do třídy, kde už budou uspořádané lavice do center aktivit. Děti ve třídě přivítejte, tašky ať si odloží podél 
stěn třídy. Usaďte děti na koberec a dejte jim papír s nadpisem „Co všechno jsem se ve (dle vašeho ročníku) třídě 
naučil/a?“ (viz příloha MET08_PL_01_Co jsem se naučil) a nechte je přemýšlet a psát. S tím, jak vám postupně 
přicházejí děti do třídy, jim zadávejte tento úkol.

ÚVOD DNE

Každou hodinu zahajte kruhem, stručně zrekapitulujte látku podle toho, co si děti napsaly na papír. Potom jim
vysvětlete, jak bude dnešní den vypadat včetně přestávek (pokud zvolíte variantu s individuálními přestávkami). Dě-
tem vysvětlete, že instrukce najdou vždy na pracovním listě. V každém centru by měl být dostatek pracovních listů. 
Dětem během práce poskytněte individuální podporu. Zajistěte ve třídě klid, v rámci kruhu si můžete zrekapitulovat 
pravidla pro vzájemný respekt. Dovolte dětem pohyb po třídě, pokud se potřebují protáhnout či zamyslet. Pokud ně-
kdo nepracuje, ptejte se proč. Jednu lavici můžete vyhradit pro správné odpovědi (umístíte tam správně vypracované 
pracovní listy), pokud má dítě hotovo, pracovní list si samo zkontroluje a ohodnotí se, jak mu to šlo (pro sebehodno-
cení můžete zvolit třeba smajlíky).

HODINA
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S dětmi si udělejte reflexi společnou i individuální. Věnujte jí dosta-
tek času. 

SPOLEČNÁ REFLEXE
Diskutujte o dění ve třídě, co se dětem líbilo a co by rády zlepšily. 
Stanovte si cíle na další školní rok ve třídě (vzdělávací, výchovné, 
sociální) a zkuste vymyslet, jak těchto cílů dosáhnout. Zrekapitu-
lujte i práci, jak se jim volila obtížnost, zda obtížnost odpovídala 
tomu, co si zvolily. 

INDIVIDUÁLNÍ REFLEXE
Můžete využít pracovní list MET08_PL_08_Reflexe školního roku, 
kde najdete hodnocení pro učivo i vztahy ve třídě, nebo si vytvořit 
podobný pracovní list. Dobře se pro tuto reflexi hodí aktivita Dřív 
jsem si myslel..., teď si myslím... (I used to know, now I know) (po-
stup myšlenkové cesty najdete v MET03_Vidím, jak myslím). Děti 
si zároveň mohou vytvořit své vlastní vysvědčení, kdy v každém 
přemětu hodnotí své znalosti a zamýšlí se nad řešením. Inspiraci, 
jak takové vysvědčení může vypadat, najdete v pracovním listu 
MET08_PL_09_Mé vysvědčení, kde je vypracováno hodnocení 
českého jazyka. V příloze MET08_PL_10_Mé vysvědčení šablona 
můžete doplnit, jaký předmět chcete.

ZÁVĚR DNE

• Jestli si děti volí aktivitu samostatně, nebo jdou s kamarádem (?)
• Který předmět (centrum aktivity) si volí jako první (?)
• Volí si úroveň pracovního listu dle svých možností (?)
• Podceňují se (?)
• Přeceňují se (?)
• Schválně si ulevují a volí lehčí varianty (?)
• Přijímají výzvu a volí těžší (?)
• Kdo potřebuje něco dovysvětlit a aktivně se hlásí (?)
• Kdo pracuje samostatně (?)
• Kdo nepracuje, ale nehlásí se (?)
• A jistě mnoho dalšího.
Informace si určitě zaznamenejte a pokuste se během dne s každým žákem si individuálně promluvit o tom, proč si 
vybral zrovna tuto úroveň.

CO MŮŽETE SLEDOVAT

Nejvíce přínosné je, že děti mají možnost samy zhodnotit, co umí, čemu rozumí. Sebehodnocení je tak pro ně 
spravedlivé. Samy si určí, na co se cítí, mají možnost uspět.
Nejlépe se mi pracovalo s aktivitou vysvědčení, protože se děti formou hry mohly samy ohodnotit. „Smajlíky“ 
jsou pro ně čitelnou jednoduchou ikonou. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Nejvíce žáky zaujala možnost ohod-
notit svoji učitelku a sami sebe způ-
sobem uvedeným v metodice. Dosud 
jsme využívali především sebehod-
nocení. Zhodnocení učitele žáky bylo 
velmi cenným čtením na prázdniny, 
protože s třídou prožijeme pět let. Bylo 
by zajímavé sledovat vývoj tohoto hod-
nocení od prvního ročníku . V rámci 
sebehodnocení – Mé vysvědčení bylo 
pro některé žáky těžké vypracovat plán 
pro zlepšení. Ale velice se po prázdni-
nách zajímali, jestli jsem četla, jak mě 
vidí žáci – legrační zahájení nového 
roku mojí zpětnou vazbou. 
Z této metodiky mají výstup nejen děti, 
ale i učitel. Každý má kromě hodnoce-
ní též svůj plán pro zlepšení. 

Eva Buchníčková, ZŠ a MŠ Střelice
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PRACOVNÍ LIST 01

CO JSEM SE NAUČIL V…

… MATEMATICE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

… ČESKÉM JAZYCE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

… PRVOUCE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

... ANGLICKÉM JAZYCE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

… ŠKOLE, DOMA NEBO NA KROUŽKU

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

Pracovní list: MET08_PL_01_Co jsem se naučil

5PRACOVNÍ LIST 05

VYPOČÍTEJ:

7 . 8 =____ 

8 . 6 =____

4 . 9 =____

3 . 7 =____

3 . 8 =____

6 . 6 =____

56 : 7 =____

69 : 9 =____

68 : 8 = ____

72 : 8 =____

32 : 4 =____

37 : 4 =____

JAK MI TO ŠLO?

VYPOČÍTEJ:
Na cvičišti byli 4 psovodi a každý měl jednoho psa. Kolik mají společně očí? 
Dohromady mají ________ očí.

V šuplíku je 10 černých a 15 bílých ponožek. Liší se jen barvou. Kolik jich musíš posle-
pu vytáhnout, abys měl jistotu, že budeš mít aspoň jeden pár té samé barvy?
Stačí mi vytáhnout _____ ponožky/ponožek.

Jakou hodnotu musíme přidat ke každému z čísel napsaných v následujícím příkladu 
(v levé i pravé části rovnice), aby byl výpočet správný?
6 + 3 = 11 Musíme přidat číslo______.

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

VYŘEŠ:
Součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci je 9.

3

2

2

JAK MI TO ŠLO?

Pracovní list: MET08_PL_05_M1

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

PRACOVNÍ LIST 02

Pracovní list: MET08_PL_02_ČJ1

DOPLŇ I/Y, Í/Ý:

Pan V__skočil si v__bavil kancelář novou v__početní technikou. Každ__ den ji v__užívá 

př__ své prác__. Je zv__klý každé ráno prav__delně e-mailem v__ř__zovat objed-

návk__. Na poč__tači v__tvoří někol__k formulářů, které v__tiskne. Během dne kop__-

ruje spoustu pap__rů. Je pracov__tý, p__lný a obv__kle si nosí prác__ domů. Doma 

v__užívá malý přenosn__ poč__tač, kter__ je dnes nezb__tný.

JAK MI TO ŠLO?

UTVOŘ SPRÁVNÉ ČTVEŘICE, VYBARVI JE STEJNOU BARVOU:

10. částice Jde o názvy osob, věcí, zvířat, vlastností, dějů a vztahů. babiččin, mladý, přítulné

7. předložky Odpovídají na otázky: Kdy? Kam? Kde? Jak? několikrát, první, dvě, 
patery

1. zájmena Uvozují věty. čtení, Jakub, láska, pýcha

3. slovesa Vyjadřují počet nebo pořadí. a, i, ale, když, protože, 
nebo

5. spojky Vyjadřují různé okolnosti a vztahy, ale jejich význam se 
projevuje teprve ve spojení s jiným slovním druhem.

nahoře, rychle, zítra, smut-
ně

6. podstatná jména Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí, odpovídají na 
otázky: Jaký? Který? Čí?

nad, vedle, před, na, s, v

8. citoslovce Vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se 
s nimi děje.

já, jejich, tohle, kdokoli, 
svůj

2. číslovky Jde o slova, která spojují věty nebo jednotlivé větné 
členy.

fuj, ach, břink, kokodák, 
brrr

4. přídavná jména Jde o slova, která vyjadřují nálady, pocity, zvuky 
a hlasy.

číst, koulelo, tikat, jedl, sní

9. příslovce Jde o slova, jež zastupují příslušná podstatná a přídav-
ná jména nebo na ně ukazují.

ať, kéž, nechť

JAK MI TO ŠLO?

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

PRACOVNÍ LIST 06

VYPOČÍTEJ:

____ . 8 = 24

8 . ____ = 48

4 . ____ = 36

____ . 7 = 21                

3 . ____ = 24

6 . ____ = 36

56 : ____ = 8

____ : 9 = 7 zb. 6

____ : 8 = 8 zb. 4

72 : ____ = 9

32 : ____ = 8

____ : 4 = 9 zb. 1

JAK MI TO ŠLO?

VYPOČÍTEJ:
Na cvičišti byli 4 psovodi a každý měl jednoho psa. Kolik mají společně nohou? 
Dohromady mají __________ nohou.

V šuplíku je 12 černých a 14 bílých ponožek. Liší se jen barvou. Kolik jich musíš posle-
pu vytáhnout, abys měl jistotu, že budeš mít aspoň jednu bílou a jednu černou?
Stačí mi vytáhnout _____ ponožky/ponožek.

Jakou hodnotu musíme přidat ke každému z čísel napsaných v následujícím příkladu 
(v levé i pravé části rovnice), aby byl výpočet správný?
7 + 6 = 17 Musíme přidat číslo______.

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

VYŘEŠ:
Součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci je 12.

1 4

0 7

JAK MI TO ŠLO?

Pracovní list: MET08_PL_06_M2

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

PRACOVNÍ LIST 03

DOPLŇ I/Y, Í/Ý A SLOVA Z NABÍDKY DOPLŇ DO TEXTU:

Pan ________________si v__bavil kancelář novou _________________technikou. Každ__ 

den ji _________________př__ své prác__. Je ________________každé ráno prav__delně 

e-mailem v__ř__zovat____________________ . Na poč__tači v__tvoří někol__k formulá-

řů, které ____________________. Během dne kop__ruje spoustu ___________________. 

Je pracov__tý, _________________a obv__kle si nosí prác__ domů. Doma v__užívá 

malý  ___________________poč__tač, kter__ je dnes ____________________.

Nabídka slov: objednávk__, přenosn__, v__užívá, pap__rů, V__skočil, zv__klý,  v__po-

četní,  v__tiskne, p__lný, nezb__tný

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?DOPLŇ A UTVOŘ SPRÁVNÉ ČTVEŘICE, VYBARVI 

JE STEJNOU BARVOU:

10. částice

Odpovídají na otázky: Kdy? Kam? Kde? Jak? několikrát, první, dvě, 
patery

zájmena Uvozují věty.

3. slovesa Vyjadřují počet nebo pořadí. a, i, ale, když, protože, 
nebo

5. Vyjadřují různé okolnosti a vztahy, ale jejich význam se 
projevuje teprve ve spojení s jiným slovním druhem.

nahoře, rychle, zítra, smut-
ně

6. podstatná jména

citoslovce Vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se 
s nimi děje.

já, jejich, tohle, kdokoli, 
svůj

2.

4. přídavná jména Jde o slova, která vyjadřují nálady, pocity, zvuky  
a hlasy.

číst, koulelo, tikat, jedl, sní

9. příslovce Jde o slova, jenž zastupují příslušná podstatná jména, 
přídavná jména nebo na ně ukazují.

ať, kéž, nechť

Pracovní list: MET08_PL_03_ČJ2

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

PRACOVNÍ LIST 07

VYPOČÍTEJ:

____ . 8 = 2 . 10 + 4

____ . 6 = 9 . 5 + 3

____ . 4 = 3 . 12

3 . ____ = 6 . 3 + 3

___ . 8 = 5 . 4 + 4

____ . 6 = 4 . 8 + 4

56 : ____ = 64 : 8

____ : ____ = 7 zb. 6

____ : 8 = 44 : 5

72 : ____ = 27 : 3

32 : ____ = 64 : 8

____ : ____ = 9 zb. 1

JAK MI TO ŠLO?

VYPOČÍTEJ:
V pokladničce máš 228 Kč. Suma je tvořena pouze českými mincemi (1 Kč, 2 Kč,  
5 Kč, 10 Kč, 20 Kč), všech druhů mincí máš stejný počet, kolik máš celkem mincí?
V pokladničce mám celkem____ mincí.

V šuplíku je 14 žlutých, 11 červených a 12 modrých ponožek. Liší se jen barvou. Kolik jich 
musíš poslepu vytáhnout, abys měl jistotu, že budeš mít aspoň jeden pár té samé barvy?
Stačí mi vytáhnout _____ ponožky/ponožek.

Jakou hodnotu musíme přidat ke každému z čísel napsaných v následujícím příkladu 
(v levé i pravé části rovnice), aby byl výpočet správný?
10 + 8 + 8 = 38 Musíme přidat číslo______.

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

JAK MI TO ŠLO?

VYŘEŠ:
Součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci je 10.

2 6

7 0

JAK MI TO ŠLO?

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

Pracovní list: MET08_PL_07_M3

PRACOVNÍ LIST 04

NAJDI CHYBY, OPRAV JE A SLOVA Z NABÍDKY DOPLŇ DO TEXTU:

Pan ________________ si vibavil kancelář novou _________________ technikou. Každí 

den ji _________________ přy své práci. Je ________________ každé ráno pravydel-

ně e-mailem vyřízovat____________________ . Na počítači vitvoří několyk formulářů, 

které ____________________. Během dne kopíruje spoustu ___________________. 

Je pracovytý, _________________ a obvikle si nosí práci domů. Doma viužívá malý  

___________________počitač, ktery je dnes ____________________.

Nabídka slov: objednávki, přenosný, viužívá, papýrů, Viskočil, zviklý, výpočetní, vitisk-

ne, pilný, nezbytný

JAK MI TO ŠLO?

DOPLŇ  TABULKU A UTVOŘ SPRÁVNÉ ČTVEŘICE, VYBARVI 
JE STEJNOU BARVOU:

Pořadí Slovní druh Jak ho poznáme Příklad 

1.

Vyjadřují různé okolnosti a vztahy, ale jejich význam 
se projevuje teprve ve spojení s jiným slovním dru-
hem.

číst, pláče, učil

Uvozují věty.

citoslovce

JAK MI TO ŠLO?

Pracovní list: MET08_PL_04_ČJ3

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

PRACOVNÍ LIST 08

HODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ, UČITELE A VLASTNÍ PRÁCE

Má třídní učitelka je: až moc hodná – hodná a přísná zároveň – hodně přísná.

Mou třídní učitelku: zajímá, jak se cítím – nezajímá, jak se cítím.

Svou paní učitelku dokážu � nedokážu požádat o pomoc, radu, vysvětlení.

Jsem spolužák, který: 
vyrušuje – poradí a pomůže – nepomáhá – podvádí – mluví pravdu – nemluví vždy pravdu – mluví slušně – mluví 
vulgárně – zastává se ostatních – pomlouvá – vyvolává konflikty – urovnává konflikty – důvěřuje ostatním – nedůvě-
řuje ostatním.

Jako kamarád jsem vždy spolehlivý – někdy spolehlivý – nespolehlivý.

Sám sebe vnímám jako: ....................................................................................................................................................

V kolektivu třídy se vnímám jako: ......................................................................................................................................

Chtěl/a bych na sobě změnit: ............................................................................................................................................

V třídním kolektivu se cítím jistý – někdy jistý a někdy ne – vždy nejistý.

Na jaké zážitky se svými spolužáky a paní učitelkou nikdy nezapomenu:
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Učení mě obecně: baví – nebaví.

O učení: mám zájem – nemám zájem.

Domácí úkoly jsou: užitečné – zbytečné.

Na vyučování se připravuji:  pravidelně – nepravidelně – vůbec.

Mým nejoblíbenějším předmětem je: 

ČJ – M – AJ – prvouka – Vv – pracovní činnosti – HV – TV �  ......................................................................................

Nejvíce bych se potřeboval/a zlepšit v:

ČJ – M – AJ – prvouce – Vv – pracovních činnostech – HV – TV �  .............................................................................

METODICKÝ MATERIÁL: Jak se učím...

Pracovní list: MET08_PL_08_Reflexe školního roku

MET08_PL_01_Co jsem 
se naučil

MET08_PL_05_M1

MET08_PL_02_ČJ1

MET08_PL_06_M2

MET08_PL_03_ČJ2

MET08_PL_07_M3

MET08_PL_04_ČJ3

MET08_PL_08_Reflexe 
školního roku

Přílohy

Český jazyk

Konkrétní učivo, aktivity Hodnocení mých znalostí Plán pro zlepšení

Stavba slova

Slova příbuzná

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Poznávání slovních druhů

Skloňování podstatných jmen

Časování sloves

Skladební dvojice

Diktáty a doplňovačky

Čtení s porozuměním

Datum: .......................................................

Mé vysvědčení
........................................................................................................................................Jméno:

Datum: .......................................................

Konkrétní učivo, aktivity Hodnocení mých znalostí Plán pro zlepšení

Datum: .......................................................

Mé vysvědčení
........................................................................................................................................Jméno:

Datum: .......................................................

MET08_PL_09_Mé vy-
svědčení

MET08_PL_10_Mé vy-
svědčení šablona
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Cílem metodiky je motivovat děti ke čtení a učení se novým věcem na základě pochopení jejich podstaty. Někdy 
může být pro dítě obtížné chápat, proč musí zrovna dělat to a to a proč se věci dějí tak a tak. Metoda Příběhem 
k podstatě by dětem měla pomoct chápat, že věci kolem nich se skládají z několika částí, kdy něco je na povrchu 
a mnohé pod povrchem, a také je naučit, jak se k tomu pod povrchem dostat. Dítě se sluchovým postižením může 
mít obtíže v porozumění světu kolem sebe na základě absence bezděčného učení způsobené sluchovou vadou. Tato 
metodika ho učí strategiím, jak lépe porozumět souvislostem.

O ČEM METODA JE

• Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost
• Žák rozvíjí a upevňuje slovní zásobu 
• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák samostatně tvoří příběh 
• Žák se učí přemýšlet o věcech do hloubky

CÍLE

MET09_P_01_Ovoce
MET09_PL_01_Loupání ovoce
MET09_PH_01_Pod povrchem
MET09_PH_01_P_01_Skok do vody
MET09_PH_01_P_02_Příprava-výrok
MET09_PH_02_Povídání na téma konflikt

MET09_PH_02_P_01_Konflikt
MET09_PH_02_PL_01_Před školou
MET09_PH_03_Doslovná pohádka
MET09_PH_03_P_01_Pohádka
MET09_PH_03_PL_01_Pohádka a BSO

PŘÍLOHY A PLÁNY HODIN K METODICE

V metodice naleznete tři plány hodin, každý z nich pracuje s jednou myšlenkovou cestou z metodiky Visible Thinking. 
Každá z těchto myšlenkových cest otvírá myšlení a podněcuje žáky nahlížet v rámci problematiky pod povrch. Neboj-
te se tyto myšlenkové cesty používat opakovaně a motivujte žáky k domýšlení příčin a důsledků. První plán hodiny 
slouží k pochopení, co je to povrchní informace a co je to informace, která jde pod povrch. 

Společně si toto rozdělení můžete zkoušet na věcech, které znáte ze svého okolí, a využít k tomu pracovní list, který 
jsme pro vás připravili (MET09_PL_01_Loupání ovoce). Každé ovoce má slupku, dužinu, jádro — vše je důležité, ale 
každá část/vrstva plní jinou funkci. Stejně jako naše myšlenky. Myšlenky, které jdou pod povrch věcí, otvírají myšlení 
a podněcují k další aktivitě. Jejich cílem je motivovat žáky k dalšímu objevování. 
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HRA NA VYSVĚTLOVÁNÍ (Explanation game)
Cílem této aktivity je prohloubit situaci, kterou vidíme, a zamyslet
se nad ní. 
Lze pracovat s obrázky, textem, myšlenkou, slovem atd.
Dětem jsou kladeny otázky ve dvou fázích. V první fázi se věnujete
popisu a v druhé vysvětlujete, proč to tak je. 
Aktivitu lze využít při samostatné i skupinové práci. 

1. Popis
  „Co to je? Co vás na tom zaujalo?“ 
2. Vysvětlení
  „Proč to tak je? Jak si to vysvětlujete?“
(Ritchhart et al., [2011])

AKTIVIY

BARVA — SYMBOL — OBRÁZEK (Colour — Symbol — Image)
Tato aktivita pomáhá hledat různé výrazy pro vyjádření hlavní myš-
lenky. 
Děti poslouchají/sledují/čtou a zaznamenávají si důležité myšlenky. 
Ze všech myšlenek, které si zaznamenají si vyberou tři, které jim přijdou nejdůležitější. Děti pracují nejprve samostatně.

• První myšlenku vyjádří v barvě.
• Druhou myšlenku vyjádří symbolem. 
• Poslední z vybraných myšlenek vyjádří obrázkem. 

Potom děti pracují ve dvojicích/skupině, kdy porovnávají, jaké barvy, symboly a obrázky vybraly a jaké zastupují  
myšlenky. Tato metoda je vhodná například při reflexi knihy nebo krátkého textu. 
(Ritchhart et al., [2011])

LOUPÁNÍ OVOCE (Peel the Fruit)
Cílem této metody je probrat věci do hloubky. Děti by díky ní měly pochopit a umět analyzovat, které informace  
z výchozího zdroje (obrázek, povídka, video) jsou povrchní, které jdou pod povrch a co to znamená, jít pod povrch. 
Pro vysvětlení slouží metafora loupání ovoce — nejdřív je potřeba oloupat a odstranit povrchní věci a postupně se 
propracovat až doprostřed k hlavní myšlence — semínku. Dětem můžete ukázat obrázek s rozpůleným ovocem (viz 
příloha MET09_P_01_Ovoce) nebo si oloupat pomeranč či rozkrojit jablko přímo na hodině. Každé ovoce je jiné 
a stejně různá může být i cesta k prozkoumání nějaké věci až k jejímu jádru. (Ritchhart et al., [2011])

Pro práci můžete využít pracovní list s mapou (pracovní list MET09_PL_01_Loupání ovoce), kdy si nejdříve představíte 
téma, které budete analyzovat — příběh/obrázek apod. a postupně se budete zamýšlet nad tím, které informace jsou 
povrchní, které jsou pod povrchem (tzn. nejsou na první pohled jasné) a co je centrální myšlenkou — to vše si zapíše-
te do pracovního listu. 

Můžete si vytvořit velkou myšlenkovou mapu, která bude mít podobu rozpůleného ovoce a každé dítě bude své myš-
lenky psát na lepicí papírek a následně na mapu umisťovat. 

V této metodě jsem velmi ocenila 
využití čtenářských dovedností jednot-
livých žáků, rozvoj slovní zásoby 
a porovnání slovní zásoby u jednotli-
vých žáků. Vzniklo několik zajímavých 
příběhů k jednomu obrázku. Velmi 
dobře se mi pracovalo s tématem kon-
flikt a často tuto metodu dále využívám 
při řešení konfliktů ve třídě. Zjišťování 
příčiny konfliktu, vyvozování důsled-
ků a hlavně to, jak dalším konfliktům 
předcházet. Nemusí být vždy vše tak, 
jak to vidíš na první pohled. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves

Společně se pak zamyslete a reflektujte aktivitu. K lepšímu pochopení a uvedení do aktivity můžete využít plán  
hodiny Pod povrchem (viz. příloha MET09_PH_01_Pod povrchem).
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STORY CUBES  www.storycubes.com 
Děti hodí kostkami a mohou příběh podle obrázků vyprávět, psát apod. 
Variant, jak s kostkami pracovat, je mnoho. 

DALŠÍ AKTIVITY PODNĚCUJÍCÍ TVORBU A PRÁCI S PŘÍBĚHEM

POVÍDKÁŘ  www.renenekuda.cz/povidkar 
Vygeneruje téma, první větu, postavu a umístění děje. Žáci si mohou zkusit každý sám 
si vybrat/zvolit své téma nebo celá třída bude psát/vymýšlet příběh na jedno téma. 
Společně pak zhodnotíte, kdo co vymyslel. 

Touto metodou žáci pochopili, co je na příběhu podstatné. A nejen v příběhu. Ale takové to třídění věcí pod-
statných a nepodstatných, se kterými normálně mají velké problémy.

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice

Opět výborná a inspirativní metoda, její zpracování, pro práci s metodami kritického myšlení. Oceňuji grafické 
zpracování a práci s obrázky. Moc pěkná práce pro hodiny českého jazyka a literatury. Výborné pro slohové 
práce dětí. Jak se snadno pustit do psaní příběhů a vyprávění. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-Klánovice

VYSTŘÍHANÁ SLOVA
Z časopisů či novin si vystříhejte slova, ta pak náhodně lepte za 
sebou. Čtěte si, komu vyšla jaká básnička či příběh.

Vystříhaná slova – úžasný nápad na 
aktivitu v hodině, děti naprosto netuši-
ly, na co si přinesly tolik novin  
a časopisů. Většina prací měla „hlavu 
a patu“, některé byly komické a někte-
ré naprosto nepovedené a nesmyslné, 
ale aspoň jsme se pobavili. Dobrovol-
níci nám své práce četli a vybrali jsme 
nejlepší dílo. Určitě se k této aktivitě 
budeme ještě vracet.

Blanka Vanišová, ZŠ Trutnov

VOLNÉ PSANÍ
Cílem volného psaní je pouze psát. Pro děti je určen čas 7 minut, 
kdy píšou. Je jedno co a jak. Cílem je se pouze vypsat. Zadáte 
téma a necháte děti 7 minut volně psát. O psaní se nepřemýšlí, 
pouze se děje. Pokud někdo chce, může svůj výtvor přečíst, to 
však není jeho účelem. Děti si své volné psaní mohou nechávat pro 
sebe nebo si je můžete zakládat do portfolií. Pro dítě se sluchovým 
postižením může být tato aktivita velkou výzvou vzhledem 
k omezené slovní zásobě. Pokud se dítě zasekne a nepíše, zkus-
te jej motivovat třeba tak, že může začít psát o tom, co má kolem 
sebe.

OTÁZKY, KTERÉ VÁM MOHOU POMOCI S REFLEXÍ
„Jaký je rozdíl mezi povrchní informací a informací, která jde pod 
povrch?“ 
„Jak s myšlenkou či informací, která jde pod povrch, můžeš dál pracovat?“
„Proč je důležité umět jít pod povrch?“

http://www.storycubes.com
http://www.renenekuda.cz/povidkar
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

� Žák rozumí textu 
� Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
� Žák se učí analyzovat text

Český jazyk

Příběhem k podstatě

Průřezově

Jazyk a jazyková komunikace — 
český jazyk

Osobnostní a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

CÍLE

ČTENÍ POHÁDKY
Dítěti se sluchovým postižením poskytněte text, aby ho mohlo číst zároveň s vámi, popřípadě mu jej dejte dopředu  
k domácímu prostudování.
Dětem přečtěte krátkou pohádku (viz příloha MET09_PH_03_P_01_Pohádka). Jedná se o Doslovnou pohádku 
z Lingvistických pohádek od Petra Nikla. Text je nestandardní a může být náročnější, dbejte na to, aby děti dobře ro-
zuměly. Můžete klást otázky na porozumění v průběhu čtení. Slova, která jsou pro děti nová, můžete napsat na tabuli.
Společně si zrekapitulujte, o čem pohádka byla. Co se v ním vlastně stalo a proč se jí asi říká doslovná.

ÚVODNÍ AKTIVITA

Doslovná pohádka

HLAVNÍ ČÁST HODINY

BARVA � SYMBOL � OBRÁZEK (Colour � Symbol � Image)
Dejte dětem pracovní list (viz. příloha MET09_PH_03_PL_01_Pohádka a BSO), kde budou mít text pohádky znovu 
k dispozici. Cílem je, aby se pokusily vyjádřit co nejvíce myšlenek z pohádky, co je zaujalo nebo co je u toho napadlo. 
Všechny tyto myšlenky si vypíšou. Pohádku si mohou znova samy přečíst. 

PŘÍLOHA 01

Doslovná pohádka je, když někdo udělá něco doslova.

Se zvířaty, která nemají zrovna dobrou náladu, to může dopadnout různě.

„Mohl bys uvolnit cestu starému hrochovi?“ zeptá se hroch krokodýla ležícího napříč jezírkem.

„Jdi se vycpat!“ odsekne krokodýl a hroch jde a cpe se a cpe se ovocem a melouny, až je tak tlustý, že když vleze 
znovu do jezírka, všechna voda se vylije z břehů.

„Kde je jezírko?“ zeptá se příchozí velbloud hrocha, ale ten jen unaveně zabručí: „Vlez mi na záda.“

A velbloud leze a drápe se, jde mu to ztěžka, hroch je zavalitý a kluzký, ale už je nahoře, jenže jezírko ani odtud není 
vidět.

„Kdepak máme jezírko?“ nakukuje zvědavá žirafa.

„Ale vlez mi na hrb!“ rozčílí se velbloud a žirafa leze a funí, už je na krku, sune se obkročmo na hrb a tam se uvelebí.
Mezitím přichází šimpanz. „Co je s jezírkem?“ ptá se celý nesvůj žirafy, sedící na velbloudovi, potažmo na hrochovi.

„Ty hloupé otázky,“ odbude ho žirafa. „Mám tě až po krk, ty růžový zadku.“ A šimpanz jí šplhá po krku až nahoru mezi 
uši.

„Hrochu, kam se podělo to jezírko?“ zírá na tu zvířecí pyramidu nerudný krokodýl, který to všechno začal.

„Vlez mi na záda!“ odpoví hroch, ale krokodýl lézt neumí!

„Velbloude,“ křičí zespod, „kde je jezírko?“

„Vlez mi na hrb!“ procedí skrz zuby velbloud, ale krokodýl to neumí.

„Žirafo,“ volá z prázdného dna, „tak kde je?“ Ale žirafa jen kroutí krkem.

„Šimpanzi!!“ křikne krokodýl už docela vztekle. „Jestli mi to okamžitě neřekneš, slupnu tě jako malinu!“

„Trhni si nohou!“ ozve se od žirafích uší chlupatá malina.

A krokodýl omotává ocas kolem hroší nohy a trhá…

A tu kde se vezme, tu se vezme pod zvířaty jezírko a CÁÁÁÁCH – v rozčeřených kruzích je náhle vedle sebe pět roze-
smátých tváří a zlost je tatam.

Nikl, P. (c2006). Lingvistické pohádky. Meander.

Plán hodiny: MET09_PH_03_Doslovná pohádka

Příloha: MET09_PH_03_P_01_Pohádka

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

PRACOVNÍ LIST 01

Doslovná pohádka         je,    

Se zvířaty, která nemají zrovna dobrou náladu, to může dopadnout různě.
„Mohl bys uvolnit cestu starému hrochovi?“ zeptá se hroch krokodýla ležícího napříč jezírkem.
„Jdi se vycpat!“ odsekne krokodýl a hroch jde a cpe se a cpe se ovocem a melouny, až je tak tlustý, že když vleze 
znovu do jezírka, všechna voda se vylije z břehů.
„Kde je jezírko?“ zeptá se příchozí velbloud hrocha, ale ten jen unaveně zabručí: „Vlez mi na záda.“
A velbloud leze a drápe se, jde mu to ztěžka, hroch je zavalitý a kluzký, ale už je nahoře, jenže jezírko ani odtud není vidět.
„Kdepak máme jezírko?“ nakukuje zvědavá žirafa.
„Ale vlez mi na hrb!“ rozčílí se velbloud a žirafa leze a funí, už je na krku, sune se obkročmo na hrb a tam se uvelebí.
Mezitím přichází šimpanz. „Co je s jezírkem?“ ptá se celý nesvůj žirafy, sedící na velbloudovi, potažmo na hrochovi.
„Ty hloupé otázky,“ odbude ho žirafa. „Mám tě až po krk, ty růžový zadku.“ A šimpanz jí šplhá po krku až nahoru mezi uši.
„Hrochu, kam se podělo to jezírko?“ zírá na tu zvířecí pyramidu nerudný krokodýl, který to všechno začal.
„Vlez mi na záda!“ odpoví hroch, ale krokodýl lézt neumí!
„Velbloude,“ křičí zespod, „kde je jezírko?“
„Vlez mi na hrb!“ procedí skrz zuby velbloud, ale krokodýl to neumí.
„Žirafo,“ volá z prázdného dna, „tak kde je?“ Ale žirafa jen kroutí krkem.
„Šimpanzi!!“ křikne krokodýl už docela vztekle. „Jestli mi to okamžitě neřekneš, slupnu tě jako malinu!“
„Trhni si nohou!“ ozve se od žirafích uší chlupatá malina.
A krokodýl omotává ocas kolem hroší nohy a trhá…
A tu kde se vezme, tu se vezme pod zvířaty jezírko a CÁÁÁÁCH – v rozčeřených kruzích je náhle vedle sebe pět roze-
smátých tváří a zlost je tatam.

Nikl, P. (c2006). Lingvistické pohádky. Meander.

když někdo udělá něco doslova.

1. Jaké jsou důležité myšlenky této pohádky?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Plán hodiny: MET09_PH_03_Doslovná pohádka

Pracovní list: MET09_PH_03_PL_01_Pohádka a BSO

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

MET09_PH_03_Doslovná 
pohádka

MET09_PH_03_P_01_Po-
hádka

MET09_PH_03_PL_01_
Pohádka a BSO

Příloha: MET09_P_01_Ovoce

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

PŘÍLOHA 01

PŘÍLOHA 02

Výroky si nastříhejte. Přečtěte je dětem a společně přemýšlejte o tom, zda jde o informaci povrchní, anebo takovou, 
která jde pod povrch, případně jak moc hluboko. Výroky pak lepte do průřezu ovoce nakresleného na tabuli. 

K SLUPCE

JEZERO

LIDÉ SKÁČOU 
DO VODY

MOKRÉ MOLO

Plán hodiny: MET09_PH_01_Pod povrchem

Příloha: MET09_PH_01_P_02_Příprava�výroky 

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

PRACOVNÍ LIST 01

CENTRÁLNÍ
MYŠLENKA

POD
POVRCHEM

VNĚJŠÍ
VRSTVA

Pracovní list: MET09_PL_01_Loupání ovoce

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák si osvojuje strategie krického myšlení 
• Žák se učí argumentaci 
• Žák se učí rozlišit podstatu konfliktu 

CÍLE

Člověk a jeho svět

Příběhem k podstatě

Průřezově

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Komunikativní,
k řešení problémů,
sociální a personální 

Povídání na téma konflikt

DISKUZE
Otázku „Co je to konflikt?“ dětem napište na velký papír / tabuli a jejich odpovědi zaznamenávejte formou myšlenko-
vé mapy. 
Vysvětlete si slovo, zkuste vymyslet příklady a podělte se o zkušenosti. Postupujte podle pravidel pro vedení diskuze 
v kolektivu, kde je dítě se sluchovým postižením. Více najdete v MET04 Diskuze bez krize.

ÚVODNÍ AKTIVITA
TT

HLAVNÍ ČÁST HODINY

HRA NA VYSVĚTLOVÁNÍ (Explanation Game)
Dětem promítněte obrázek znázorňující konflikt  (viz. příloha MET09_PH_02_P_01_Konflikt). 

Děti rozřaďte do skupin a dejte jim papír rozdělený na půl nebo můžete využít pracovní list (viz. pracovní list MET09_
PH_02_PL_01_Před školou).
Ptejte se dětí, co vidí na obrázku. Nechte je, aby obrázek stručně popsaly na jednu stranu. 

Poté se jich ptejte, jak si to, co vidí, vysvětlují. Odpovědi děti zapisují na druhou část papíru přibližně tak, aby bylo 
jasné, které body (co vidí) vysvětlují.

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

� Žák se seznamuje s myšlenkovou cestou Loupání ovoce (Peel the fruit) 
� Žák se učí strategiím kritického myšlení 
� Žák rozlišuje mezi myšlenkou, která je povrchová a která jde pod povrch

CÍLE

Český jazyk

Příběhem k podstatě

Průřezově

Jazyk a jazyková komunikace � 
český jazyk 

Osobnostní a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Pod povrchem

LOUPÁNÍ OVOCE
Přes celou tabuli si nakreslete průřez ovocem (jablko, pomeranč apod.) a zkuste s dětmi přemýšlet nad tím, z čeho 
se průřez skládá (slupka, dužina, jádro). Dětem promítněte obrázek (viz. příloha MET09_PH_01_P_01_Skok do vody) 
a povídejte si o něm. Co je z obrázku zjevné, co si už domýšlíme a jdeme pod povrch. Informace, které děti říkají, 
zároveň ukazujte na jablku, zda je to informace povrchní, anebo už jde pod povrch. 

V dalším kroku dětem čtěte výroky (viz. příloha MET09_PH_01_P_02_Příprava-výroky — můžete si vymyslet i vlastní), 
které si rozstříháte a podle toho, kam se vám hodí (jsou povrchní, nebo jdou pod povrch), je přilepujte k jednotlivým 
vrstvám nakresleného jablka. Dejte dětem nastříhané proužky papíru a nechte je, aby si samy vymyslely výrok 
o obrázku, který je povrchní a který jde pod povrch. Společně pak výroky přiřazujte a diskutujte o nich.

ÚVODNÍ AKTIVITA

HLAVNÍ ČÁST HODINY

POPIS A PŘÍBĚH OBRÁZKU
Dejte dětem k dispozici obrázek i výroky roztříděné na průřezu jablka a zadejte jim úkol, v jehož rámci mají popsat 
obrázek tak, aby se tam objevily jak povrchní informace, tak informace, které jdou do hloubky. Děti mohou napsat 
i příběh z obrázku.

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET09_PH_02_Povídání na téma konflikt

Příloha: MET09_PH_02_P_01_Konflikt

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET09_PH_01_Pod povrchem

Příloha: MET09_PH_01_P_01_Skok do vody

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET09_PH_02_Povídání na téma konflikt

Pracovní list: MET09_PH_02_PL_01_Před školou

METODICKÝ MATERIÁL: Příběhem k podstatě

CO VIDÍTE? JAK SI TO VYSVĚTLUJETE?

MET09_P_01_Ovoce

MET09_PH_01_P_02_Pří-
prava-výroky

MET09_PL_01_Loupání 
ovoce

MET09_PH_02_Povídání 
na téma konflikt

MET09_PH_01_Pod po-
vrchem

MET09_PH_02_P_01_
Konflikt

MET09_PH_01_P_01_
Skok do vody

MET09_PH_02_PL_01_
Před školou

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Tato metoda se zaměřuje na přijímání jinakosti a vnímání rozdílností mezi námi. Cílem inkluze je přijímat každého je-
dince a respektovat jeho individuální potřeby. Děti mezi sebou vidí úplně jiné rozdíly, než jaké vidíme my dospělí. Tyto 
odlišnosti nejsou založené na mentálních, fyzických či sociálních rozdílech. Našim cílem by 
tak mělo být tento pohled u dětí zachovat a podporovat je v tvoření si vlastních názorů 
na základě vlastních zkušeností a vědomostí. Metodika je inspirací pro nastavení 
komunikačních pravidel a pro vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí.

Podívejte se pro inspiraci na toto video: 1url.cz/9zSxe 

When it comes to difference, 
children see things differently

Každý jsme nějaký 
a neděláme z toho vědu

O ČEM METODA JE

• Žák je plnohodnotnou součástí třídního kolektivu 
• Žák vnímá své silné stránky 

• Žák aktivně buduje třídní kolektiv 
• Žák posiluje sociálně-emoční dovednost

CÍLE

MET10_PL_01_Kdo jsem
Tuto metodiku najdete zpracovanou v animaci 5 Každý jsme nějaký 
a neděláme z toho vědu 1url.cz/pzgAp 

PŘÍLOHY K METODICE

METODICKÝ MATERIÁL: Každý jsme nějaký

Váš přístup učitele sehrává při vytváření kolektivu významnou roli. Děti mají tendenci vaše přístupy a vzory v cho-
vání kopírovat. Nebojte se přiznat chybu nebo si říct o pomoc, děti se to naučí také. To, že děti kopírují chování, 
které  kolem sebe vidí, vám dává možnost nastavit ve třídě komunikační pravidla, která pak usnadní komunikaci 
mezi vámi a dítětem se sluchovým postižením a mezi dětmi ve třídě navzájem. Komunikační pravidla si připo-
meňte v první části publikace v kapitole Dítě se sluchovým postižením ve třídě.

zdroj: When it comes to difference, children see things differently. In Twitter. https://twitter.com/bbc/status/947844878272118784

http://1url.cz/9zSxe
http://1url.cz/pzgAp
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KRUH
Děti sedí v kruhu u společné aktivity — zpívání, diskuze, tvoření. 
Pokud v prostředí kruhu otvíráte nové téma, zkuste si ho rovnou zaznamenávat na velký papír (například formou my-
šlenkové mapy – viz fotografie z našeho workshopu), aby děti viděly, kam se vaše společná diskuze ubírá, co už bylo 
řečeno a jaké myšlenky by stály za to více prozkoumat či prohloubit.

Nechte dítě se sluchovým postižením, aby si samo našlo v kruhu své místo, které mu vyhovuje. Sledujte, jaké místo 
volí, a přemýšlejte o tom:
• Naproti vám: Slyší vás dobře, nebo hlavně odezírá? 
• Vedle vás (na stranu, kde má kompenzační pomůcku): Slyší vás dobře? Dovede odezírat z profilu?
• Kdekoliv v kruhu: Volí si místo samo, nebo podle kamaráda? 

Společně si pak s dítětem individuálně sedněte a zjišťujte jeho potřeby v prostředí kruhu — kde slyší nejlépe, kde vidí 
nejlépe. Pokud se vám nedaří se s dítětem domluvit, nechte dítě kruh a jeho místo v něm nakreslit. Můžete se zeptat  
i rodičů, kam si dítě při rodinných aktivitách spontánně sedá.

AKTIVITY PODNĚCUJÍCÍ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Vytvářejte ve třídě bezpečné prostředí, kde se děti budou rády učit a sdílet své prožitky. 
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KDO JSEM
Pomozte dětem, aby se vzájemně poznaly, aby uměly říct své po-
zitivní stránky. Sebehodnocení je důležitou součástí vzdělávacího 
procesu. Pomůže vám i dětem posouvat se za stanovenými cíli. 
Sebehodnocení však není jen o hodnocení učebního a vzdělávací-
ho procesu, ale o celé osobnosti dítěte. 

Inspirace, jak lze hodnotit učební proces, učitele a postavení žáka 
ve třídě, je k dispozici v rámci metodiky MET08_Jak se učím. 
Pojďme se více zaměřit na osobnost žáka. Jako inspiraci můžete 
využít pracovní list (MET10_PL_01_Kdo jsem), jehož cílem je, aby 
se žák nad sebou zamyslel a vyhodnotil své silné stránky a potřeby. 
Uprostřed je volné místo, kam se žák může nakreslit, vložit svou 
fotografii, rozstřiženou fotografii a dokreslit ji, černobílou fotografii 
a vybarvit ji (fantazii se meze nekladou)… Důležité je, aby žák zná-
zornil sám sebe a následně vyplnil jednotlivé bubliny. 

S vyplněným pracovním listem můžete následně pracovat:
• v kruhu si můžete ukázat a popsat pracovní listy 
• popovídat si o tom, jak se vám pracovní list vyplňoval a proč, 
• povídat si o tom, co vás baví dělat, 
• odpovědi dětí nehodnoťte a v jejich zálibách je podporujte.

Otázky, které mohou podporovat myšlení — lze je využít jako inspiraci k aktivitě, při vytváření pravidel třídy a vzájem-
ném poznávání či jako zdroj pro diskuzi:

• Co já přináším třídě, co můžu své spolužáky naučit? S čím mohu pomoci ostatním?
• S čím potřebuji pomoct? Jak a kdy si o pomoc řeknu? Koho si pro to zvolím? 
• Pokud ve třídě čelíte nové situaci nebo vás čeká něco významného, položte si třeba tuto otázku: 
Jaké nové zkušenosti by nám to přineslo, kdybychom museli řešit „takovou situaci“?

Pro tento typ otázek a situací, kdy stojíte před něčím novým, potřebujete si k tomu najít cestu, nahlédnout na pro-
blém z více stran a třeba nalézt i řešení, je velmi vhodná myšlenková cesta z metodiky Visible Thinking s názvem 
Kompas, kterou naleznete v metodice MET03_Vidím, jak myslím nebo Graf možností, který je k nalezení v metodice 
MET06_Myslím tvořivě.

Tuto metodiku jsem zařadila vždy na 
začátku školního roku – ve čtvrtém  
i v pátém ročníku k nám přišli noví žáci  
a bylo přínosné pro všechny představit 
sám sebe ostatním kamarádům. Pra-
covní list Kdo jsem byl pro tyto aktivity 
zpracovaný jasně a přehledně. S vy-
jadřováním v kruhu neměl nikdo větší 
problémy, žáci se pozitivně motivovali 
navzájem. 

Eva Buchníčková, ZŠ a MŠ Střelice
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NÁVRHY AKTIVIT

POZNÁVACÍ HRY
• Děti v kruhu říkají svá jména a co rády dělají ve volném čase, 
 jakou mají oblíbenou hračku, oblíbenou pohádku 
 atd. (je dobré, když si učitel dělá poznámky). Po kruhu koluje 
 putovní předmět, kdo ho drží, mluví. Na konci 
 představování je dobré položit dětem otázku, zda si něčeho 
 všimly… Každý má rád něco jiného, má jinou oblíbenou 
 hračku, pohádku...
• Jakmile se všichni vystřídají, paní učitelka pokládá otázky. 
 Např.: „Kdo rád staví z Lega?“ (Důležité je děti poučit, 
 že jakmile uslyší svou oblíbenou volnočasovou aktivitu, nedají 
 na sobě nic znát a neodpovídají.)
• Uprostřed kruhu je položený putovní předmět – může si ho vzít 
 ten, kdo zná správnou odpověď – kdo ho drží, mluví.
• Děti veďte k tomu, aby odpovídaly celou větou.
• Učitel odpověď zopakuje a zeptá se nejprve ostatních, zda 
 souhlasí, a pak vyzve dítě, kterého se to týká, zda je odpověď 
 pravdivá.

HRA V KRUHU � PAMATOVÁK
• Děti sedí v kruhu a dostanou instrukci, že se mají ostatním 
 představit, a úkolem ostatních je, mluvčího si vždy bedlivě 
 prohlédnout.
• Po kruhu koluje putovní předmět, kdo ho drží, mluví. Na konci 
 představování je dobré položit dětem otázku, zda si něčeho všimly…
• Jakmile se všichni vystřídají, otočí se zády do kruhu, aby na sebe neviděly. Paní učitelka si sedne před dítě se 
 sluchovým postižením, aby na ní dobře vidělo a pokládá otázky, např.: „Kdo ze třídy má červený svetr?“ (Důležité je 
 děti poučit, že jakmile uslyší svůj popis, nedají na sobě nic znát a neodpovídají.)
• Kdo zná odpověď, tleskne – to je signál pro ostatní, že mají být potichu a poslouchat, zda je odpověď správná.
• Učitelka odpověď zopakuje a zeptá se nejprve ostatních, zda souhlasí, a pak vyzve děti, ať si odkryjí oči a přesvědčí 
 se, zda je odpověď pravdivá.

Přijímat rozdílnosti je v naší třídě pro děti těžké, ale vidím, že i díky zařazení do tohoto projektu jsme na dobré 
cestě. Jak děti dozrávají, jsou schopné větší tolerance. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

V dnešní době se hodně řeší inkluze, 
ale pokud je vše dobře nastaveno  
a funguje komunikace, jsou funkční  
a dobře nastavená pravidla, je inkluze 
velkým přínosem pro všechny žáky. 
V naší třídě se sešli dva žáci se slu-
chovým postižením, dva žáci s brýle-
mi, tedy vadou zraku, diabetička na 
inzulínu a žákyně tmavé pleti. Každý se 
někdy cítí lépe, jindy hůře a důležité je 
umět toho druhého vnímat a naslou-
chat mu. Každý den zahajujeme v kru-
hu, pozdravíme se, řekneme si, co nás 
čeká, a máme možnost vyslovit, co je 
potřeba vyřešit, abychom se společně 
cítili lépe. Doporučuji všem. Děti se 
postupně zbaví ostychu a naučí se 
vzájemně si pomáhat. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves
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PRACOVNÍ LIST 01

V čem se zrovna zlepšujiS čím potřebuji pomoct

Co umím

Co mě baví

Pracovní list: MET10_PL_01_Kdo jsem

METODICKÝ MATERIÁL: Každý jsme nějaký

MET10_PL_01_Kdo jsem

Přílohy
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Tato metodika nabízí aktivity, které lze s dětmi využít, aby se lépe seznámily s problematikou sluchového postižení  
a s komunikačními pravidly. Každé dítě ke své vadě přistupuje jinak: Někdo o ní mluví, jinému to vadí. O vzájemných 
odlišnostech, potřebách a důvodech, které děti ve třídním kolektivu mají, je však potřeba otevřeně diskutovat, aby se 
z tématu nestalo tabu a vzájemné nepochopení nepřerostlo v šikanu. 
Workshop se skládá ze dvou částí, jedna se věnuje fungování sluchu a druhá komunikaci. 

• Žák si osvojuje informace o zvuku a sluchu 
• Žák skrze vlastní zkušenost dovede vyvodit komunikační pravidla s osobou se sluchovým postižením 
• Žák ví jak si chránit sluch
• Žák se seznamuje s komunikačními systémy osob se sluchovým postižením 

Problematiku sluchového postižení vám může pomoci lépe pochopit 
i Animace 1 O sluchovém postižení 1url.cz/pzgAp 

MET11_P_01_Ucho
MET11_PL_01_Audiogram
MET11_PL_02_Zvuky kolem mě
MET11_PL_03_Odezírání ve čtení
MET11_PL_04_Odezírání dvojice
MET11_P_02_Kompenzační pomůcky 
MET11_P_03_Prstová abeceda
MET11_P_04_Sdělení

O ČEM METODA JE

PŘÍLOHY K METODICE

PŘÍLOHY K METODICE

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

Animace 1 
O sluchovém postižení

Dětem položte několik otázek, kterými je uvedete do tématu. Nechte je chvíli přemýšlet a jejich odpovědi zaznamená-
vejte na velký papír či tabuli – potom jim vysvětlete, jak to je: 

„Čím slyšíme?“
• Slyšíme vlastně mozkem. Mozek rozpoznává jednotlivé zvuky a rozumí jim. Ucho neví, jestli je to „Ahoj“, „Hello“
 nebo tlesknutí. To ví právě mozek. 

„Co je to zvuk?“ 
• Zvuk je vlna, která vzniká, když něco vibruje. Sáhněte si na krk a něco řekněte. Cítíte, jak vám to tam vrní? (Děti 
 si sahají na svůj krk a bručí, povídají. Další informace říkejte až ve chvíli, kdy celá třída utichne.) 
• Můžete využít i další pomůcky - pokud máte hudební nástroje, ladičku či tibetskou mísu, nechte děti, aby si vibrující 
 předmět osahaly. Můžete využít i přenosný reproduktor, před který si děti dají ruku, aby zvukovou vlnu cítily. Pusťte 
 skladbu, která je spíše rytmická, než melodická. 

DISKUZE — Jak sluch funguje? 

http://1url.cz/pzgAp
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„A jak se zvuk dostane do mozku?“ 
• Zvuk je vlna. Těmto vlnám ale náš mozek nerozumí. Mozek rozumí bioelektrickým 
 potenciálům. Naše ucho je tedy takový překladač, který vlnu změní právě na elektrický signál.
• Ukažte dětem průřez ucha a všechny části, kudy zvuk putuje, si pojmenujte.
• V příloze MET11_P_01_Ucho najdete průřez uchem. 
• Můžete využít i video Journey of Sound to the Brain  1url.cz/mzgft  
 nebo jakékoliv jiné, které se vám bude hodit.

Journey of Sound to the Brain

„Myslíte, že je pro nás sluch důležitý?“ 
„Co všechno vnímáme sluchem?“ 
• Zkuste být minutu úplně ticho a soustředit se na všechno, co kolem sebe slyšíte. Posléze si to s dětmi pojmenujte.

„K čemu nám sluch slouží?“ 
• Orientace v prostoru, signál před nebezpečím, učení se mluvenému jazyku, zaslechnutí náhodné informace, 
 osvojení si pravidel chování (tím, jak děti poslouchají rozhovory kolem sebe, učí se nápodobou sociálním 
 normám), přijímání informací z okolí apod.

Ukažte dětem obrázek MET11_PL_01_Audiogram a postupujte podle myšlenkové cesty aktivity Vidím, myslím, zají-
malo by mě. Nevíte jak na to? Návod najdete v MET03_Vidím, jak myslím. Snažte se s dětmi hledat odpovědi na to, 
co je zajímá.

VIDÍM, MYSLÍM, ZAJÍMALO BY MĚ — Jak si sluch ničíme?

zdroj: NIHOD (2018, Listopad 21) Journey of the Sound to the Brain [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eQEaiZ2j9oc

http://1url.cz/mzgft
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Ptejte se dětí:
„Co všechno kolem nás je nahlas a co potichu?“
• Odpovědi dětí zapisujte na papír.
• Pokud máte k dispozici hlukoměr, změřte si, kolik hluku je kolem vás, když jste úplně ticho, kolik když křičíte 
 (alespoň orientační hlukoměr lze stáhnout jako aplikaci do chytrého telefonu). 
• I když jste úplně ticho, zjistíte, že jsou kolem vás stále nějaké zvuky, a tím pádem vaše ucho stále pracuje a posílá 
 informace mozku, který je třídí. Pokud není zvuk důležitý, nevnímáme ho. Naše ucho funguje, i když spíme.
• Zkuste si změřit, jak hlasité jsou jednotlivé činnosti či situace, se kterými se ve škole či doma děti setkávají. S dětmi 
 si můžete intenzitu zvuků z vašeho okolí zapsat do pracovního listu MET11_PL_02_Zvuky kolem mě. Děti mohou 
 pracovat ve skupinách, samostatně či celá třída společně.

„Co se stane, když někdo špatně vidí?“ 
• Zkuste se s dětmi společnou diskuzí dostat k tomu, že lidem s vadou zraku mohou pomoci brýle.
• Můžete si povídat i o nevidomých, asistenčních psech, bíle holi a Braillově písmě. 
• Různé kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým a sluchivým postižením najdete v příloze 
 MET11_P_02_kompenzační pomůcky.

„Co se stane, když někdo špatně slyší?“ 
• Pokud někdo špatně slyší a chce slyšet lépe, může mu pomoct sluchadlo nebo kochleární implantát.
• Žádná kompenzační pomůcka nenahradí zdravé ucho. Člověk, který ji nosí, sice lépe slyší, ale není to stejné, jako 
 když má někdo sluch v pořádku.
• S dětmi si můžete pustit například tato uvedená videa, kde je vidět, jak funguje sluchadlo a jak kochleární implantát. 

• Sluchadlo: 1url.cz/5zgf1 

• Kochleární implantát: 1url.cz/LzgfJ  

Jak funguje sluchadlo Jak funguje kochlearní 
implantát

Zkoumali jsme trochu kompenzační pomůcku naživo. Žakovi nevadí o svém problému hovořit, vzal si slovo a 
dětem vysvětloval, jaké to je, když kochleární implantát nemá, jak mu drží na hlavě pomocí magnetu vnější část 
apod.

Růžena Nováková, ZŠ V Domcích Trutnov

Zdroj: fuel admin (2018, Září 12) How Do Hearing Aids Work Video [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AxzVyMcmRcs

Zdroj: Cochlear Americas (2017, Září 5) How Cochlear Implants Work [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Vm0nZH9RahE&lis-
t=PLDW4YOQsPwSrhHhU1ip4PKrRpf_uPXIV6&index=3

http://1url.cz/5zgf1
http://1url.cz/LzgfJ
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Vysvětlení: Odezírání je velmi obtížný proces, velká část hlásek není vidět, a tak se osoba, která odezírá, musí 
spoléhat na to, že slova zná a domýšlí si je. Mnohem lépe se odezírá, když znáte téma. Je to velmi obtížné, po-
kud osoba, která mluví, má vousy, žvýkačku v puse nebo nějakou jinou překážku na obličeji. 

Znakový jazyk je přirozený jazyk, který vychází z toho, jak lidé se sluchovým postižením vnímají svět – vizuálně. Zna-
kový jazyk má vlastní gramatiku a je v každém státě jiný. Pokud se chcete naučit znaky ze školního prostředí, můžete 
využít video: 1url.cz/ezgfq  nebo webovou stránku Spread The Sign 1url.cz/bzfcC  (funguje i jako aplikace – najde-
te tam znaky nejen z českého znakového jazyka ale i jiných znakových jazyků) nebo aplikaci Znakujte s TamTamem. 

S dětmi se můžete naučit i prstovou abecedu z videa zde: 1url.cz/nzfcB  nebo přílohy MET11_P_03_Prstová abeceda.

JAK NA KOMUNIKACI? — znakový jazyk a prstová abeceda

Prstová abecedaSlovník znakového jazyka 
SpreadTheSign

Znaky do škol I.

Každá osoba se sluchovým postižením komunikuje jinak. Někdo umí odezírat, někdo používá znakový jazyk, někdo 
mluví, je to různé. 
Odezírání je však docela věda. 
Abyste si s dětmi mohli vyzkoušet, jak moc náročné odezírání je, zkusíte si „odezírat“ ve čtení. V pracovním listě 
MET11_PL_03_Odezírání ve čtení najdete slova, v nichž jsou vynechané hlásky anebo je vidět jen jeho půlka. Některá 
slova vám půjdou přečíst snadno, i když jsou hlásky vynechané, na jiná možná děti vůbec nepřijdou. Stejné to je,  
i když osoba se sluchovým postižením musí odezírat. Některé hlásky nejsou vůbec vidět, a tak si člověk musí slovo 
domyslet. Dejte pracovní list dětem k vyplnění samostatně anebo ve dvojicích (na druhé straně najdete i klíč, ten 
dětem netiskněte). Ptejte se pak dětí, jak se jim takový text čte, co bylo snadné přečíst, co ne a proč.

Děti rozdělte do dvojic. Každý z dvojice dostane jinou část pracovního listu MET11_PL_04_Odezírání dvojice. Je roz-
dělen na část A a B. Děti mohou použít špunty do uší (lze zakoupit v lékárně), nebo pokud mají sluchátka, mohou si 
mohou pustit bílý šum (lze vyhledávat na YouTube.com jako „White noise“) nebo nějakou písničku. 
Jedno dítě má ohlušené uši a druhé dítě mu ze svého listu předčítá (ideálně potichu). Dítě, které je ohlušené, se snaží 
odzírat. Můžete zkusit odezírat i z videa nebo filmu. Stačí, když vypnete zvuk.

REFLEXE AKTIVITY 
Ptejte se dětí, jak jim to šlo, zda si myslí, že je odesílání těžké, nebo lehké.

JAK NA KOMUNIKACI? — odezírání

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2018, Leden 21) Znaky do škol I. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VggjQoMZXg8&t=7s

Zdroj: Spreadthesign: Slovník znakového jazyka. Retrieved February 10, 2021, from https://www.spreadthesign.com/cs.cz/search/

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2019, Prosinec 3) Prstová abeceda [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8SwyGYbsXu4&t=2s

http://1url.cz/ezgfq
http://1url.cz/bzfcC
http://1url.cz/nzfcB
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Zeptejte se dětí na několik otázek. Nechte děti nejdříve přemýšlet samostatně, až pak si informace společně shrňte 
a dovysvětlete. 

„Bude někdo, kdo špatně slyší, lépe rozumět, když na něj budeme křičet?“ 
• Křičení nepomůže. Když se křičí, mění se výraz v obličeji a mnohem hůře se pak odezírá. 

„Jak bychom měli komunikovat, abychom si lépe rozuměli?“ 
• Pokud umí váš partner pro diskuzi odezírat, mluvíme pomalu, jasně a udržujeme oční kontakt.
• Můžeme mu informaci napsat nebo nakreslit.
• Neměníme rychle a bez upozornění téma hovoru.
• Neotáčíme se, neodvracíme tvář. 
• Nezakrýváme si pusu, nežvýkáme.
• Když někoho chceme oslovit a on nereaguje na naše zavolání, přijdeme k němu a jemně mu poklepeme na rameno.
• Když jsme spolu v partě, mluví jen jeden.

Na základě této poslední otázky si s dětmi můžete formulovat komunikační pravidla, která ve třídě budete dodržovat. 
Myslete na to, že nejsou jen pro dítě se sluchovým postižením, ale že pomohou k lepšímu porozumění celé třídě.

DISKUZE — Jak můžeme pomoci těm, kdo špatně slyší, aby lépe rozuměli? 

Vaše metodika je velmi pěkná a inspirativní. Velmi se mi líbí názorný obrázek řezu ucha. Až se konečně dostaneme 
do škol, vytisknu ho dětem a nechám je ucho „zkoumat“ a rozhodně si vyzkoušíme všechny hry a nápady.

Blanka Vanišová, ZŠ V Domcích Trutnov

Poznatky, které jste si osvojili o sluchu, zvuku a světě neslyšících, si zapište do myšlenkové mapy a tu si pověste do 
třídy. Ptejte se dětí, co nového se dozvěděly, co je nejvíce zaujalo a co by si určitě chtěly zapamatovat. 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE

Děti rozdělte do skupin, každá skupina dostane za úkol předat nějakou informaci svým spolužákům. Děti nemohou mluvit 
a nemohou psát. Musí vymyslet, jak jinak sdělení svým spolužáků předat. 
Sdělení si může vymyslet sama skupina, můžete ho vymyslet vy na základě témat, která aktuálně probíráte, a můžete také 
využít přílohu MET11_P_04_Sdělení, kdy každé skupině dáte jiné sdělení. Děti chvíli přemýšlí a domlouvají se, následně si 
udělejte krátké představení, kde si jednotlivá sdělení předvedete. Ostatní skupiny se snaží hádat, o jaké sdělení se jedná.

JAK NA KOMUNIKACI? — pantomima a vizuální komunikace

Až tady jsem si uvědomila, kolik se toho během těch pěti let sdílených se spolužákem se sluchovým postižením 
páťáci naučili, jak přirozeně nasáli informace a v určitých situacích vědí, jak se zachovat a proč. Což u zrakové-
ho postižení nevědí, nemají tu zkušenost. A že integrace v tomhle případě stoprocentně funguje a má smysl. 

Růžena Nováková, ZŠ V Domcích Trutnov
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET11_P_01_Ucho

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

Zdroj: Anatomie lidského ucha. In EBOZP: Encykolpedie BOZP. https://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/Sluch

PRACOVNÍ LIST 01

VIDÍM MYSLÍM 

ZAJÍMALO BY MĚ

Pracovní list: MET11_PL_01_Audiogram

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

PŘÍLOHA 02

Když někdo špatně vidí, pomůžou mu brýle, 
aby viděl lépe. Někdo je třeba má jen na 
čtení a někdo je nosí od rána do večera.

Když už ani brýle nestačí a člověk vidí hodně málo nebo vůbec, 
pomůže mu bílá hůl a taky vodicí pes.

Jak nevidomý člověk čte? Číst se naučí 
konečky prstů. Písmu, které je vyražené do 
papíru, se říká Braillovo písmo. 

Nevidomí také pomocí zvláštního zařízení 
zjistí, jaké číslo autobusu právě přijelo do 
stanice. Stačí zmáčknout tlačítko a autobus 
se ohlásí.

Pichtův stroj je psací stroj, který slouží pro psaní Braillova písma.

Příloha: MET11_P_02_Kompenzační pomůcky

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

Zdroj: http://pomucky.blindfriendly.cz/img/64-slepecky-psaci-stroj-tatrapoint.jpg

PRACOVNÍ LIST 02

O přestávce:

Během výkladu paní učitelky:

Když úplně mlčíme:

Když křičíme úplně nejvíc:

Když je družina: 

Když máme tělocvik: 

Když jsme v jídelně:

Když jsme na chodbě:

Pracovní list: MET11_PL_02_Zvuky kolem mě

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

PŘÍLOHA 03

Příloha: MET11_P_03_Prstová abeceda

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

Zdroj: Prstová abeceda. SIGN Studio. Retrieved February 10, 2021, from https://znakovyjazyk.webnode.cz/prstova-abeceda/

PRACOVNÍ LIST 03

ZKUS ROZLUŠTIT SLOVA:

1 PAMPELIŠKA, CHLEBA

2 HRNEK, HRNEC

3 KOLÍBKA, HŘEBÍK

4 KOBLIHA, PÁTEK

5

P

A

N T O

F

E

Pracovní list: MET11_PL_03_Odezírání ve čtení

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

PŘÍLOHA 04

Na školu útočí hejno motýlů. Všichni kluci se 
musí schovat. Holky se budou hlásit v ředitelně.

Pozor! Liány pro Tarzany byly snědeny smečkou opic. 
Nevstupujte do džungle. 

Z pavilonu plazů utekli tři krokodýli, 
prosíme všechny návštěvníky, aby se urychleně 

dostavili k východu. 

Prosíme všechny dobrovolníky, aby se hlásili u hasičů 
a pomohli s vyprošťováním dětí, které omylem uvízly 

v Spidermanově síti.

Dobrý den, dovolala jsem se na policii? Tady ježibaba, 
nějaké drzé děti mi olupují perníčky z mé chaloupky, 

prosím pomozte, jinak mi dovnitř naprší. 

Všichni, kdo měli k obědu rybu, ať jdou urychleně 
na toaletu. Ryby se chtějí vrátit zpátky do moře.

Příloha: MET11_P_04_Sdělení

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

PRACOVNÍ LIST 04

Pracovní list: MET11_PL_04_Odezírání dvojice

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na workshop o sluchu a světě neslyšících

A

Říkej slova bez hlasu, aby mohl druhý odezírat. 
Do prázdných polí si vymysli vlastí slova nebo věty, 
které musí ten druhý odezřít. Do druhé části tabulky 

si napiš, co jsi odezřel

B

Říkej slova bez hlasu, aby mohl druhý odezírat. 
Do prázdných polí si vymysli vlastí slova nebo věty, 
které musí ten druhý odezřít. Do druhé části tabulky 

si napiš, co jsi odezřel

1 VÍLA � VILA 1 BÍLÁ � BYLA

2 MELE � SELE 2 PADÁ � VADA

3 STŘČ PRST SKRZ KRK 3 PRD KRT SKRZ DRN

4 KULTIKOJ 4 MOLOUMĚJ

5 POŠKRÁBEJ SE NA UCHU 5 NAFOUKNI TVÁŘE

6 6

7 7

Co jsem odezřel? Co jsem odezřel?

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

MET11_P_01_Ucho

MET11_PL_01_Audio-
gram

MET11_P_02_Kompen-
zační pomůcky

MET11_PL_02_Zvuky 
kolem mě

MET11_P_03_Prstová 
abeceda

MET11_PL_03_Odezírání 
ve čtení

MET11_P_04_Sdělení

MET11_PL_04_Odezírání 
dvojice

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Matematika a její aplikace, 
Člověk a jeho svět

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova,

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Metoda je zaměřena na zprostředkování učiva s využitím ticha. Ticho může mít v hodinách velkou moc. Učitel není 
pouze v roli, kdy ticho potřebuje k vlastnímu přednesu, ale on sám je jeho zdrojem. Tato metoda má dětem pomoci 
v soustředění a vnímání informace jinou než sluchovou cestou. Dítě je odkázáno samo na sebe, a přebírá tak zod-
povědnost za svou aktivitu. Žák se sluchovým postižením vstupuje do aktivity na stejné úrovni jako spolužáci bez 
sluchové vady. Vzájemně si tak děti mohou vyměnit prožitek.

O ČEM METODA JE

• Žák se sluchovým postižením si osvojuje látku vizuální cestou 
• Žák posiluje soustředění 
• Žák posiluje pozornost
• Žák je plnohodnotnou součástí kolektivu 
• Žák se sluchovým postižením má stejné předpoklady k úspěchu jako jeho slyšící spolužáci 

CÍLE

MET12_PH_01_Geometrie_návrh opičí dráhy
MET12_PH_01_P_01_Lístečky instrukce A
MET12_PH_02_Tichý diktát
MET12_PH_02_P_01_Lístečky instrukce B
MET12_PH_02_PL_01_Odezírací diktát

PŘÍLOHY

AKTIVITY

Vstup do aktivity je zásadní pro to, abyste děti zaujali a motivovali je. Doporučujeme tiché aktivity zařazovat vždy na 
začátek hodiny, a to tak, že do třídy už vstupujete s odhodláním nemluvit. Den začínáte v prostředí ticha a k mluvení 
se vracíte až po skončení zvolené aktivity. Netradičním začátkem hodiny děti zaujmete a snadno je strhnete vaším 
směrem. Veškeré instrukce a požadavky si můžete předem napsat například na lístečky. Další inspiraci naleznete 
v následujících aktivitách. 

METODICKÝ MATERIÁL: Ticho učí

Jak ticho učí, můžete zhlédnout ve videohospitaci 
k hodině českého jazyka.  1url.cz/UzfcA 

Videohospitace

http://1url.cz/UzfcA


METODA 12

108

ODEZÍRÁNÍ
Lze využít ve všech hodinách — tato aktivita pomůže žákům po-
chopit náročnost odezírání. Společně si také zažijete komunikační 
pravidlo, podle kterého je třeba, aby na vás dítě, jež odezírá, přímo 
vidělo, aby Vám mohlo rozumět. 
Odezírání není umění, které by bylo lidem se sluchovým postiže-
ním vrozené. Je to talent jako každý jiný, i když jej lze pravidelným 
cvičením vylepšit. Je možné, že některé děti nebudou rozumět 
ani běžným frázím a slovům. Proto by měly mít možnost požádat 
některého ze spolužáků o „tlumočení“.

Jak lze v jednotlivých předmětech odezírání použít?
V matematice můžete dětem diktovat příklady. Děti si je mohou 
psát nebo přistupujete ke každému žákovi jednotlivě a příklad 
řeknete pomalu bez hlasu, žák následně sdělí výsledek příkladu. 
Během testování této metody na jedné ze zapojených škol si děti 
na aktivitu natolik zvykly a oblíbily si ji, že i výsledky sdělovaly be-
zhlasně, a pokud uspěly, tiše se radovaly.

V českém jazyce můžete diktovat slova. Ta, která diktujete bez 
hlasu, si žáci mohou psát nebo si je zaznamenávat z připravené 
obrazové přílohy. V tomto případě se hodí například vyjmenovaná 
slova, kdy děti domýšlejí, co asi bylo řečeno, z uzavřeného okruhu slov. Znalost tématu, o kterém se mluví, zásadně 
ulehčuje odezírání. Další aktivity k odezírání najdete v MET11 Jak na workshop.

LÍSTEČKOVÁNÍ
Instrukce, které chcete žákům předat, si připravíte na lístečky, které jim postupně ukazujete. S lístečky buď obchá-
zejte třídu a žáci si instrukce budou číst (pozor na pomalejší čtenáře), nebo je nalepujete na tabuli. Můžete k instruk-
cím na lístečcích připojit i různé obrázky či piktogramy. 
Tato aktivita je vhodná pro uvedení do aktivity, kdy žákům sdělíte, co mají dělat a co bude následovat. Lístečky si 
můžete připravit i na úvod dne, kdy si na ně napíšete třeba „Dobré ráno, milé děti“. Připravené lístečky najdete v pří-
lohách k plánům hodin MET12_PH_01_P_01_Lístečky instrukce A a MET12_PH_02_P_01_Lístečky instrukce B.

Pomocí lístečkování lze třeba diktovat diktát, slova si napíšete na lístečky a vynecháte gramatický jev, který chcete
sledovat, třídu pak s lístečky obcházíte a děti si je přepisují do sešitu.

Touto aktivitou je zahájena videohospitace k hodině českého jazyka, 
kterou můžete shlednout na následujícím odkaze 1url.cz/UzfcA 

Videohospitace

Na metodice považuji za nejvíce  
přínosné to, jak propojuje zábavu  
s nenásilnou formou učení, získávání 
nebo procvičování poznatků. Meto-
dika se dá využívat opravdu ve všech 
předmětech i k instrukci různých aktivit 
o přestávkách nebo k přesunu do 
školní jídelny či družiny. Nám se velice 
osvědčila aktivita odezírání. Tuto hru 
děti hrají i o přestávce – to je krásné-
ho ticha! Tato metoda je moc pěkná. 
Podělila jsem se o ní s kolegyněmi  
z ostatních tříd. Velice děkuji paní  
autorce za zajímavou inspiraci.  

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-
-Klánovice

GESTA
V tichých hodinách můžete využít i gest, případně znaků. Společně si s žáky 
můžete vymyslet několik gest, která pak používejte běžně ve třídě při různých činnostech:
• gesto pro sedněte si, 
• gesto pro pozdrav, 
• gesto pro ukončení aktivity, 

http://1url.cz/UzfcA
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1url.cz/bzfcC 

1url.cz/mzfcZ 

Spread the sign

Dictio

KRESBA
Vhodnou aktivitou pro tichý úvod do hodiny je kresba. S dětmi se 
učitel přivítá bez mluvení — to je pro ně signál, že mají být potichu 
(pokud to někteří žáci nepostřehnou, učitel si prstem překryje ústa, 
aby mu ukázal, o co mu jde). 
Učitel kreslí na tabuli, co si mají žáci připravit na hodinu např.  
výtvarné výchovy a pracovní činnosti: tužku, nůžky, lepidlo; na 
matematiku: pravítko, tužku a učebnici. Vždy podle toho, co má 
v plánu dělat. Děti aktivita baví, a když si zvyknou, veškeré přípravy 
probíhají v naprostém klidu.

Zajímavá metodika, kterou od doby 
publikace využíváme ve třídě docela 
často. Možnost odezírání je pro žáky 
náročná, zvlášť v hodinách anglického 
jazyka, ale žák se sluchovým postiže-
ním tyto aktivity zvládal s přehledem. 
Nejlepší na nich bylo, že se žáci více 
zamýšleli nad tím, na co a jakým 
způsobem se ptát... zpočátku to byly 
vzkazy na papírku, ale postupem času 
si žáci uvědomovali obsáhlost psaného 
textu a otázky omezovali a byli nuceni 
více přemýšlet.  

Eva Buchníčková, ZŠ a MŠ Střelice

Tato metoda velmi zklidňuje celý 
kolektiv. Všichni při reflexi ocenili do-
konalý klid při práci. Tichý diktát jsem 
využila při výuce vyjmenovaných slov. 
Děti si procvičily řady vyjmenovaných 
slov a vyzkoušely si obtížnost odezí-
rání ze rtů. Pro některé to bylo velmi 
náročné. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves

Za nejvíce přínosné považuji možnost 
zrovnoprávnění sluchově postižené-
ho dítěte a ostatních žáků a upoutání 
pozornosti všech žáků, zapojení 
i méně pozorných dětí. Metoda děti 
nutí přemýšlet. 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic

PANTOMIMA
Český jazyk — Učitel dětem zahraje slova nebo krátké věty a děti  
si je zapisují do sešitu. Jakmile mají hotovo, přečtou, co napsaly,  
a učitel poté prozradí, co hrál.

Člověk a jeho svět – Učitel předvádí různá zvířata a děti hádají. 
Mohou hádat, kde žijí, jaké je správné a nesprávné chování 
v přírodě, jak správně třídit odpad. Učitel může předváděti svátky  
či tradice. Lze si role i vyměnit a předvádět mohou děti.

Možností je spousta a děti si tyto aktivity snadno oblíbí. Jen je 
třeba se nebát před dětmi vystupovat.

Zdroj: Dictio: Překladový slovník. Retrieved February 10, 2021, from http://www.dictio.info/cs?action=translate&lang=cz&target=czj

Zdroj: Spreadthesign: Slovník znakového jazyka. Retrieved February 10, 2021, from 
https://www.spreadthesign.com/cs.cz/search/

• gesto pro upoutání pozornosti, 
• gesto pro odchod na toaletu. 

Pravidelnost jejich používání vám pak ve třídě může pomoci při 
řešení různých situací.
Můžete se naučit i znaky z českého znakového jazyka. 
Znaky najdete v online slovnících Spread the sign a Dictio.

http://1url.cz/bzfcC
http://1url.cz/mzfcZ
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY

� Žák se orientuje v geometrických tvarech a dokáže je aplikovat
� Žák adekvátně reaguje na stanovené komunikační požadavky
� Žák si uvědomuje rozdíl mezi přijímáním a plněním instrukcí pouze vizuální cestou

CÍLE

PLÁN HODINY 1

Matematika

Ticho učí

3.�4.

Matematika a její aplikace Osobnostní a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Geometrie � návrh opičí dráhy 

LÍSTEČKOVÁNÍ
Hodina je tichá hned od začátku. Vše, co dětem chcete sdělit, si připravte na lístečky. 
Pomocí lístečků s pokyny dětem zadáte práci. Můžete k tomu využít tyto pokyny: 
MET12_PH_01_P_01_ Lístečky instrukce A, nebo si napsat a připravit vlastní. 

Pusťte dětem video, jak vyrobit opičí dráhu. Na internetu najdete spoustu inspirace. 
Můžete zkusit například toto video. 1url.cz/DzmQo 

Opičí dráhu si můžete nejprve navrhnout na papír na následně pomocí kříd 
či barevných lepících pásek na chodbu školy či školní dvůr.

ÚVODNÍ AKTIVITA

kružítko, pravítko, tužka, pastelky, velké papíry (A3),můžete použít předpřipravené lístečky (viz. MET12_PH_01_P_01_ 
Lístečky instrukce A)

POMŮCKY

Jak na opičí dráhu

Zdroj: The Sensory Path (2019, Leden 17) The Sensory Path by Holly Barker Clay [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=e-xlx8ufJuc

PRACOVNÍ LIST 01

PES VES LES

LOUKA MOUKA KOUKÁ

HORY HOLKY HRANOLKY

HOUSLE HOUSENKA HOUBA

TUŽKA TKANIČKY KUŽELKA

ČOČKA VLOČKA KOŠILE

Plán hodiny: MET12_PH_02_Tichý diktát

Pracovní list: MET12_PH_02_PL_01_Odezírací diktát

METODICKÝ MATERIÁL: Ticho učí
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Plán hodiny: MET12_PH_01_Geometrie_návrh opičí dráhy

Příloha: MET12_PH_01_P_01_Lístečky instrukce A

METODICKÝ MATERIÁL: Ticho učí

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

� Žák adekvátně reaguje na rozdílnou komunikační formu
� Žák je schopen z izolovaného okruhu slov správně určit odezírané slovo
� Žák je schopen se koncentrovat 

CÍLE

Český jazyk

Ticho učí

2.�3.

Jazyk a jazyková komunikace � 
český jazyk

Osobnostní a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Tichý diktát

Na tabuli dětem kreslete instrukce nebo mějte instrukce předkreslené na lístečcích. 
Můžete kombinovat kreslení a lístečkování, záleží na čtenářské úrovni vaší třídy.
Můžete využít přílohu MET12_PH_02_P_01_Lístečky instrukce B.

ÚVODNÍ AKTIVITA

MET12_PH_02_P_01_Lístečky instrukce B
MET12_PH_02_PL_01_Odezírací diktát

PŘÍLOHY

ODEZÍRÁNÍ
� Dětem rozdejte pracovní listy s obrázky a dejte jim verzi beze slov, která je na druhé straně pracovního listu 
 (MET12_PH_02_PL_01_Odezírací diktát). Ukažte na řádek, ve kterém mají děti uhádnout slovo. Jedno si vyberte 
 a to pak artikulujte. Děti si odezřené slovo zakroužkují. Pak pokračujte na další řádek. 
 Rychlá reflexe aktivity � ukažte dětem otázku �Jak vám to šlo?� a palcem si pak ukažte.
 V pracovním listě jsou záměrné vybraná slova, která si jsou podobná. Dětem to má ukázat, jak těžké odezírání 
 může být.

PŘÍLOHA 02

D
O

B
R

Ý
 D

E
N

, 
M

IL
É

 

1

Plán hodiny: MET12_PH_02_Tichý diktát

Příloha: MET12_PH_02_P_01_Lístečky instrukce B

METODICKÝ MATERIÁL: Ticho učí

MET12_PH_01_Geomet-
rie_návrh opičí dráhy

MET12_PH_02_PL_01_
Odezírací diktát

MET12_PH_01_P_01_Lís-
tečky instrukce A

MET12_PH_02_Tichý 
diktát

MET12_PH_02_P_01_Lís-
tečky instrukce B

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se s příběhem II

Tato metoda navazuje na metodiku Učíme se s příběhem a nabízí další různé aktivity, jak s příběhem pracovat. Meto-
da pracuje s technikou strukturovaného dramatu, kdy se příběh prolíná s různými aktivitami. Je specifická tím, že její 
aktivity na sebe navazují, a můžete jí využít v jednom až dvou dnech, kdy se vám téma bude prolínat všemi předměty. 
Děti se během dne zaměří nejen na své rozumové dovednosti, ale společnou činností rovněž utuží kolektiv. V průběhu 
celého dne se lépe vcítí do příběhu a procvičí si mnoho důležitých dovedností. 
Dítě se sluchovým postižením je dobré na aktivitu připravit. Domů mu dejte příběh k přečtení, motivujte ho, aby se 
ptalo na slova, kterým nerozumí — může si je do textu vyznačit. Pokud bude dítě se sluchovým postižením s příbě-
hem obeznámeno, lépe se na aktivity mezi čtením bude soustředit a během učitelova čtení nemusí na poslech 
a porozumění vynakládat tolik energie, která by mu pak nestačila na plnění úkolů.

O ČEM METODA JE

V metodickém materiálu najdete dva rozpracované příběhy. Jeden se 
váže k legendě o svaté Barboře a druhý se nazývá Povodeň a pracuje 
s tématem rozhodování v rámci skupiny. 

V textech jsou vyznačeny doporučené pojmy, kterým byste s dětmi 
měli věnovat pozornost a vysvětlit si je. Jakou formu k tomu zvolíte, 
je na vás — dětem pojmy vysvětlíte, samostatně si je dohledají 
pomocí internetu/knih, vysvětlíte si je formou hry nebo návodných 
otázek.

MET13_P_01_Sv. Barbora
MET13_P_02_Nikomédie

MET13_P_03_texty Sv. Barbora 
MET13_P_04_texty Povodeň

PŘÍLOHY

Připomenutí, jak na živé obrazy
Živý obraz je socha, která je nehybná. Děti se domluví, kdo bude zastávat jakou roli, a ztvárňují gesty situaci pod-
le zadaného tématu. Živé obrazy začínají a končí na tlesknutí. Někdy mezi ně můžete vložit improvizaci, která živé 
obrazy rozehraje a pak zase končí v živém obrazu — který je nehybný.

Živé obrazy jsou oblíbenou aktivitou 
v hodinách českého jazyka při čtení 
různých textů. Často je využívám také 
v hodinách prvouky (například při 
vypravování pověstí), ve vyšších roční-
cích ve vlastivědě při výuce o dějinách 
naší země. Děti si také rády nosí nebo 
ve výtvarné výchově tvoří kostýmy. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves
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AKTIVITA I. — LEGENDA O SVATÉ BARBOŘE

Tip, jak s aktivitou pracovat
Informace, které se během příběhu dozvídáte, si při diskuzích můžete zapisovat do myšlenkové mapy, a tím si tvořit 
přehled o tom, co se stalo. Zároveň vám to pomůže zorientovat se na ose příběhu, pokud se k němu budete vracet. 
Vizualizací celého příběhu podpoříte učení dětí a po skončení této aktivity budete mít materiál, který si můžete vysta-
vit ve třídě. Texty pro dítě se sluchovým postižením najdete v příloze MET13_P_03_texty Sv. Barbora. Můžete je dítěti 
dát, aby si je doma prostudovalo a zároveň je mělo k dispozici, když vy čtete žákům. V jednotlivých úkolech najdete  
i pojmy na vysvětlení, pište si je na velký papír a můžete přidat i další.

3. SLED ŽIVÝCH OBRAZŮ — „JEDEN DEN V DOMĚ, KDE BARBORA BYDLELA“ 

Instrukce:
„Utvořte trojice a v nich takový sled živých obrazů (3), který bude charakterizovat život v domě. V každé skupině bude 
Barbora, která je nucena žít v izolaci od okolního světa. Ostatní si zvolí takovou roli, aby do domu měli přístup.“ (Napří-
klad: služebná, učitel, kuchař, otec a další)

VYSVĚTLIT SI POJEM
izolace

Instrukce:
Uprostřed papíru je napsáno: Svatá Barbora a datum 4. 12. 
Můžete přiložit i obrázek sv. Barbory (viz. MET13_P_01_Sv. Barbora).
„Napište na papír vše, co vás napadá v souvislosti se sv. Barborou.“ 
Navození atmosféry a seznámení s legendou (tradice).

1. ÚVOD — POVÍDÁNÍ V KRUHU + MYŠLENKOVÁ MAPA TT

„Barbora se narodila v Nikomédii bohatým pohanským rodičům. Byla jejich jedinou dcerou. Matka jí brzy zemřela. 
Otec o dceru pečoval. Když dívka začala dospívat, zavřel ji do zvláštní části svého domu, kam měli přístup jen domácí 
služebníci a učitelé. Bylo to buď proto, aby se dívka vyvarovala mladíků, anebo měl otec strach, aby se neseznámila 
s křesťanským náboženstvím…“

„Kde leží Nikomédie a kdy existovala?“ (MET13_P_02_Nikomédie) 
Děti mohou využít internet k dohledání informací o starověkém městě.

VYSVĚTLIT SI POJEM
pohanství, křesťanství

2. VYPRAVOVÁNÍ
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4. POVÍDÁNÍ V KRUHU

Instrukce k povídání:
„Jaká je v domě atmosféra? Jak se cítí Barbora, která nemůže kvůli přesvědčení svého otce vyjít ven z domu?“

VYSVĚTLIT SI POJEM 
atmosféra, přesvědčení

Tip: Děti si mohou výjev nakreslit — každý může samostatně znázornit dům nebo téma izolace.

„Barbora brzy pochopila, že pohanské učení není pro ni, ale k jiné nauce neměla přístup. K jejímu otci Dioskurovi 
začali přicházet bohatí ženichové a on naléhal, aby se dívka vdala. Barbora však odmítla. Proto jí dovolil, aby mohla 
vycházet z domu, neboť se domníval, že si tak najde ženicha…“

VYSVĚTLIT SI POJEM
nauka

5. VYPRAVOVÁNÍ

Instrukce:
Každé dítě má za úkol představit si, že je Barborou a má si stoupnout tak, jak asi stála Barbora, když jí poprvé otec 
pustil z domu. Děti pak postupně obcházejte a „magickým pohybem“ je oživujte a ptejte se jich, jak se cítí a na co 
myslí. 

6. SOCHY BARBOR + JEJICH OŽIVENÍ

„Když byl Dioskuros na cestách, seznámila se Barbora s místními křesťany, uvěřila v Krista a dala se pokřtít. Po návratu 
se to Dioskuros dozvěděl a začal soptit hněvem. Uchopil meč a vrhl se na dívku, aby ji zabil.“ 

VYSVĚTLIT SI POJEM
pokřtít
soptit hněvem (slovní spojení si můžete společně zdramatizovat — jak to vypadá)

7. VYPRAVOVÁNÍ

Instrukce:
„Skupiny po čtyřech si utvoří živý obraz, který následně rozehrají. Celá scénka by měla vystihovat život Barbory, která 
byla vězněna svým otcem, jenž ji následně pro její přesvědčení napadl. Každá scénka by měla obsahovat závěr (jak to 
dopadlo). Skupina si scénku nacvičí tak, aby ji byla schopna zopakovat i několikrát za sebou.“ 

Do této aktivity vstupuje následující 9. aktivita divadlo Forum.

8. PŘÍPRAVA NA ŽIVÉ OBRAZY A IMPROVIZACI
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Instrukce:
Kdokoli z obecenstva může během hry skupiny tlesknout, nahlas říci „Stop“ a zároveň to vyjádřit pohybem — 
zvednutí rukou, postavením se, pokud děti v obecenstvu sedí (pro hrající skupinu tento signál znamená štronzo) — 
a nahradit jakoukoli postavu kromě hlavního agresora, kterého skupina odhadne, aby zmírnila útlak Barbory. 

VYSVĚTLIT SI POJEM 
útlak

9. DIVADLO FORUM — aplikuje se na scénky, které si děti připravily v rámci předchozí aktivity

Instrukce:
„Jak se povedlo zmírnit Barbořino utlačování?“

10. REFLEXE

„Barboře se podařilo uprchnout z domu a ukrýt se v horách. Otec dívku hledal a jeden pastýř mu ukázal její úkryt. 
Dioskuros vtrhl do skrýše, dívku ztrýznil a spoutanou ji dal opět doma zavřít. Myslil si, že ji přinutí hladem k povolnosti, 
ale zmýlil se. Proto odvedl svázanou dívku k představenému oblasti – soudci. Ten se ji snažil přemluvit, ale Barbora 
zůstala neoblomná.“

VYSVĚTLIT SI POJEM
ztrýznit, povolnost, neoblomný

11. VYPRAVOVÁNÍ 

Instrukce:
Děti utvoří dvojice, ve kterých jeden představuje soudce a druhý Barboru. Jedná se o rozhovor, při němž se ji soudce 
snaží přesvědčit, aby se své víry vzdala… 
Všechny dvojice vedou rozhovor najednou.

12. ROZHOVOR MEZI SOUDCEM A BARBOROU

„Soudce ji pak dal do krve zbičovat a zavřít do vězení. V noci se 
dívce zjevil Kristus a uzdravil ji. Když to druhý den uviděla pohanská 
dívka jménem Juliána, veřejně odvrhla svou víru a projevila přání 
trpět pro Krista. Ráno obě ženy pověsili na strom, bili je a pálili 
pochodněmi. Ženy však vytrvaly, a proto byly odsouzeny k setnutí 
hlavy. Barboru popravil vlastní otec kolem r. 306. Byl za to potres-
tán, neboť brzy nato byl zabit bleskem.“

13. VYPRÁVĚNÍ � „JAK TO DOPADLO?“

Opět výborné a inspirativní aktivity  
a hry pro práci nejen do českého jazy-
ka. Vyzkoušeli jsme s žáky práci  
s příběhem v hodinách dějepisu v pá-
tém ročníku. Moc je to bavilo. Pomocí 
příběhu, který sami skládají si učivo 
lépe a snadněji zapamatují. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-
-Klánovice
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Instrukce pro učitele:
Při diskuzi přivést děti k tomu, že nejen v dávných dobách lidé trpěli pro svou víru a přesvědčení – připomenout 
2. světovou válku, období komunismu. V dnešní době nemusí jít jen o víru, ale i odlišnost jedince od ostatních apod.

Instrukce pro děti:
„Proč vlastně Barbora takhle trpěla? Jak tomu zabránit? Můžeme se s podobnou situací setkat i v dnešní době?“
apod.

14. ZÁVĚREČNÁ DISKUZE
TT

Tip: S dětmi můžete dohledat, jaké tradice se na sv. Barboru dělají (v minulosti dělaly) a proč?
Příběh si můžete nakreslit.
Můžete si najít a přečíst příběhy o dalších mučednících a svatých. 
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AKTIVITA II. � POVODEŇ
Aktivita je rozdělena do tří částí — které můžete libovolně zařadit do různých hodin v průběhu jednoho či více týdnů.

1. ČÁST

1. ÚVOD � RITUÁL (váš společný, jaký máte ve třídě a zahajujete jím den)

2. „NA PŘÍŠERU“ PRO ZAHŘÁTÍ � obdoba hry na honěnou, ale bez běhání

Např.: Zrcadlo — děti opakují vaše pohyby.

Instrukce:
Ten, kdo chytá, je příšera (šklebí se, je nahrbený, vydává strašidelné zvuky…), ostatní prchají, aby je příšera nepola-
pila… Zachránit se můžou, když se dvě děti obejmou – ne však dvakrát ti samí hráči. Ve hře se neběhá, aby příšera 
měla šanci někoho polapit.

3. KRUH

Instrukce:
„Co pro nás znamená domov? Co pro vás znamená rodina?“

Každé dítě říká, co pro něj domov a rodina představují.

TT

4. NAŠE RODINA

Instrukce:
Děti se rozdělí do skupin, které představují rodinu. Jedna rodina by měla mít přibližně 4-5 členů. Děti mají za úkol 
rozdělit si role v rodině tak, aby nikdo z nich nehrál dítě ani zvíře.

Aktivitu hodnotím velmi pozitivně, protože se děti dozvěděly spoustu důležitých informací a zároveň si prakticky 
vyzkoušely, jak se v této situaci zachovat. 

Martina Klimešová, ZŠ Zliv

Instrukce:
Každá skupina dostane velký papír, který představuje pozemek, kde rodina bydlí. Dejte jim čas na to, aby fixami 
nakreslili, co všechno na jejich pozemku je (dům, garáž, bazén…).
Všechny rodiny bydlí v jedné ulici, a jsou tedy sousedy.

5. KDE BYDLÍME 

Tip: Z balicího papíru vystřihněte různé tvary pozemků — které však do sebe zapadají, papír by měl být dosta-
tečně velký (volte podle počtu dětí ve skupině).
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Instrukce:
Skupina se představí (jméno rodiny i jména konkrétních osob a jakou roli v rodině zastávají).

Instrukce:
Učitel obejde pomalu sochy a ten, koho se dotkne, řekne, kdo je a co zrovna dělá. Takto se učitel dotkne všech;  
vždy mluví jen „oživená“ socha, ostatní jsou ve štronzu.

Instrukce:
Na znamení zvukové a vizuální (např. tlesknutí nad hlavou) se živé obrazy začnou pohybovat a prožívat sobotní odpo-
ledne. Všichni mají své role, svůj domov, svou rodinu… Na znamení štronzo se příběh zastaví v živém obrazu.

Instrukce:
Učitel opět obejde pomalu sochy a ten, koho se dotkne, řekne, kdo je a co zrovna teď dělá. Takto se učitel dotkne 
všech… Vždy mluví jen „oživená“ socha, ostatní jsou ve štronzu.

Instrukce:
Skupiny utvoří takový živý obraz, který charakterizuje život v rodině, konkrétně v sobotu odpoledne. Děti představují 
ty role, které si vybraly.

6. PŘEDSTAVENÍ RODIN

8. OŽIVENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB

9. ROZEHRÁNÍ ŽIVÉHO OBRAZU — „SOBOTNÍ ODPOLEDNE“

10. OŽIVENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB

7. ŽIVÝ OBRAZ � „SOBOTNÍ ODPOLEDNE“

Nejoblíbenější aktivitou z této metodiky byla aktivita Povodeň. Při prvním přehrání děti v rolích trochu tápaly 
a byly nejisté. Dívka se sluchovým postižním se orientovala podle svých spolužáků. Zajímavé bylo opakování 
stejné aktivity po určité době. Děti se s nadšením vrhaly do rolí a využívaly zkušenosti z minulých her – co si  
s sebou vezmeme, co budeme dělat... Metodu jsme využívali dost často i v dramatickém kroužku. 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
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Instrukce:
„Vznikl v rodině nějaký problém? A jaký? Jaké tam jsou vztahy? Jaký je rozdíl mezi rodinou Hrošíkových a Horáčko-
vých?"

Otázka na příště: „Čím to mohlo být způsobené?“ 
Děti o tom mohou přemýšlet.

Instrukce:
Rozdělte se opět do rodin, které jste si minule vytvořili, a zopakujte si, kdo jakou roli má, jaké vztahy mezi vámi jsou 
atd. Zkuste vytvořit živý obraz toho, co jste dělali v sobotu odpoledne (v minulé části).

Instrukce:
„Já si vás teď všechny obejdu a každého z vás se dotknu a tím ho oživím. Koho se dotknu, ten mi poví, co právě teď 
dělá, ano?“

Instrukce:
Na znamení zvukové a vizuální (např. tlesknutí nad hlavou) se živé obrazy začnou pohybovat a prožívat sobotní odpo-
ledne. Všichni mají své role, svůj domov, svou rodinu… Na znamení štronzo se příběh zastaví v živém obrazu.

Instrukce:
Učitel opět obejde pomalu sochy a ten, koho se dotkne, řekne, kdo je a co zrovna teď dělá. Takto se učitel dotkne 
všech… Vždy mluví jen „oživená“ socha, ostatní jsou ve štronzu.

2. ČÁST

11. KRUH — JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ RODINY A CO SE V NICH DĚJE

2. ŽIVÝ OBRAZ — „PŘIPOMENUTÍ SOBOTNÍHO ODPOLEDNE“

3. OŽIVENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB

4. ROZEHRÁNÍ OBRAZU

5. OŽIVENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB

1. ÚVOD — RITUÁL + PŘIPOMENUTÍ MINULÉ ČÁSTI

12. ROZLOUČENÍ 

TT

AKTIVITOU 3, 4 A 5 PROVEDETE VŠECHNY RODINY

AKTIVITOU 8, 9 A 10 PROVEDETE VŠECHNY RODINY 
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Instrukce:
„Pojďte na koberec, najděte si pohodlné místo, kdo chce, může si lehnout a zavřít oči."

Dítěti se sluchovým postižením můžete text poskytnout, aby si ho mohlo číst současně s vaším povídáním, najdete jej 
příloze MET13_P_04_Povodeň.

„Každá rodina je teď v obývacím pokoji svého domu. Je pět hodin odpoledne a posloucháte rádio, ze kterého 
se z ničeho nic ozve:

„Pozor pozor!!! Mimořádné zpravodajství Českého rozhlasu. Hladina Vltavy, Sázavy a Berounky bude v nejbližších 
hodinách stále stoupat, minimálně v následujících dvou dnech se očekávají přívalové deště a podle sdělení Státního 
hydrologického ústavu bude Vltava kulminovat až zítra kolem 23:00. Průtok v Praze se očekává 4300 m3 za vteřinu.  
Z toho důvodu vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy stav ohrožení ve všech oblastech přiléhajících k toku Vltavy 
a Berounky. Ve všech uvedených oblastech počínaje dnešními 18:00, je vyhlášena povinná evakuace všeho obyvatel-
stva. Obyvatelé postižených oblastí jsou povinni uposlechnout nařízení příslušníků Armády ČR, policie a hasičského 
záchranného sboru.“

VYSVĚTLIT SI POJEM 
kulminovat, evakuace

6. ZPRÁVY V ROZHLASE

„Víte, co je evakuace? Jak poznáte, že probíhá evakuace? Jak se při evakuaci chovat? Co si vzít s sebou?“

Instrukce:
Utvořte tři živé obrazy, které se budou na znamení (zvukové a vizuální) měnit. Jedna skupinka (rodina) předvádí obra-
zy a ostatní jsou obecenstvo, skupiny se vystřídají.

živý obraz „Ráno – nic netuší“
živý obraz „Poledne – poslouchají zprávy“
živý obraz „Večer – evakuace“

Instrukce:
Učitel zdůrazňuje fakt, že rodiny se znají, jsou to sousedi a mají stejný problém — musí se evakuovat. Poslední ŽO se 
na znamení rozehraje. Na znamení „štronzo“: Všichni zúčastnění si vzniklý živý obraz prohlédnou.

7. POVÍDÁNÍ V KRUHU 

8. ŽIVÉ OBRAZY

9. PLYNULÉ STŘÍDÁNÍ OBRAZŮ � tempo určuje učitel 

TT
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10. SEZNAM VĚCÍ

Instrukce:
„Jaké bylo rozhodování, co si s sebou vzít a co nechat na pospas vodě? Jak se členové rodiny cítili? Co byste změnili, 
kdybyste měli možnost vrátit čas? Co jste udělali správně a co naopak nebylo úplně dobré rozhodnutí?“

Tip, jak pokračovat dál: 
Pusťe si s dětmi video se záběry z povodní z roku 2002: 1url.cz/uzgOp 
Na toto video pak můžete navázat myšlenkovou cestou Vidím – Myslím si – Zajímalo by mě 
(její postup najdete v metodě MET03 Vidím, jak myslím).

Instrukce:
Každá rodina si napíše seznam věcí, co si při evakuaci vezme s sebou.

Instrukce:
„Jelikož došlo k naprostému selhání dopravy, rodiny z okolí Vltavy budou dopraveny do centrálního evakuačního tábora 
na Strahově…“

Každá skupina dostane papír, který představuje místo, kam se rodina odebrala po povinné evakuaci. Skupiny by měly 
dostat čas na to, aby ztvárnily vše, co je na místě, kde se ocitly poprvé v životě. U sebe mají jen věci, které si stihly 
vzít, nic víc. Ostatní by měli z obrázku pochopit, jakou má dané místo atmosféru. 
Každá rodina se dostala do jiné části evakuačního tábora. Nikoho tam neznají.

Instrukce:
Skupina popíše ostatním místo, kam se museli díky povodním odebrat (jak se tam cítí, jak na ně působí, co je tam za 
vybavení, kde spí atd.).

11. POVÍDÁNÍ V KRUHU

1. ÚVOD — RITUÁL + PŘIPOMENUTÍ MINULÉ HODINY

2. PRÁCE VE SKUPINÁCH (RODINY)

3. PŘEDSTAVENÍ MÍSTA OSTATNÍM 

3. ČÁST

Tip: Papír představující evakuační prostor by měl být mnohem menší než papír představující pozemek. Například 
pouze čtverec — kam musí nakreslit, jak tam bydlí, jak se tam všichni vejdou a co se tam nachází, zároveň 
tam umisťují věci, které si vzali z domu (ty mají napsané na seznamu).

Povodně 2002

Magazín Třípól (2010, Leden 29) Povodně 2002 - 1. část [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FTdHzISnIoI&feature=youtu.be

http://1url.cz/uzgOp
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Instrukce:
Každá skupina vytvoří takový živý obraz, který vystihuje atmosféru v táboře v různých časových obdobích. Jsou na 
místě, kde nemají soukromí, omezený přístup k potravinám a vodě, bez svého oblečení a přátel…
živý obraz „Noc – těsně po příjezdu“
živý obraz „Po 14 dnech – hodina před návratem domů“
Poslední živý obraz se na znamení rozehraje a na znamení se opět ukončí. Ostatní pozorně sledují celý jeho průběh.

Instrukce:
Rodiny se vracejí do svých domovů… Ty voda neponičila a mohou se tam bez problémů nastěhovat. Měli opravdu 
štěstí. I když se jim voda vyhnula, jejich domy byly naprosto vyrabované. Vše, co se dalo zpeněžit, bylo pryč…

VYSVĚTLIT SI POJEM
vyrabovat

Instrukce: 
Děti vytvoří živý obraz na téma „První vteřiny doma“. Učitel pak obchází „sochy“ a dotykem je oživí – mohou tak 
povědět, co si myslí nebo cítí… Mluví jen oživená „socha“ a ostatní jsou ve štronzu. Nakonec se obraz tlesknutím 
rozehraje a ukončí.

Instrukce:
Rodiny společně uklízí okolí a všimnou si, že se osoba, kterou důvěrně znají (jde o souseda), vloupá k někomu 
domů… Všichni členové rodin se sešli např. u Klausů a řeší problém, zda člověka, kterého znají, mají nahlásit policii, 
nebo si s ním jen promluvit…

Instrukce:
„Je to žalování, nebo ne a proč? Kdy jde o žalování a kdy ne?“

4. ŽIVÉ OBRAZY A JEJICH PLYNULÉ STŘÍDÁNÍ

5. PRÁCE VE SKUPINÁCH

6. ŽIVÉ OBRAZY „PRVNÍ VTEŘINY DOMA“

7. NAVOZENÍ NOVÉ SITUACE A DISKUZE V ROLÍCH

8. REFLEXE V KRUHU
TT

Tip: Jak aktivitu obohatit (ještě před reflexí)
1.  Děti si mohou pomocí improvizace situaci sehrát — dvě skupiny (jako dvě rodiny) nad problémem 
 diskutují, zbytek třídy pozoruje. Pak se v diskuzi jednotlivé rodiny vystřídají.

2.  Každá rodina si sepíše seznam důvodů, proč známého nahlásit a proč ne. Pro tuto aktivitu lze využít 
 myšlenkové cesty Kompas (její popis najdete v metodice MET03_Vidím, jak myslím) nebo Graf možností 
 (popis aktivity najdete v metodice MET06_Myslím tvořivě) — kdy lze problém formulovat jako „nahlášení 
 souseda“.
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET13_P_01_Sv. Barbora

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se s příběhem II 

PŘÍLOHA 02

Příloha: MET13_P_02_Nikomédie

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se s příběhem II 

N
IK

O
M

ÉD
IE

PŘÍLOHA 03

Níže naleznete texty, které se vážou k příběhu a budete je třídě číst. Tyto texty prosím předem rozstříhejte a 
předávejte je žákovi se sluchovým postižením postupně, abyste nechtěně nevyzradili rozuzlení a tím ho nepři-
pravili o veškerý zážitek.

AKTIVITA 2. VYPRAVOVÁNÍ
„Barbora se narodila v Nikomédii bohatým pohanským rodičům. Byla jejich jedinou dcerou. Matka jí brzy zemřela. 
Otec o dceru pečoval. Když dívka začala dospívat, zavřel ji do zvláštní části svého domu, kam měli přístup jen domá-
cí služebníci a učitelé. Bylo to buď proto, aby se dívka vyvarovala mladíků, anebo měl otec strach, aby se neseznámi-
la s křesťanským náboženstvím…“

AKTIVITA 5. VYPRAVOVÁNÍ
„Barbora brzy pochopila, že pohanské učení není pro ni, ale k jiné nauce neměla přístup. K jejímu otci Dioskurovi 
začali přicházet bohatí ženichové a on naléhal, aby se dívka vdala. Barbora však odmítla. Proto jí dovolil, aby mohla 
vycházet z domu, neboť se domníval, že si tak najde ženicha…“

AKTIVITA 7. VYPRAVOVÁNÍ
„Když byl Dioskuros na cestách, seznámila se Barbora s místními křesťany, uvěřila v Krista a dala se pokřtít. 
Po návratu se to Dioskuros dozvěděl a začal soptit hněvem. Uchopil meč a vrhl se na dívku, aby ji zabil.“

AKTIVITA 11. VYPRAVOVÁNÍ
„Barboře se podařilo uprchnout z domu a ukrýt se v horách. Otec dívku hledal a jeden pastýř mu ukázal její úkryt. Dios-
kuros vtrhl do skrýše, dívku ztrýznil a spoutanou ji dal opět doma zavřít. Myslil si, že ji přinutí hladem k povolnosti, 
ale zmýlil se. Proto odvedl svázanou dívku k představenému oblasti – soudci. Ten se ji snažil přemluvit, ale Barbora
zůstala neoblomná.“

AKTIVITA 13. VYPRAVOVÁNÍ – „JAK TO DOPADLO?“
„Soudce ji pak dal do krve zbičovat a zavřít do vězení. V noci se dívce zjevil Kristus a uzdravil ji. Když to druhý den 
uviděla pohanská dívka jménem Juliána, veřejně odvrhla svou víru a projevila přání trpět pro Krista. Ráno obě ženy 
pověsili na strom, bili je a pálili pochodněmi. Ženy však vytrvaly, a proto byly odsouzeny k setnutí hlavy. Barboru po-
pravil vlastní otec kolem r. 306. Byl za to potrestán, neboť brzy nato byl zabit bleskem.“

Příloha: MET13_P_03_Texty_Sv. Barbora

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se s příběhem II 

PŘÍLOHA 04

Příloha: MET13_P_04_Texty_Povodeň

METODICKÝ MATERIÁL: Učíme se s příběhem II 

Níže naleznete text, který se váže k příběhu a budete jej ve třídě číst. Je vhodné předat ho dítěti se sluchovým 
postižením u vás ve třídě, aby ho během čtení mohlo sledovat očima.

AKTIVITA 6. ZPRÁVY V ROZHLASE
„Pozor, pozor!!! Mimořádné zpravodajství Českého rozhlasu. Hladina Vltavy, Sázavy a Berounky bude v nejbližších 
hodinách stále stoupat, minimálně v následujících dvou dnech se očekávají přívalové deště a podle sdělení Státního 
hydrologického ústavu bude Vltava kulminovat až zítra kolem 23:00. Průtok v Praze se očekává 4300 m3 za vteřinu. 
Z toho důvodu vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy stav ohrožení ve všech oblastech přiléhajících k toku Vltavy 
a Berounky. Ve všech uvedených oblastech počínaje dnešními 18:00, je vyhlášena povinná evakuace všeho obyvatel-
stva. Obyvatelé postižených oblastí jsou povinni uposlechnout nařízení příslušníků Armády ČR, policie a hasičského 
záchranného sboru.“

MET13_P_01_Sv. Barbora MET13_P_02_Nikomédie MET13_P_03_Texty_Sv. 
Barbora

MET13_P_04_Texty_Po-
vodeň

Přílohy
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Tato metoda byla vytvořena především pro asistenty, kteří pomáhají žákům se sluchovým postižením. Její studium 
doporučujeme také pedagogům. 

Každé dítě, ať už se sluchovým postižením, nebo bez něj, má své individuální potřeby. Základním cílem asistenta by 
mělo být citlivě odhadnout žákovy schopnosti a maximálně podpořit jeho samostatnost. Nezapomeňte vždy nejdříve 
poznat dítě, se kterým pracujete. Vzájemná důvěra, podpora a bezpečné prostředí pomůže Vám oběma k dobré spo-
lupráci. Každé dítě se sluchovým postižením je jiné, na jeho cestě ho ovlivňuje celá řada faktorů. Každé dítě využíva-
jící kompenzační pomůcku (sluchadlo či kochleární implantát) má limity ve slyšení, žádná pomůcka nenahradí zdravé 
ucho.

ANOTACE

MET14_P_01_Co by vás jako asistenta pedagoga mělo zajímat

K této metodice vznikla animace S asistentem k porozumění a také brožurka, kde se dozvíte úplně základní informace:

• Asistent pedagoga dovede rozeznat individuální potřeby dítěte se sluchovým postižením a podpořit jeho rozvoj
• Asistent pedagoga pomáhá dítěti k samostatnosti a podporuje ho v ní
• Asistent pedagoga citlivě pomáhá dítěti se sluchovým postižením se začleněním do třídního kolektivu

PŘÍLOHY

CÍLE

METODICKÝ MATERIÁL: S asistentem k porozumění

Animace 6

1url.cz/pzgAp 1url.cz/RzgAw 

Já asistent dítěte se 
sluchovým postižením

Zkuste se jako asistent pedagoga zamyslet nad tím, co je pro dítě se sluchovým postižením, které potřebuje aktuálně 
vaši podporu, úplně nejdůležitější.

Z naší praxe vyplynuly tyto tři oblasti, které se vzájemně prolínají a ovlivňují, a jako asistenti pedagoga v nich můžete 
sehrát důležitou roli.

ZAMYŠLENÍ NA ÚVOD

http://1url.cz/pzgAp
http://1url.cz/RzgAw


METODA 14

124

Pomoci dítěti, aby bylo samostatné a dovedlo 
si poradit v situacích, které jsou pro něj možná 

obtížnější než pro děti bez sluchového postižení. 

Pomoci dítěti ve vzdělávání 
a rozvoji komunikace.

Pomoci dítěti být součástí 
třídního kolektivu.

PROČ ZROVNA  TYTO OBLASTI SHLEDÁVÁME JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? 
Sluchové postižení má své záludnosti, které možná nejsou na první pohled tak zjevné. Vždyť přece dítě jenom 
neslyší, je to sice omezující, ale jinak je „v pohodě“. Jenže právě díky sluchu jsme se naučili český jazyk. Jakým 
jazykem mluví váš vnitřní hlas a v jakém jazyce přemýšlíte? Pravděpodobně ve vašem mateřském jazyce. Jenže 
s tím jste se nenarodili, ten jste se naučili v raném dětství. Řeč (ať už v mluvené, nebo znakové formě) je nezbytná 
k rozvoji kognitivních funkcí a především myšlení. Děti se sluchovým postižením tedy potřebují velkou podporu  
při rozvoji komunikace a slovní zásoby. Protože vzhledem k absenci sluchového vnímání, a tudíž i bezděčného 
učení se si neosvojují slovní zásobu tak snadno a automaticky jako jejich slyšící vrstevníci. Na to se pak nabaluje 
celá řada dalších obtíží, které se v různé míře mohou nebo také vůbec nemusí projevit. Děti se sluchovým posti-
žením se mohou stranit třídního kolektivu nebo se projevovat agresivně následkem neúspěšných komunikačních 
situací (děti se sluchovým postižením buď špatně rozumí, nebo i jim může být někdy špatně rozumět) či třeba 
také proto, že jsou komunikační situace příliš náročné (děti se překřikují, mluví přes sebe). Někdy tyto děti mo-
hou tápat v nějakém tématu, protože nerozumí slovní zásobě – nemusí jít jen o slova nová a komplikovanější, ale 
často jde o úplně běžné výrazy, které děti se sluchovým postižením buď vůbec neznají, nebo o nich mají mylnou 
představu. Děti si často ani nemusí uvědomit, že jim nějaká informace, která byla řečena, utekla nebo ji neslyšely 
celou a domyslely si ji podle svého, což pak může vést k různým nedorozuměním. 
Dítěti se sluchovým postižením možná pomáháte teď, ale nejste s ním pořád a samostatnost a schopnost řešit 
problémy pro něj budou v budoucnosti nezbytnými dovednostmi, které bude v každodenním životě potřebovat. 

Informace hledejte hlavně ve vzájemném kontaktu a komunikaci se žákem se sluchovým po-
stižením. Pozorně ho sledujte a povídejte si spolu. Můžete také využít literaturu, která směřuje 
přímo na asistenty pedagoga a problematiku sluchového postižení. 
 
Nováková, I., & Barvíková, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůr-
ných opatření u žáků se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Volně ke stažení zde: 1url.cz/xzgOT 

KDE HLEDAT INFORMACE? 

Potměšil, M. (2012). Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Roučková, J. (2011). Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: 
praktické návody a důležité informace (2. vyd.). Praha: Portál.

Metodika práce 
asistenta pedagoga

http://1url.cz/xzgOT
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1.  Podpora v komunikaci je pro dítě se sluchovým postižením velmi důležitá. Dítěti můžete pomáhat s rozvojem 
 slovní zásoby formou slovníčku, který si společně s ním budete vést a kam si bude dítě zapisovat slova, jež 
 pro něj byla neznámá. 
2.  Společně s dítětem si můžete vytvořit signály nebo si osvojit znaky z českého znakového jazyka, které vám 
 pomohou s komunikací v poslechově náročném prostředí nebo vám pomohou komunikaci urychlit. 
 Vytvořili jsme pro vás video se znaky ze školního prostředí. Využijte jen ty znaky, které se vám hodí, a učte se 
 je společně s dítětem.  
 

 1url.cz/kzgOX 

3.  Dodržujte komunikační pravidla a motivujte k jejich dodržování i ostatní děti. Především pravidla mluví jen jeden 
 a opakovat po dětech. Na další se můžete podívat do přehledu ikonek v první části publikace.
4.  Informace by dítě se sluchovým postižením mělo získávat primárně od učitele (s ohledem na individuální potřeby 
 a kompenzaci dítěte). Sledujte dítě a zkuste odhadnout situace, při kterých ví, že něco přeslechlo, ale nedá to 
 najevo, a motivujte ho k tomu, aby si informaci získalo. 

Něco se dozvíte od rodičů, něco vám poví třídní učitel, informace dostanete i ze školního po-
radenského zařízení (SPC, PPP). Na vás však je, abyste informace a reálné potřeby dítěte ma-
ximálně využili při jeho rozvoji. K tomu, abyste si udělali komplexní obrázek o dítěti, kterému 
asistujete, ho potřebujete pozorovat a možná si i některé klíčové poznatky zapsat. Mohlo by 
vám to pomoci lépe se zorientovat v tom, co dítě se sluchovým postižením aktuálně potřebuje 
– tyto potřeby se však mohou měnit. 

Podívejte se na myšlenkovou mapu s přehledným znázorněním hlavních bodů 
(viz. MET14_P_01_Co by vás jako asistenta pedagoga mělo zajímat).

CO O DÍTĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM POTŘEBUJETE VĚDĚT 

Intenzita komunikace mezi vámi, učitelem a rodiči, závisí na individuálních potřebách dítěte. 
Je však žádoucí, abyste všichni spolupracovali, a pomohli tak dítěti se sluchovým postižením 
maximálně kompenzovat jeho obtíže a vedli ho k samostatnosti. 

Jak komunikaci vyřešili jinde? Podívejte se na tipy získané při naší práci na školách:
• informační notýsek, jehož prostřednictvímsi asistent pedagoga, učitel a rodina pravidelně 
 vyměňovali informace (např. co se probíralo, co je potřeba procvičit, co dělali rodiče doma 
 atp.); jedná se o snadnou komunikaci, dítě má notýsek stále u sebe 
• pravidelné setkávání rodičů – učitele – asistenta pedagoga
• pravidelné setkávání všech zmíněných s dítětem; při tomto setkání mohou být 
 objasněny situace/pocity/potřeb, které jinak zůstávají skryty

KOMUNIKACE S RODIČI

?

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM, KTERÉMU ASISTUJETE 

Znaky do školy

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2018, Leden 21) Znaky do škol I. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VggjQoMZXg8&t=7s

http://1url.cz/kzgOX
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Sezení s dítětem v lavici se odvíjí od jeho individuálních potřeb, domluvy s učitelem nebo konkrétního předmětu,  
u kterého potřebuje dítě se sluchovým postižením větší podporu. Mějte však na paměti, že dítě si na vaší přítomnost 
může zvyknout a pak se spoléhat na to, že víte, kdy potřebuje pomoct, čímž k rozvoji jeho samostatnosti moc nepři-
spějete. Pokud je to možné, snažte se co nejvíce zodpovědnosti přenést na dítě a k samostatnosti ho motivujte. 

SEDĚT S DÍTĚTEM V LAVICI, ČI NESEDĚT

5.  Každé dítě se sluchovým postižením na tom může být poslechově jinak. Záleží na tom, jak je kompenzované 
 a jaká je míra jeho sluchového postižení. Některé děti vás budou slyšet, když na ně budete mluvit, jiné vás budou 
 potřebovat i vidět, aby si pomohly odezíráním, jiné zas mohou potřebovat další vizuální podporu. S dítětem trávíte 
 nejvíce času, tak si najděte pro Vás nejlepší komunikační formu, která dovolí dítěti se rozvíjet a zároveň mu 
 umožní cítit se bezpečně, protože bude všemu rozumět. 

Myslím, že metodika je vhodná pro jakoukoliv práci asistenta či pedagoga. Moc se mi líbí toto doporuče-
ní: „Pokud je to možné, snažte se co nejvíce zodpovědnosti přenést na dítě a k samostatnosti ho motivujte.“ 
Mám ověřeno, že děti jsou šťastné, pokud samy na něco přijdou, něco se naučí, někomu poradí, samostatně 
něco vymyslí, vypočítají – je to prostě pro ně největší motivace k dalšímu vzdělávání. Na nás je jim to umožnit, 
utvořit jim bezpečné prostředí. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Ta vychází z vaší spolupráce s učitelem. Dětem se sluchovým postižením pomáhá, pokud se orientují. K tomu jim mů-
žete dopomoct jak přímo ve výuce, tak i před ní. Dítě můžete seznámit s tím, co ho čeká další den, jakým tématům se 
bude věnovat, a probrat s ním slovní zásobu. Dítě se sluchovým postižením se pak ve výuce může lépe orientovat a 
být aktivnější. 

PODPORA VE VÝUCE 

SHRNUTÍ V BODECH
• poznat dítě
• zjistit si informace o sluchovém postižení a o dítěti
• reagovat na jeho individuální potřeby a vést ho k samostatnosti 
• naučit se pár znaků nebo si spolu domluvit různé signály, které 

usnadní komunikaci v poslechově náročných situacích
• vést si s dítětem individuální slovníček 
• komunikovat s rodinou a učitelem
• připravit dítě na další den – přiblížit mu, co ho zítra čeká, sezná-

mit ho se slovní zásobou
• učitel i asistent pedagoga svým chováním ovlivňují chování dětí, 

pokud budete dodržovat komunikační pravidla a zároveň dbát 
 na jejich dodržování, děti se k vám přidají
• dítě se sluchovým postižením by k asistentovi mělo cítit důvěru 
 a nebát se ho požádat o pomoc nebo se mu svěřit

CO VŠECHNO MŮŽE ASISTENT PEDAGOGA PRO DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM UDĚLAT?

S paní asistentkou často diskutujeme 
nad situacemi, které přináší každo-
denní realita a občas využíváme tento 
materiál, abychom lépe pochopily po-
třeby a projevy chování našeho žáka se 
sluchovým postižením. Vážíme si každé 
informace, která nám umožní lépe 
komunikovat s dítětem se sluchovým 
postižením. Jsou oblasti, ve kterých 
normálně slyšícího člověka nenapad-
ne, že pro neslyšícího je to spojené  
s nějakým problémem. 

Martina Klimešová, ZŠ Zliv
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AKTIVITY, KTERÝMI MŮŽETE PODPOŘIT ZAPOJENÍ DÍTĚTE DO KOLEKTIVU

ORGANIZACE PŘESTÁVEK 
Možná vám to připadá zbytečné, ale můžete tak pomoct dětem naučit se organizovat si svůj čas a dodržovat komu-
nikační pravidla. Není nutné zapojovat celou třídu, ale vhodně zvolenými aktivitami můžete děti nalákat. Zpočátku 
můžete hrát s dětmi, až se děti naučí hrát si a zároveň respektovat komunikační pravidla, nechte to na nich. Tato vaše 
aktivita je vhodná především v prvním ročníku, kdy si na sebe děti teprve zvykají, a pak také ve třídách, kde je zřejmé, 
že dítě se sluchovým postižením z kolektivu vypadává, přestávky jsou příliš hlučné atd.

TIK TAK BUM
Rychlá a zábavná hra, díky které můžete rozvíjet i slovní zásobu. Děti zároveň musí respektovat potřeby dítěte se slu-
chovým postižením a vyslovovat slova tak, aby jim bylo dobře rozumět – všichni si trénují výslovnost i slovní zásobu. 

DOBBLE
Dobrá hra na postřeh. Pro potřeby dítěte se sluchovým postižením můžete mírně upravit pravidla - Děti nebudou 
obrázek hlásit nahlas, ale musí na něj ukázat prstem. 

STORYCUBES
Kostky s obrázky, podle kterých děti mohou vymýšlet příběhy. Při hře dohlížejte na dodržování komunikačních pravidel. 

PEXESO
Pomůže dětem rozvíjet slovní zásobu, zároveň lze kombinovat s opakováním slovíček z cizího jazyka. 

TWISTER
Pohybová hra, podpora prostorové orientace. Dbejte na to, aby dítě se sluchovým postižením dostalo také informace, 
které se netýkají přímo jeho, ale i ostatních hráčů – opakujte po dětech.

Společně s dětmi se můžete učit znaky z českého znakového jazyka, i prstová abeceda je vhodná nejen pro děti se 
sluchovým postižením, motoricky podpoří hlásku a zároveň ji lze následně využít při výuce. 
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PŘÍLOHA 01

KOMUNIKACE

OSOBNOST DÍTĚTE

Dovede
si samo říct 
o pomoc?

Reakce dítěte na
různé komunikační

situace

Míra vizuální 
podpory

(odezírání, znaky, 
předměty) Slovní zásoba 

a porozumění

Samostatnost

Potřebuje dítě
pomoc se 
zapojením 

do kolektivu?

V jakých situacích
kompenzační pomůcka

dítěti pomáhá 
a v jakých už méně?

Používá dítě bezdrátové 
technologie? 

Příloha: MET14_P_01_Co by vás jako asistenta pedagoga mělo zajímat

METODICKÝ MATERIÁL: S asistentem k porozumění

KOMPENZACE

MET14_P_01_Co by vás 
jako asistenta pedagoga 
mělo zajímat

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Průřezově, podle toho, na co se 
vám aktivita zrovna hodí

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Průřezově, podle toho, na co se 
vám aktivita zrovna hodí

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Průřezově, podle toho, na co se 
vám aktivita zrovna hodí

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky 

Tento metodicky materiál nabízí různé druhy drobných aktivit, které lze běžně zařazovat v různých formách do výuky. 
Aktivity kladou důraz především na vizualizaci, která je pro dítě se sluchovým postižením základem pro vyrovnání pří-
ležitostí ve vzdělávání. Aktivity však zároveň vycházejí z předpokladu, že jsou využitelné pro celou třídu. Byly posbírá-
ny v průběhu projektu na různých školách.

O ČEM METODA JE 

MET15_P_01_Houby
MET15_P_02_Puzzle
MET15_PL_01_Vějíře_věty

MET15_PL_02_Vějíře_slova
MET15_P_03_Domečky
MET15_PL_03_Storyboard

• Žák se sluchovým postižením získává příležitosti k učení se vizuální formou 

HOUBY 
Žáci sbírají houby. Po třídě jsou rozházeny houby a žáci sbírají do košíčku jenom ty správné (dle instrukcí). Mohou 
pracovat samostatně nebo ve skupině. 
Houby si můžete nakreslit vlastní nebo můžete využít přílohu MET15_P_01_Houby.

Příklady: 
1)  Na houbách jsou napsána písmena 
 a žáci je sbírají podle instrukcí — 
 krátká, dlouhá, velká, malá (každá 
 skupina může sbírat něco jiného).
 
2)  Žáci dostanou číslo a hledají k němu 
 příklad, který je napsaný na houbě 
 (nebo obráceně, žáci mají příklad 
 a hledají houbu se správným  výsledkem).
 
3)  Na houbách jsou napsaná vyjmenovaná slova, nebo žáci doplňují i/y do slov.

PŘÍLOHY

CÍLE

AKTIVITY ANEB DROBKY

Z metodiky „Drobky I“ jsem přílohu „Houby“ upravila – rozstříhala 
jsem nohy a klobouky hub, do klobouků napsala souvětí a do no-
hou jejich vzorce, části hub pak pomocí lepítek rozmístila po třídě 
a děti hledaly správné dvojice – většina dětí zvládla v pořádku, 
průběh poměrně hladký nebo podle očekávání.

Kateřina Brožová, ZŠ Libčice nad Vltavou 
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SPOLEČNÉ ČTENÍ Z INTERAKTIVNÍ TABULE
Děti čtou text přímo z interaktivní tabule, text je zároveň doplněn i obrázky. Šipkou dítěti ukazujete, kde má číst. Tato 
aktivita pomáhá dítěti se sluchovým postižením lépe se orientovat v textu, když zrovna čte někdo jiný. Jedná se 
o zdánlivou drobnost, dítěti se sluchovým postižením však výrazně pomůžete a zbavíte ho případných obav z hodin 
čtení.

MYŠLENKOVÁ MAPA
K probíranému tématu si na tabuli namalujete myšlenkovou mapu, která dětem pomůže lépe se zorientovat v téma-
tu a zároveň ji můžete během povídání využít jako osnovu. Vhodné je využití myšlenkových map u předmětů, jako je 
prvouka, vlastivěda a další, u kterých se více povídá.

PUZZLE
Děti samostatně, nebo ve skupinách skládají puzzle, ve kterých jsou vepsané pojmy, které k sobě patří. Můžete využít 
šablonu MET15_P_02_Puzzle.
Puzzle můžete vytvořit i rozstříháním obrázků nebo textu. 

Příklady:
1) Děti mohou pomocí puzzle skládat příklady. 
2) Děti skládají slova příbuzná. 
3) Děti skládají příběh, jak jde asi za sebou (v puzzlích mohou být buď obrázky, nebo text).

PANTOMIMA / ŽIVÉ OBRAZY
Na rychlé vzpružení nebo prožití daného tématu si děti mohou téma ztvárnit pantomimicky či pomocí živých obrazů. 
Vhodné do předmětů, kde se déle povídalo – dítě se sluchovým postižením má možnost si problematiku prožít a lépe 
zapamatovat.

Příklad 
Aktivitu živé obrazy můžete využít při ztvárňování historických momentů v hodinách vlastivědy. 

Podívejte jak na to v hospitaci k hodině vlastivědy.  1url.cz/UzfcA 

Videohospitace 
k hodině vlastivědy

http://1url.cz/UzfcA
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Jak si vějíře vyrobit? 
Můžete využít předepsané věty (viz příloha MET15_PL_01_Vějíře_věty), které si vytisknete, zalaminujete, vystříháte  
a pomocí kroužku na klíče spojíte. Děti pak mají za úkol poskládat vějíř tak, aby věta byla správně. Mohou pak věty 
využít k tvorbě vlastního příběhu. Stejný postup zvolíte i u slov, kdy na každé kartičce je jedno slovo (viz příloha 
MET15_PL_02_Vějíře_slova). Děti pak mohou na jednotlivá slova vymýšlet věty.

VĚJÍŘE
Na vějíře si můžete napsat věty nebo slova, děti pak mají za úkol poskládat je ve správném pořadí za sebou. Pokud 
vějíře z druhé strany očíslujete, děti si je mohou i samy zkontrolovat. Na vějířky lze navlékat i slova v angličtině. Když se 
dítě slovo z vějířku naučí, může jej sundat a dát si tam nové.

DOBBLE V MNOHA VARIANTÁCH
Tato hra se dá hrát v různých variantách, kdy se na kartičkách vyskytují například vyjmenovaná slova nebo jiné grama-
tické jevy. Děti otáčí kartičky a hledají shodné slovo/jev/obrázek apod. Pro potřeby dítěte se sluchovým postižením lze 
tuto hru upravit tak, že děti nejen, že stejný symbol pojmenují, ale zároveň na něj ukážou. 

Pod následujícím odkazem najdete již zpracovanou hru dobble na 
téma vyjmenovaných slov:  

1url.cz/yzfcm 

Dobble – vyjmenovaná slova

Tyto aktivity jsou u žáků velmi oblí-
bené, protože jim umožňují pohyb 
po třídě a zároveň se navzájem učí. 
Ráda tyto aktivity využívám, protože mi 
umožňují zajímavým způsobem procvi-
čovat starší i novější učivo. 

Martina Klimešová, ZŠ Zliv

Zdroj: Vyjmenovaná slova DOBBLE. Nasedeticky.sk. Retrieved February 10, 2021, from https://nasedeticky.sk/do-skoly/10804/vyjmenovana-slova-
-dobble/

http://1url.cz/yzfcm
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STORYBOARD
Tato aktivita je vhodná pro předměty jako vlastivěda nebo čtení, kdy 
děti naučenou látku či přečtenou knihu nakreslí do rámečků jako 
komiks. Tato technika jim pomůže ujasnit si dějovou i časovou po-
sloupnost vizuální formou. Děti si mohou vytvořit vlastní storyboard 
nebo můžete využít šablonu (viz příloha MET15_PL_03_Storyboard). 
Děti mohou k jednotlivým obrázkům napsat nadpisy (viz myšlenková 
cesta Headlines k nalezení v metodice MET04_Diskuze bez krize). 

Děti si mohou i příběhy samy vymýšlet podle určeného tématu. 
Nejdříve si příběh vytvoří vizuálně a potom ho napíšou. Storyboard 
lze využít i pro opakování celého tématu, kdy si děti mohou do 
jednotlivých okýnek nakreslit, jak se to učily a co vše se naučily. To je 
vhodné i pro témata, která nejsou primárně příběhová –např. matematika (děti mohou kreslit slovní úlohu) atp.

DOMEČKY
Děti skládají do domečku to, co do něj patří. Může pracovat celá třída společně nebo děti spolupracují ve skupinkách. 
Můžete využít šablonu (viz příloha MET15_P_03_Domečky).

Příklady
1) Na barevné lepicí papírky napíšete písmena abecedy (na stejnou barvu malá písmena tiskací, na jinou malá psací, 
  na další pak velká tiskací a velká psací), které rozmístíte po třídě. Dětem dáte na zem domečky a jejich úkolem je 
  dát stejné písmenko do jednoho domečku a ty pak seřadit podle abecedy. 
2) Na lepicí papírky napíšete různé příklady, do stejného domečku půjdou ty, které mají stejný výsledek. 
3) Slova nadřazená a podřazená smícháte a děti je pak umisťují do domečku – slova nadřazená do střechy a slova 
  podřazená do okýnek. 
4) Třídění odpadu – každý domeček představuje jednu popelnici, děti pak dosazují obrázky (lze vystříhat z časopisů).

Soubor dobrých nápadů pro oboha-
cení výuky. Pro děti je to vždy zpest-
ření. Super přílohy, které šetří čas při 
přípravě hodin. Vše zakládám k opako-
vanému využití. 

Kateřina Hartlová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic



METODA 15

133

ŘETĚZY
Tato aktivita je stejná, jako když děti vyrábí papírové řetězy z barevných proužků. Na jednotlivé proužky řetězu však dle 
zadání slova nebo tvoří číselné řady tak, aby výsledný řetěz dával smysl. Děti buď na proužky papíru píšou samy, nebo 
mají papírky předepsané a skládají je tak, aby šly správně za sebou. 
1) Lze využít v angličtině – skládání slov do vět, slova, která tematicky patří k sobě (nadřazená, podřazená).
2) Lze využít v českém jazyce – skládání slov do vět, řetěz vyjmenovaných slov, nadřazená a podřazená slova.
3) Lze využít v matematice – skládání příkladů. 
4) Lze využít v dalších předmětech – pojmy patřící k sobě, dějová posloupnost a podobně.

Výslednými řetězy si můžete vyzdobit třídu a stále se k nim vracet, pokud bude potřeba.

Občas má asi každý učitel pocit, že mu dochází nápady a inspirace a tahle metoda zaručuje, že má kam sáh-
nout a vyučování oživit zajímavou a jinými kolegy prověřenou aktivitou. 

Petra Kratinová, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET15_P_01_Houby

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

PRACOVNÍ LIST 02

K O

B Y

L A

M Y

S L

E T

M O

U CH

A L

O V

I T

B L

I K

A T

K O

Pracovní list: MET15_PL_02_Vějíře_slova

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

PŘÍLOHA 02

Příloha: MET15_P_02_Puzzle

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

Puzzle naleznete na další straně.

PRACOVNÍ LIST 03

Nadpis

Téma

Pracovní list: MET15_PL_03_Storyboard

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

PŘÍLOHA 03

Příloha: MET15_P_03_Domečky 

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

PRACOVNÍ LIST 01

Každé ráno

vstávám hned

jak vyjde

sluníčko. Kolik

věží má

Praha? Každou

sobotu k

nám přijede

babička s

dědou na

návštěvu. Dneska

večer si

budu číst

knihu o 

pirátech. Se

Pracovní list: MET15_PL_01_Vějíře_věty

METODICKÝ MATERIÁL: Drobky

MET15_P_01_Houby

MET15_PL_02_Vějíře_slo-
va

MET15_P_02_Puzzle

MET15_PL_03_Story-
board

MET15_P_03_Domečky MET15_PL_01_Vějíře_věty

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

V předchozích metodách jsme se mnohokrát zmínili o využití gest a pohybu při výuce. Tato metoda se zaměřuje na 
to, jak prakticky spojit pohyb a pojmy, které se děti mají naučit, pochopit je a následně rutinně aplikovat ve výuce, 
jako třeba časování sloves či určování vzorů u podstatných jmen. Pohyb však můžete zapojit do všech předmětů. 
Spojení pojmů a pohybu umožňuje dětem látku si lépe pamatovat, propojujete totiž hned několik smyslů – sluch, zrak 
a motoriku. Díky tomu vnesete do hodiny více akce, která pomůže s motivací, pozorností i zapamatováním. Vizuální 
podnět je pro dítě se sluchovým postižením přirozenější než podnět sluchový. S pohybem si tak dítě může látku lépe 
osvojit a následně ji lépe aplikovat. 

Pokud si nevíte rady s vymýšlením gest, můžete se inspirovat videy, která jsme pro Vás vytvořili. To, jak si je uchopíte, 
je však na vás. S dětmi si můžete vymyslet i vaše vlastní pohyby a motivovat je jejich zapojením ve výuce. Nejedná se 
o znaky z českého znakového jazyka, pouze o gesta vycházející z vizuální podobnosti.
Pokud byste chtěli využít znaky ze znakového jazyka, můžete použít online slovníky SpreadTheSign a Dictio.

Online slovník znakového 
jazyka Dictio

Online slovník znakového 
jazyka SpreadTheSign 

O ČEM METODA JE

MET16_P_01_Dvouruční prstová abeceda
MET16_P_02_Jednoruční prstová abeceda

• Žák si multisenzoricky osvojuje pojem 
• Žák lépe chápe pojem 
• Žák dovede znalosti osvojené vizuálně a pohybově aplikovat ve výuce

PŘÍLOHY

CÍLE 

METODICKÝ MATERIÁL: Pohybem k porozumění

1url.cz/bzfcC 1url.cz/mzfcZ 

Spreadthesign: Slovník znakového jazyka. Retrieved February 10, 2021, from https://www.spreadthesign.com/cs.cz/search/

Zdroj: Dictio: Překladový slovník. Retrieved February 10, 2021, from http://www.dictio.info/cs?action=translate&lang=cz&target=czj

http://1url.cz/bzfcC
http://1url.cz/mzfcZ


METODA 16

136

PODNEBNÉ PÁSY
Prostřednictvím výrazu těla a obličeje – je vám zima, teplo - můžete s dětmi předvádět jednotlivé pásy. Lze použít i na 
roční období nebo na počasí. 

STADIA VÝVOJE
Pantomimicky či gesty lze předvést i jednotlivá stadia vývoje živočichů. Například žába nebo motýl. 

PRSTOVÁ ABECEDA
Využití prstové abecedy není jen pro děti se 
sluchovým postižením. Děti se budou učit, 
jak hláska vypadá, jak zní, a ještě si ji spojí 
s pohybem. To dětem pomůže jak se zapa-
matováním, tak i v motorice. Můžete využít 
buď dvouruční prstvou abecedu, nebo 
jednoruční prstovou abecedu, která je však 
obtížnější vzhledem k tomu, že se hlásky 
a tvary prstů na první pohled nepodobají. 
Dvouruční prstovou abecedu najdete na 
videu.

1url.cz/nzfcB 

Jednotlivé tvary rukou pro písmena si můžete rozstříhat na kartičky a ty pak můžete využít při aktivitě, kdy děti mají  
k dispozici kartičky, které skládají do slov. Nebo z kartiček vyskládáte slova, která si děti přepisují. 
Kartičky si můžete vystříhat z těchto příloh MET16_P_01_Dvouruční prstová abeceda, MET16_P_02_Jednoruční 
prstová abeceda.

VYJMENOVANÁ SLOVA 
Pro vyjmenovaná slova si můžete vymyslet gesta nebo je pantomimicky ztvárnit. 

SLOVNÍ DRUHY
Vymyslete si gesta pro jednotlivé slovní druhy. Děti si pak lépe budou pamatovat, co k daným slovním druhům 
patří. Jednotlivé pohyby a gesta pro slovní druhy vymyslete spolu s dětmi.

Dvouruční prstová 
abeceda

Na této metodě považuji za nejvíce přínosné grafické ztvárnění 
prstové abecedy. Výborné, přehledné a pro děti přitažlivé. Máme 
prstovou abecedu zvětšenou a vylepenou ve třídě a děti z jiných 
tříd si chodí se zaujetím číst jednotlivé znaky, pokouší se mezi 
sebou dorozumívat a vesele se baví. Celou tuto metodu vlastně již 
používáme od začátku prvního ročníku – přesněji řečeno pohybové 
ztvárnění, doprovod pohybem při učení jednotlivých nových jevů 
gramatických i početních.  

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha-Klánovice

STROMOVÁ PATRA
Pro každé stromové patro si s dětmi můžete vymyslet pohyb, který pak opakujete. Děti následně i lépe chápou vý-
znam jednotlivých pater a to, jak se liší. Například keře znázorňujte v podřepu a vysoké stromy na špičkách.

AKTIVITY

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2019, Prosinec 3) Prstová abeceda [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8SwyGYbsXu4&t=2s

http://1url.cz/nzfcB
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URČOVÁNÍ SLOVES
U určování sloves lze využít gest, která si k jednotlivým kategoriím 
vymyslíte. Děti pak si budou lépe pamatovat, co u sloves určovat  
a s čím to souvisí (výraz v gestu).

DRUHY VĚT
Pro jednotlivé druhy vět si můžete vymyslet gesta, stejná pak můžete 
využít při určování sloves. Dětem se díky tomu látka lépe propojí.

PROSTOROVÁ ORIENTACE – TVARY, PÍSMENA, ČÍSLA 
A DALŠÍ
Kreslením jednotlivých tvarů do vzduchu pomáháte dětem s před-
stavivostí a prostorovou orientací. Vysvětlete jim na číslech a pís-
menech, že cokoliv kreslíte do vzduchu, kreslíte směrem k sobě, to 
znamená, že ony to vidí obráceně. Trénujete tak prostorovou orien-
taci. Ze začátku s dětmi zkoušejte jednoduché tvary, které znají a nebude pro ně těžké si je v hlavě otočit – například 
písmena a čísla. Těžší varianta poté je, když kreslíte více tvarů - např. kruh uprostřed a trojúhelník vpravo nahoře, což  
z jejich úhlu pohledu bude vlevo nahoře.

Skvělým cvičením bylo trénování prostorové orientace – tvary, písmena, čísla... Já jsem „kreslila“ do vzduchu  
a děti si musely tvary pro sebe otáčet… 

(Blanka Vanišová, ZŠ Trutnov)

Gesta pro určování 
podstatných jmen

URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
Jednotlivé kategorie, které se u podstatných jmen určují, lze znázor-
nit různými gesty a tím dětem pomoci látku lépe uchopit. 
Pro inspiraci můžete využít video: 

1url.cz/Ezfck 

Metoda měla a má u dětí veliký 
úspěch. Děti se zapojují při vymýšlení 
pohybového doprovodu, a tím si lépe 
pamatují a vybavují. Mám srovnání se 
třídami, kde tuto metodu nepoužívají, 
a děti mají často problém si vybavit 
správné pořadí např. vzorů podstat-
ných jmen. U mě ve třídě s tím děti 
problém nemají. 

Petra Kratinová, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje

Děti velmi pozitivně reagovaly na 
video se vzory podstatných jmen  
a hned v lavicích pohyby napodobo-
valy. Pantomimu se vzory podstatných 
jmen používám opakovaně, v různých 
úpravách. Se třídou jsem vytvořila 
vlastní pohybové vzorce k jednotlivým 
vzorům. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2019, Březen 5) Pohybem k porozumění - inspira-
ce jak na gesta (vzory podstatných jmen) [video]. YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=eufh7trWmYI&feature=youtu.be

http://1url.cz/Ezfck
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET16_P_01_Dvouruční prstová abeceda

METODICKÝ MATERIÁL: Pohybem k porozumění

Zdroj: Prstová abeceda. SIGN Studio. Retrieved February 10, 2021, from https://znakovyjazyk.webnode.cz/prstova-abeceda/

PŘÍLOHA 02

Příloha: MET16_P_02_Jednoruční prstová abeceda

METODICKÝ MATERIÁL: Pohybem k porozumění

Zdroj: Prstová abeceda pro jednu ruku. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/827958712731322685/

MET16_P_01_Dvouruční 
prstová abeceda

MET16_P_02_Jednoruční 
prstová abeceda

Přílohy



METODA 17

139

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

průřezově

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální
komunikativní, 
k řešení problémů

Metoda „Jak to funguje na planetě“ je zaměřená na práci a kooperaci ve skupině a mezi skupinami. 
Je postavena na příběhu osidlování nové planety – děti musí vymyslet, jak to na nové planetě bude fungovat, co 
je třeba zařídit jako první, které jednotlivé složky systému jsou nejdůležitější a jak by měly fungovat společně. Děti 
pracují ve skupinách na jednotlivých tématech, která jsou odlišná. Společně však musí spolupracovat tak, aby každý 
mohl dosáhnout svých cílů a současně zajistit spolupráci všech odvětví na planetě.

Tato metodika propojuje jednotlivé vzdělávací oblasti, čímž pomáhá dětem a především dítěti se sluchovým postiže-
ním lépe vnímat souvislosti v kontextu. Jedno zastřešující téma propojuje více předmětů a zachovává tak kontinuitu 
ve sledu úkolů, čímž dětem umožňuje lepší orientaci při práci. Cílem této metodiky je, aby se dítě se sluchovým 
postižením v tématu lépe orientovalo a dovedlo lépe jednotlivé vzdělávací oblasti propojovat. Souběžně metodika 
podporuje i sociálně-emoční dovednosti dětí a učí je vzájemné spolupráci.

O ČEM METODA JE

• Žák rozvíjí samostatné myšlení 
• Žák se učí o tématu přemýšlet do hloubky 
• Žák se učí strategiím kritického myšlení 
• Žák se učí pracovat ve skupině
• Žák se učí prezentačním dovednostem 
• Žák posiluje slovní zásobu

CÍLE

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě? 

MET17_PH_01_Na planetě (1. období)
MET17_PH_01_PL_01_Námět k úlohám_01
MET17_PH_01_PL_02_Námět k úlohám_02
MET17_PH_01_PL_03_Námět k úlohám_03
MET17_PH_01_PL_04_Zvířata a plodiny
MET17_PH_02_Na planetě (2. období) 
MET17_PH_02_PL_01_Námět k úlohám_01
MET17_PH_02_PL_02_Kolik toho sním
MET17_PH_03_Na planetě ČJ+ČJS (1. období) 
MET17_PH_03_P_01_Příběh o planetě
MET17_PH_03_PL_01_Krasopis a úryvek

MET17_PH_04_Na planetě ČJ+ČJS (2. období) 
MET17_PH_04_PL_01_Přiletěl jsem na planetu 
MET17_PH_04_P_01_Dobový portrét
MET17_PH_04_P_02_Kronika
MET17_PH_04_PL_02_Úryvky
MET17_PH_05_Výtvarná výchova (1. období) 
MET17_PH_06_Výtvarná výchova (2. období)
MET17_PH_07_Dramatický námět

PŘÍLOHY
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CO MŮŽETE SLEDOVAT
• Vzájemná komunikace a spolupráce dětí v týmu
• Pochopení a srozumitelnost tématu
• Zapojení dítěte se sluchovým postižením do společné činnosti
• Znalosti a aktuální přehled dětí o probíraném tématu
• Odhalit slabiny (komunikační, prezentační, přehledové apod.), které je s dětmi potřeba procvičovat a tím je odstraňovat

Tip: Příprava na hodinu 
K této metodice si vždy připravte klíčové slovo (nebo slova), kterému je třeba důkladně porozumět a je důležité 
pro vámi probíranou oblast, které se chcete s dětmi věnovat.

Tip: K delšímu projektu
Při dlouhodobějším projektu dětem umožněte dohledávání informací prostřednictvím internetu, odborné litera-
tury (encyklopedie, časopisy apod.) nebo diskuzí s odborníky. Podporujte děti v kritickém myšlení při vyhledá-
vání a vyhodnocování relevantních a kvalitních zdrojů informací.

• Metodika je koncipována tak, že obsahuje úvodní workshop 
 „Jak to funguje na planetě“, na který následně navazují plány 
 hodin rozdělené na první a druhé období.
• Pro účely metodiky je třeba uzpůsobit třídu tak, abyste měli dost 
 místa  pro úvodní společnou aktivitu aby následně děti mohly 
 pohodlně pracovat v jednotlivých oddělených skupinách.
• Děti nechte o tématu především samostatně přemýšlet a rozvíjejte 
 jejich vlastní fantazii a představivost, případně pokládejte vhodně 
 zvolené otázky, abyste děti navedli správným směrem pro 
 pochopení smyslu aktivity.
• Při rozdělování dětí do skupiny dbejte spíše na různorodost týmu, 
 ve kterém se děti naučí dobře vnímat a společně probírat 
 různé úhly pohledu na tematiku a rozdílné přístupy k řešení 
 problémů, posílíte tím také nové vztahy ve třídě; děti můžete do 
 skupin rozdělit také podle projeveného zájmu o danou specializaci.
• Podporujte společnou práci v týmu a sledujte, zda se dítě se sluchovým postižením dostatečně zapojuje do činností.
• Podpořte motivaci dětí pro zpracovávání tématu a společně o něm diskutujte.
• Poté, co děti pochopí základní smysl fungování této metodiky, je možné ji aplikovat také v ostatních doporučených 
 předmětech nebo probíraných oblastech – inspirovat se můžete v jednotlivých plánech hodin, které najdete v příloze 
 této základní metodiky.

JAK NA TO?

Výborný materiál na dlouhodobou 
práci. Zajímavé a přitažlivé téma. 
Žáci tímto tématem žili nejméně dva 
týdny a sami připomínali, co vše by 
se dalo ještě domýšlet, aby planeta 
plně fungovala. Aplikace matematiky 
v pracovních listech je zajímavá. Je 
to důmyslné a pro děti v ten moment 
velmi smysluplné propojení s praxí. 

Marcela Bezoušková, ZŠ a MŠ Střelice
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Ptejte se dětí:
„Co znamená slovo fungovat?“

Diskutujte s dětmi v kroužku nad tím, co znamená slovo fungovat:
„Víte, co znamená slovo fungovat? Často nám nemusí být zcela jasný význam některých slov, ačkoliv je běžně používáme. 
Opravdu víme, co znamenají? Co třeba funguje?“ Necháme děti, aby uváděly různé příklady, na které je můžeme navést: 
Fungují stroje, fungují lidé v mezilidských vztazích (rodina, přátelství), lidé spolu fungují v nějakém systému (škola, práce, 
doma), funguje potravní řetězec v přírodě, funguje správně složený ekosystém, fungují nám smysly (čich, sluch, zrak – 
pokud ne, napraví se to třeba brýlemi apod.), funguje nám naše planeta Země (nebo nefunguje?).

AKTIVITA I � KRUH

Na velký papír nakreslete planetu a vyprávějte: 
„Objevili jsme úplně novou neosídlenou planetu! A je tu navíc vše, co potřebujeme k životu – můžeme tu dýchat, svítí tu 
slunce, je zde voda a krásná příroda a funguje gravitace. Víte, co je to gravitace? Na planetě ale kromě toho vůbec nic 
není a my musíme vymyslet, co všechno je potřeba zařídit, abychom tu mohli společně a úspěšně fungovat nejen mezi 
sebou, ale i vzájemně s planetou. A protože jsme planetu objevili právě my, můžeme jí vymyslet jméno, pojmenovat lidi, 
rostliny a zvířata…“

Děti odpovídají a diskutují o tom, co vše je potřeba k úspěšnému fungování (píšeme/kreslíme k planetě nebo na nový 
papír) – z nápadů dětí vznikají jednotlivé resorty (ministerstva), pokud nevzniknou, lze využít následující:

Otázky, kterými můžeme děti správně nasměrovat:
• Jak se budeme na nové planetě vzdělávat?
• Jak budeme fungovat s přírodou?
• Jak se budeme po planetě pohybovat a dopravovat?
• Jak a kde budeme získávat jídlo?
• Kde budeme bydlet?
• Čím se budeme bavit, jak budeme trávit volný čas a kde se spolu 
 budeme setkávat?
• Co je nejdůležitější udělat na planetě jako úplně první věc?
• Jak se o planetu starat co nejlépe, aby dobře fungovala ona i my na ní?
• Co je důležité pro nás a co pro planetu?

Navrhovaná témata resortů (ministerstev):
Vzdělání, příroda/ekologie, doprava, potraviny, bydlení, společenský 
život, průmysl, péče o zdraví, informace a jejich předávání, věda a vý-
zkum, infrastruktura, logistika, turistika, bezpečnost, formy vzdělávání, 
volný čas, historie, nakládání s odpadem, ekologie…

AKTIVITA II – DISKUZE PLANETA

Žáky příběh o planetě velmi zaujal, 
bylo to prý jedno z nejhezčích témat. 
Děti při čtení učitelem velmi pozorně 
poslouchaly a moc se jim líbil nápad 
„s kamenem“, protože to pro ně byla 
nová neokoukaná „postava“ (prý jsou 
zvyklé na draky, princezny, zvířecí 
hrdiny... a kámen by je nikdy nenapa-
dl). Děti bavilo, že mohou domýšlet 
příběh. 

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy

WORKSHOP JAK  TO FUNGUJE NA PLANETĚ 

Nadchněte děti pro téma vhodně zvolenou diskusí nebo příběhem o planetě už na začátku dne. Řekněte dětem, 
čemu konkrétně se budete věnovat a jakým konkrétním stylem bude probíhat vaše práce. Děti se také mohou aktivně 
zapojit do rozmisťování lavic a židlí ve třídě ještě před začátkem aktivity. S dětmi si například na začátku hodiny mů-
žete zahrát i pohybovou hru, kdy si představujete, jak letíte vesmírem v raketě.
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Děti se rozdělí do skupin podle témat, která je nejvíce zajímají nebo jsou jim nejbližší, případně děti rozdělíme do skupin 
jinak (rozpočítání/rozdělení dle vztahů ve třídě / podle schopností dětí – smíšené skupiny apod.). Každá ze skupin dosta-
ne svůj velký papír, na který dané téma zpracuje – píše, kreslí, lepí koláž…). Ptejte se dětí: 
„Jak bude váš resort na planetě fungovat? Co všechno zařídíte a vymyslíte?“

Pokud si děti se svým tématem nevědí rady, zpracují spolu s vyučují-
cím myšlenkovou mapu, která jim pomůže se v tématu lépe zoriento-
vat. Ptejte se například na otázky: „Co a proč je důležité? Komu  
a jak to pomůže? Kde vezmeme materiál? Co pro to musíme udělat, 
co zařídit? Jak to má být prospěšné a komu?“

V průběhu zpracovávání procházejte jednotlivé skupiny a případně 
vhodně položenými otázkami podpořte další motivaci a kreativitu 
dětí.

Jednotlivé skupiny své zpracované téma prezentují ostatním resor-
tům. V čem je jejich resort důležitý a jak by měl fungovat na planetě?

AKTIVITA III – JAK NA TO?

Moc mě bavilo pracovat s Vašimi ná-
pady, aktivitami, s novou třídou, kterou 
začínám poznávat. Děti vše zaujalo 
a dívka se sluchovým postižením se 
zapojila, vše pro ni bylo srozumitelné. 
Názornost pomáhá nejen ji, ale i ostat-
ním dětem. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ  
Praha – Klánovice

Děti znovu vytvoří resortní skupiny, společně se zamyslí a domluví na tom, se kterou skupinou a proč by mohl jejich 
resort dobře fungovat. Jak mohou společně spolupracovat? Čím se mohou vzájemně obohatit a jak se lépe rozvíjet, 
aby měl jejich plán pro planetu i lidi na ní co největší význam? Vyučující zapisuje na papír příklady spolupráce – kdo 
spolupracuje s kým a proč? Např. vzdělávání + příroda = můžeme se vzdělávat o přírodě.

Zhodnoťte s dětmi průběh společné aktivity. Vyzdvihněte především to, jak se jim dařilo vzájemně spolupracovat ve 
skupině a uchopit dané téma, včetně závěrečného prezentování. Oceňte jejich nápady, fantazii a energii, kterou věnovaly 
své práci. Dětem můžete dát příležitost ohodnotit se i vzájemně a naučit je tak poskytovat i přijímat konstruktivní kritiku, 
což je velmi důležitá dovednost. Proberte s nimi jejich pohled na společně odvedenou práci na tématu – co bylo a je 
důležité, co naopak méně? Na závěr je třeba zdůraznit význam spolupráce a správné komunikace nejen v pracovním 
týmu, ale i ve třídním kolektivu. S dětmi můžete také probrat, jak získané informace a znalosti aplikovat v běžném životě, 
nejen ve třídě. 

AKTIVITA IV – S KÝM JE DŮLEŽITÉ SPOLUPRACOVAT

REFLEXE
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák se učí kritickému myšlení
• Žák rozvíjí své matematické dovednosti
• Žák se učí samostatnosti
• Žák rozvíjí své komunikační dovednosti
• Žák se orientuje v environmentální problematice 

CÍLE

Matematika a její aplikace, člověk a jeho svět

Jak to funguje na planetě?

1.-3. (1. období)

Matematika a její aplikace, 
člověk a jeho svět

Osobnostní a sociální výchova, 
environmentální výchova

Komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení 

Na planetě (1. období)

POMŮCKY

tužka, papír, pastelky, pravítko, pracovní listy

PŘÍLOHY 

MET17_PH_01_PL_01_Námět k úlohám_01
MET17_PH_01_PL_02_Námět k úlohám_02
MET17_PH_01_PL_03_Námět k úlohám_03
MET17_PH_01_PL_04_Zvířata a plodiny

Nová slova k prostudování
reálný, kapacita, řetězec, řešení, hodnota, tabulka, produkce, cyklus

PRACOVNÍ LIST 04

Plán hodiny: MET17_PH_01_Na planetě (1. období)

Pracovní list: MET17_PH_01_PL_04_Zvířata a plodiny

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

1. Na nové planetě žije spousta zvířat, která najdeš na druhé straně listu. 

Spočítej na obrázku: 
Kolik zvířat má 4 nohy? _________
Kolik zvířat má křídla? _________
Kolik zvířat nemá žádné nohy? _________
Kolik zvířat žije ve vodě? _________
Kolik nohou mají všechna zvířata dohromady? _________
Kolik zvířat žije celkem na planetě? _________

2. Na planetě roste také ovoce a zelenina. Zkus si doma nebo ve třídě zajímavý pokus. 

Potřebovat budeš mrkev, jablko, bramboru, pravítko a kuchyňskou váhu. 
Mrkev a jablko zvaž na váze, mrkev změř pravítkem a zapiš si výsledky níže. 
Porovnej se spolužáky ve třídě výsledné hodnoty. Kolik cm měřila nejdelší mrkev? 
Kolik gramů vážil největší rekordman mezi jablky a bramborami?

Kolik centimetrů měří mrkev?                                                              _______ cm

Je těžší jablko, nebo brambora? 

_______ g _______ g

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák rozvíjí čtení s porozuměním  
• Žák se učí prácovat ve skupině
• Žák se učí orientaci v příběhu
• Žák rozvíjí fantazii

CÍLE 

Český jazyk a literatura, člověk jeho svět 

Jak to funguje na planetě?

1.-3. (1. období)

Na planetě ČJ+ČJS (1. období)

Nová slova k prostudování
dějiny, historie, kronika

POMŮCKY

PŘÍLOHY 

školní (nebo jiná) kronika, papíry, čtvrtky, fixy, pastelky, tužky, pokud chcete, použijte kreativní dekorace (třpytky, 
samolepky apod.), děrovačka nebo eurodesky, kroužkové desky, reálné obrázky galaxie, Mléčné dráhy, meteoritu, 
komety a mlhoviny, několik obrázků ke vzniku zeměkoule ve vesmíru

MET17_PH_03_P_01_Příběh o planetě 
MET17_PH_03_PL_01_Krasopis a úryvek

Jazyk a jazyková komunikace - 
český jazyk 

Osobností a sociální výchova, 
výchova demokratického občana, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
mediální výchova

K učení, 
k řešení problému, 
komunikativní, 
sociální a personální, 
občanské, pracovní

PRACOVNÍ LIST 01

ÚLOHA 1 
Kamarádi si s sebou na planetu přivezli semínka a sazeničky rostlin, aby si mohli vypěstovat vlastní ovoce, zeleninu 
a obilí. Těší se, že jim vyroste pšenice, ze které si upečou chleba. Jak dlouho ale trvá, než obilí vyroste? Sázení 
semínek pšenice začíná v měsíci únoru a zralá se sklízí v srpnu.

Kolik měsíců musí kamarádi počkat, než pšenice dozraje? Doplň chybějící měsíce do řádku 
a spočítej je.

ÚNOR - ____________ - DUBEN - ____________- ČERVEN - ____________ - ____________

Na zralé obilí si kamarádi počkají přesně__________ měsíců. 

ÚLOHA 2
Kamarádi se radují, že se jim podařilo pšenici vypěstovat. Teď se mohou konečně pustit do pečení chleba! Kolik chle-
ba ale vlastně potřebují? 

Každý kamarád sní ke snídani 2 krajíce chleba. Z jednoho bochníku chleba můžou nakrájet 15 krajíců. Celkem na 
planetě bydlí 30 kamarádů. Kolik bochníků chleba potřebují ke 
snídani? 

NA 1 SNÍDANI (1 den): __________ 

NA 1 TÝDEN (___ dní):__________ 

NA 1 MĚSÍC (___ dní): __________

NA 1 ROK (___dní): __________

Bochník chleba                               Krajíc chleba

Plán hodiny: MET17_PH_01_Na planetě (1. období)

Pracovní list: MET17_PH_01_PL_01_Námět k úlohám_01

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

NÁMĚTY ÚLOH KE SPOLEČNÉMU ZPRACOVÁNÍ (PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN)

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák se učí kritickému myšlení
• Žák rozvíjí své matematické dovednosti
• Žák se učí samostatnosti
• Žák se učí vyhledávat informace
• Žák rozvíjí své komunikační dovednosti
• Žák se orientuje v environmentální problematice

CÍLE

Matematika a její aplikace, člověk a jeho svět

Jak to funguje na planetě?

4.-5. (2. období)

Matematika a její aplikace, 
člověk a jeho svět

Osobnostní a sociální výchova, 
environmentální výchova

Komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Na planetě (2. období)

Nová slova k prostudování
efektivita, udržitelnost, praktický, logický, data, hodnota, produkce, koloběh

POMŮCKY

PŘÍLOHY

tužka, papír, pastelky, pracovní list, kuchyňská váha, pravítko

MET17_PH_02_PL_01_Námět k úlohám_01
MET17_PH_02_PL_02_Kolik toho sním

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET17_PH_03_Na planetě ČJ+ČJS (1. období)

Pracovní list: MET17_PH_03_PL_01_Krasopis a úryvek

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

1. Vyzkoušej si krasopisné písmo, kterým se dříve psaly kroniky. Obtáhni slovo kronika a zkus si vytvořit 
 vlastní ozdobné písmo.

PRACOVNÍ LIST 02

ÚLOHA 1 
Vápník je pro kosti velmi důležitý, a proto je potřeba i na nové planetě dbát o jeho pravidelný denní příjem v mléce. 

Na loukách kamarádi chovají stádo 10 krav. Jedna kráva vyprodukuje až 20 l mléka denně. Kolik je to litrů 
za rok?

________________________________________________________________________________________________________

NÁMĚTY ÚLOH KE SPOLEČNÉMU ZPRACOVÁNÍ (CHOV ZVÍŘAT)

ÚLOHA 2
Kamarádi ovšem všechno mléko nevypijí. Víš, které další potraviny se z něj dají vyrobit?

______________, ________________, _______________, _____________, _____________

ÚLOHA 3
Kolik krav dá za den kamarádům více mléka? Napiš mezi čísla v řadě znaménko menší (<), větší (>) nebo 
rovná se (=). 

5 7 3 4 2 2 8 1 0 5 1

Plán hodiny: MET17_PH_01_Na planetě (1. období)

Pracovní list: MET17_PH_01_PL_02_Námět k úlohám_02

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

PRACOVNÍ LIST 01

ÚLOHA 1 
Kamarádi se zamýšlejí nad tím, jak budou recyklovat odpadky, které na planetě vznikají. Současně zjistili, že nejvíce 
odpadků je plastových. 

a)  Vysledujte se spolužáky ve třídě, kolik kusů plastových odpadků vám dnešní den zbylo po svačině. 

 __________ks, které vážily celkem___________g, to je celkem ____________kg. 

b)  Vynásobte množství sesbíraných plastů počtem všech dětí ve škole. 

 Počet kusů: ____________ x ____________= kusů plastových odpadků

 Váhové množství: ____________ x ____________= kilogramů plastových odpadků

c) Zamyslete se nad tím, co všechno by se dalo z plastových odpadků vyrobit, a vypište:

 ______________,______________,______________,______________, ______________

d) Vypočítejte:
 Na výrobu 1 spacího pytle z recyklovaného plastu je potřeba 35 PET lahví. Kolik PET lahví je potřeba 
 na spací pytle pro celou vaši třídu kamarádů? 

e) Zkuste si změřit:
 Kolik centimetrů měří 1 krok? Změřte si, jak daleko od školy nebo od domu máte nejbližší žlutý kontejner 
 na třídění plastů. Porovnejte si své výsledky s ostatními spolužáky ve třídě. Kdo má ke kontejneru nejdál 
 a kdo nejblíž?

 1 můj krok měří přesně______________cm = ____________m

 K nejbližšímu kontejneru na plast to mám ________________kroků, tedy____________m

NÁMĚTY ÚLOH KE SPOLEČNÉMU ZPRACOVÁNÍ (POTRAVINY)

Plán hodiny: MET17_PH_02_Na planetě (2. období)

Pracovní list: MET17_PH_02_PL_01_Námět k úlohám_01

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

PŘÍLOHA 01

PŘÍBĚH O PLANETĚ
Širým vesmírem putoval velký chladný kámen, který se cítil velmi osaměle. Neměl žádné kamarády, a proto zlobil kaž-
dého, koho mohl. Prolétal kolem planet, kličkoval mezi galaxiemi, klouzal se po Mléčné dráze, tahal komety za ocas 
a házel vesmírné kamení po měsících. Hrál si honěnou s meteority, občas do někoho narazil a pěkně se u toho 
potloukl, až si kolem sebe musel obvázat kousek mlhoviny. 

Jednoho dne kámen zaletěl velmi daleko do nekonečného vesmíru. Ocitl se v úplně jiném světě! Všude byla spousta 
barevných a krásných planet, které ještě nikdy neviděl. Byly červené, žluté, zelené, modré, ba i bílé a růžové. Planety 
se usmívaly, přátelsky na sebe kývaly a přály si hezký den. Kameni se tak moc líbily, že přiletěl blíž, aby si je lépe pro-
hlédl. A teď z nich teprve nemohl spustit oči! Na každé planetě totiž byli malí usměvaví lidičkové, kteří se procházeli, 
povídali si a hráli si spolu. Bydleli v malých domečcích, které byly postavené z kamínků a kousků dřeva. Bylo vidět, 
že se o svou planetu moc hezky starají. Šimrali ji svými droboučkými chodidly, zametali povrch, konejšili vítr, aby mírně 
foukal a necuchal trávu a stromy. Velký kámen nadšeně poletoval od jedné planety ke druhé. Čím více se díval, tím více 
mu bylo líto, že nemá žádné kamarády. Jak moc by si přál na svém povrchu mít takové lidičky, jako mají ty barevné pla-
nety! Kámen se rozesmutněl tak, že mu z oka ukápla velká slza. Dopadla na povrch měsíce, který plul zrovna pod ním, 
a vytvořila veliký kráter. Překvapený měsíc se podíval nahoru a všiml si smutného kamene. Přiletěl blíž a zeptal se, 
co ho trápí. Kámen rád měsíci všechno vypověděl a hned z něj spadlo trochu tíhy, když viděl, že ho měsíc s upřímným 
zájmem vyslechl. 

Měsíc poznal, že má chladný kámen v jádru dobré srdce. Proto slíbil, že mu pomůže stát se krásnou planetou. 
Řekl velkému kameni, aby se vrátil domů a cestou ve vesmíru hledal pěkné barevné kamínky, jemný písek a měkkou 
mlhovinu, které se mu zalíbí. Posbírané věci si bude skládat pěkně do do vrstev na svůj povrch, až bude pěkně tlustý. 
Když bude mít vše hotové, měl by se zastavit u veliké hvězdy, která bude pěkně hřát. To vše se malým lidičkám totiž 
moc líbí. Kámen měsíci radostně poděkoval a udělal vše tak, jak mu poradil. Hledal ve vesmíru samé krásné věci a 
vše si skládal na svůj chladný povrch. Když měl všechno připravené, přiblížil se k veliké zářivé hvězdě, která se na něj 
pěkně usmívala. Byl od ní ale vzdálený tak akorát, aby mu nebylo horko, ale ani zima. Hřálo ho ale moc pěkně v jádru u 
srdce. Až se mu ze všeho točila hlava! Najednou se s ním otáčel celý vesmír tolik a tak rychle, až musel na chvíli zavřít 
oči. Když přestal rotovat, opatrně otevřel obě oči. Nestačil se ale divit, jak velká se s ním najednou stala změna! 
Všechny nalepené kamínky a mlhoviny se slily dohromady a vytvořily krásný hladký povrch, barevný jako duhu. 
Kámen se velmi zaradoval a moc se sobě líbil. Teď už je opravdovou planetou! A dokonce je ještě pěknější než barevné 
planety, které potkal v dalekém vesmíru. Planeta se spokojeně se uvelebila do šátku z mlhoviny, a protože byla 
po všech těch dobrodružstvích velmi unavená, zavřela oči a tvrdě usnula.

Plán hodiny: MET17_PH_03_Na planetě ČJ+ČJS (1. období)

Příloha: MET17_PH_03_P_01_Příběh o planetě

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

PRACOVNÍ LIST 03

ÚLOHA 1 
Někteří kamarádi rádi vaří, a proto se ostatním starají o přípravu jídla. Musí s potravinami ale správně hospodařit tak, 
aby jimi zbytečně neplýtvali a nemuseli vyhazovat zbytky. Měli by si proto dobře spočítat, kolik jídla potřebují akorát na 
1 den. 

Od kamarádů, kteří se starají o pěstování zeleniny, dostali kuchaři 10 kg brambor k obědu. Na jednu porci 
zapečených brambor se sýrem je potřeba 250 g brambor. Kolik kamarádů se z 10 kg brambor nají?

________________________________________________________________________________________________________

ÚLOHA 2
Na planetě je velmi důležité dodržovat také pitný režim. Každý kamarád potřebuje alespoň 2 litry vody denně. Nemusí 
ale všechnu vypít naráz! Spousta tekutin je obsažena i v potravinách – třeba v zeleninové polévce, jogurtu nebo ovoci.

Sečti a vynásob potraviny uvedené v tabulce tak, aby dohromady poskládaly 1 litr vody (to je 1000 ml). 
Jídelníček si vytvoř podle sebe tak, aby ti chutnal. 

______+______+______+______+______+______+______+______+______+____ =  1000ml

Potravina Obsah vody (ml)
Salátová okurka 100 ml
Jahody 90 ml
Sýr 50 ml
Rajče 90 ml
Sušenky 5 ml
Ovesné vločky 10 ml
Rozinky 30 ml
Bageta 30 ml
Džem 35 ml
Chléb 40 ml

Šunka 50 ml
Hranolky 40 ml
Mozzarella 60 ml
Banán 70 ml
Vejce 70 ml
Brambory 80 ml
Jablka 80 ml
Mrkev 90 ml
Mléko 90 ml
Jogurt 90 ml
Meloun 90 ml

NÁMĚTY ÚLOH KE SPOLEČNÉMU ZPRACOVÁNÍ (POTRAVINY)

Plán hodiny: MET17_PH_01_Na planetě (1. období)

Pracovní list: MET17_PH_01_PL_03_Námět k úlohám_03

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

PRACOVNÍ LIST 02

Abys zjistil/a, kolik jídla je potřeba vypěstovat a připravit pro všechny kamarády na nové planetě, zkus si doma 
zajímavý pokus. 

Jaké množství jídla denně sníš? Zkus si vše zapsat, zvážit a sečíst. Porovnej, kolik jídla sní za 1 den dítě  
a kolik dospělý člověk.

SNÍDANĚ:  _______________________________________________________ váha: ___________g

SVAČINA:  ________________________________________________________ váha: ___________g

OBĚD:  ___________________________________________________________ váha: ___________g

SVAČINA: ________________________________________________________ váha: ___________g

VEČEŘE:  ________________________________________________________ váha: ___________g

Můj denní příjem potravin vážil celkem (zaokrouhli na celé číslo): _____________________ g

1. Kolik jídla by snědlo za den 30 kamarádů, pokud by jedli stejně jako ty? 

     ___________________________________________________________________________________

2. Porovnej znaménky >, <, =, kdo sní za 1 den více jídla. 

              DÍTĚ                         DOSPĚLÝ
         _______ g                                                       ______ g

            HOLKA       KLUK
         _______ g                                                     _______ g

3. Vytvoř svou vlastní slovní úlohu, která by se mohla na novou planetu hodit.

Plán hodiny: MET17_PH_02_Na planetě (2. období)

Pracovní list: MET17_PH_02_PL_02_Kolik toho sním

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák rozvíjí čtení s porozuměním 
• Žák se učí pracovat ve skupině 
• Žák se skrze text učí chápat souvislosti 
• Žák rozvíjí fantazii

CÍLE

Český jazyk a literatura, člověk jeho svět

Jak to funguje na planetě?

4.-5. třída (2. období)

Jazyk a jazyková komunikace 
(český jazyka literatura), 
člověk a jeho svět

Osobností a sociální výchova, 
výchova demokratického občana, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
mediální výchova

K učení, 
k řešení problému, 
komunikativní, 
sociální a personální, 
občanské, pracovní

POMŮCKY

školní (nebo jiná kronika), papíry, čtvrtky, fixy, pastelky, tužky, pokud chcete, použijte kreativní dekorace (třpytky, sa-
molepky apod.), děrovačka nebo eurodesky, kroužkové desky, velké balicí papíry, odborná literatura (tištěná, elektro-
nická).

Na planetě ČJ+ČJS (2. období)

Nová slova k prostudování
dějiny, historie, kronika, profese

PŘÍLOHY 

MET17_PH_04_PL_01_Přiletěl jsem na planetu
MET17_PH_04_P_01_Dobový portrét 
MET17_PH_04_P_02_Kronika
MET17_PH_04_PL_02_Úryvky

MET17_PH_01_Na plane-
tě (1. období)

MET17_PH_01_PL_04_
Zvířata a plodiny

MET17_PH_03_Na plane-
tě ČJ+ČJS (1. období)

MET17_PH_01_PL_01_
Námět k úlohám_01

MET17_PH_02_Na plane-
tě (2. období)

MET17_PH_03_PL_01_
Krasopis a úryvek

MET17_PH_01_PL_02_
Námět k úlohám_02

MET17_PH_02_PL_01_
Námět k úlohám_01

MET17_PH_03_P_01_Pří-
běh o planetě

MET17_PH_01_PL_03_
Námět k úlohám_03

MET17_PH_02_PL_02_
Kolik toho sním

MET17_PH_04_Na plane-
tě ČJ+ČJS (2. období)

Přílohy
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PRACOVNÍ LIST 01

Každý ve vaší skupině má za úkol napsat kousek příběhu o tom, co zažívá na nové planetě člověk jedné pro-
fese (profese = povolání/zaměstnání), který právě vystoupil z rakety. Napište níže, jakou profesí se ve skupině 
zabýváte, a dejte jméno postavě, o které budete v příběhu psát:

Naší profesí je:__________________________________a jmenuje se:_________________________________________

Po příletu na planetu jsem vystoupil/a z rakety, zakopl/a jsem o kámen, a když jsem se zvedl/a, uviděl/a jsem…

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Plán hodiny: MET17_PH_04_Na planetě ČJ+ČJS (2. období)

Pracovní list: MET17_PH_04_PL_01_Přiletěl jsem na planetu

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě 

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 05

• Žák rozvíjí tvořivost a fantazii
• Žák chápe spojitosti
• Žák spolupracuje ve skupině
• Žák rozvíjí své komunikační dovednosti
• Žák rozvíjí schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho prezentace

CÍLE

Umění a kultura – výtvarná výchova

Jak to funguje na planetě?

1.-3. třída (1. období)

Umění a kultura Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
multikulturní výchova

Komunikativní, 
pracovní

Výtvarná výchova (1. období)

Nová slova k prostudování
povrch, přizpůsobení, specialisté

POMŮCKY

Je možné použít rozmanité techniky i materiály a jejich kombinace – malování, tvorba z papíru, modelování, kašírování, 
vystřihování, lepení koláže, recyklovaný materiál, přírodní prvky (písek, větvičky, kamínky apod.).

ÚVOD HODINY

Děti mohou zůstat sedět ve svých lavicích a vy vyprávějte: „Představte si, že jste ze Země přiletěli na úplně novou 
planetu, kterou osídlíte. Všechno na ní je krásné – můžete dýchat vzduch, chodit po zemi, v okolí je příroda. Teď si 
pohodlně sedněte, a kdo chce, může zavřít oči – představte si, jak by ta nová planeta vypadala. Co všechno na ní 
vidíte? Jak to na nové planetě voní? Jak vypadají lidé, zvířata, rostliny? A jak spolu všichni na té krásné planetě žijí? 
Planetu máte jen ve své fantazii, kterou nechte chvíli tvořit.“

S dětmi si současně ujasněte, zda rozumí významu konkrétních slov, která budete při tvorbě používat. Co to zname-
ná: povrch, přizpůsobení, specialista, evoluce?

PRACOVNÍ LIST 02

Zkus si přečíst krátké úryvky z Kosmovy kroniky české a ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska. 

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ, Kosmas (1045-1125)
Mezi těmi wznikl muž jeden jménem Krok, dle jehož jména znám jest hrad již stromy zarostlý, stojící w lese, který leží 
při wsi Ztbečně. Muž ten byl we swých pokoleních naskrz dokonalý, statků zemských hojnost maje, w uwaţowání 
saudů rozšafný, a k němu nejen z jeho wlastních pokolení nýbrž z kmenů celé země, jako wčely k aulům, tak wšichni 
sbíhali se k saudům pro rozhodnutí. Tento taký a takowý muž neměl mužského potomstwa, splodil wšak tři dcery, 
kterým příroda udělila nemenších, než obyčejně mužům, pokladů maudrosti. Z nichž nejstarší nazýwala se Kázi, která 
Medei Kolchické w býlí i wěštbách, a mistru Pæonskému w umění lékařském ničeho neodewzdala. (…) Hodná chwály 
bylať, druhá wšak we wěku Tetka, bez muže též, nosu pak čiprného ženština welmi, která dle jména swého wystawila 
Tetín, hrad powahau místa welice pewný na wrchu skály příkré nad řekau Mží. (…) Třetí wěkem nejmladší, ale maud-
rostí předčící, nazýwala se Libuša, která též wystawila hrad tehdáž welmi mocný wedlé lesa, který se táhne ke wsi 
Ztbečnu, a dle swého jména jej nazwala Libušin. Ta byla mezi ženami prawě jediná žena, w radách prozřetelná, w řeči 
jistá, těla cudného, mrawů šlechetných, w rozsuzowání pří lidských za ţádným nezůstáwala, ku každému wlídná, ale 
wíce líbezná. 

Zdroj: KOSMAS. Kosmůw letopis český: S pokračowáními kanowníka Wyšehradského a mnicha Sázawského. Přeložil 
W. W. Tomek. Praha : Nadání Františka Palackého, 1882

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, Alois Jirásek (1851-1930)
Nad ně nade všechny, tenkrát i pak, vynikaly Krokovy dcery jako štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlech-
tilou i spanilostí tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, tak že byly na podiv všem. Z nich Kazi znala všeliké 
býlí a koření i jeho moc. Jím hojila různé neduhy; než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je jménem moc-
ných bohů a duchů. Svým mocným kouzlem a slovem žehnání přinutila často i Sudičky k své vůli a vracela život i tam, 
kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory Oseku poblíže řeky 
Mže a jenž po ní slul Kazin Hrad. Druhá byla Teta, která dle jména svého vystavěla Tetín, hrad velice pevný na vrchu 
příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné 21 
oběti činiti. Sama pak často vstupovala na horu Pohled nad Tetínem na západ slunce a tu k mračné modle postavené 
na skále pod starými duby se modlila a často tu oběť zažehovala za dne i v teskný soumrak. – S největší však odda-
ností vzhlíželi všichni k Libuši, ač věkem nejmladší. Bylať tak spanilá, těla cudného, chování vlídného, přitom vážná,  
v řeči jistá a rozšafná, že i drsní, bojovní muži tlumili hlas a mírnili slova, když všecka líbezná kráčela kol, že  
i starci věkem zkušení a znavení ji velebili, řkouce: „Nad mater je sličnější, nad otce moudřejší.“

Zdroj: Jirásek, A. (2003). Staré pověsti české (14. vyd. v Albatrosu). Albatros.

Plán hodiny: MET17_PH_04_Na planetě ČJ+ČJS (2. období)

Pracovní list: MET17_PH_04_PL_02_Úryvky

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě 

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 06

• Žák rozvíjí tvořivost a fantazii 
• Žák chápe spojitosti 
• Žák spolupracuje ve skupině 
• Žák rozvíjí své komunikační dovednosti 
• Žák rozvíjí schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho prezentace

CÍLE 

Umění a kultura – výtvarná výchova

Jak to funguje na planetě?

4.-5. Třída (2. období)

Umění a kultura Výchova k myšlení v evropských 
souvislostech a globálních sou-
vislostech, multikulturní výchova

Komunikativní, pracovní

Výtvarná výchova (2. období)

Nová slova k prostudování 
povrch, přizpůsobení, specialisté

POMŮCKY

Je možné použít rozmanité techniky i materiály a jejich kombinace – malování, tvorba z papíru, modelování, kašírová-
ní, vystřihování, lepení koláže, recyklovaný materiál, přírodní prvky (písek, větvičky, kamínky apod.), animace, ilustro-
vaný komiks, počítačová grafika, fotografie, plastika.

ÚVOD HODINY

Děti mohou zůstat sedět ve svých lavicích a vy vyprávějte: „Představte si, že jste ze Země přiletěli na úplně novou 
planetu, kterou osídlíte. Všechno na ní je krásné – můžete dýchat vzduch, chodit po zemi, v okolí je příroda. Planeta je 
celá úplně nová, takže je tu prostor pro naši fantazii.“ 

S dětmi si současně ujasněte, zda rozumí významu konkrétních slov, která budete při tvorbě používat. Co to zname-
ná: povrch, přizpůsobení, specialista, efektivita apod.?

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET17_PH_04_Na planetě ČJ+ČJS (2. období)

Příloha: MET17_PH_04_P_01_Dobový portrét

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě 

Zdroj: Vyobrazení Kosmy v lipském rukopise jeho kroniky. In Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 07

MET17_PH_03_P_01_Příběh o planetě

• Žák chápe spojitosti
• Žák spolupracuje ve skupině
• Žák rozvíjí své komunikační dovednosti
• Žák rozvíjí schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho prezentace

PŘÍLOHY

CÍLE

ÚVOD HODINY

MOTIVACE
Pozdravte se s dětmi a sedněte si s nimi do kruhu na koberec. Dnešní hodina bude hodně kreativní, sdílná. Děti by 
měly cítit, že jsou v bezpečném prostoru, kde mohou vyjadřovat své názory a nápady bez obav z reakcí ostatních. Při 
diskuzi dbejte na komunikační pravidla.

„Představte si, že byl z planety Země vyslán výzkumný tým za účelem objevení nové planety. Výzkumní dobrovolníci 
nasedli do rakety a vydali se do neznámého, hlubokého vesmíru. Za nějakou dobu doletěli do jiné galaxie, ve které 
objevili úplně novou planetu. Zjistili, že se na ní dá krásně žít, bylo na ní všechno, co potřebovali – hřálo tam pěkně 
slunce, dal se dýchat čerstvý vzduch, všude byla vidět krásná příroda a po planetě se dalo také dobře chodit. Výzkum-
níci také objevili, že je na planetě spousta krásných zvířat a rostlin, ale nejsou tam žádní lidé. Stali se tak objeviteli zcela 
nové planety, kterou mohli osídlit!“

Zeptejte se dětí: „Jak se nová planeta bude jmenovat a jak se budou jmenovat lidé?“

Dramatický námět

Dramatická výchova

Jak to funguje na planetě?

průřezově

Doplňující vzdělávací obory � 
dramatická výchova

Osobnostní a sociální výchova, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
environmentální výchova

K řešení problémů, 
komunikativní, 
občanská

PŘÍLOHA 02

Plán hodiny: MET17_PH_04_Na planetě ČJ+ČJS (2. období)

Příloha: MET17_PH_04_P_02_Kronika

METODICKÝ MATERIÁL: Jak to funguje na planetě 

Kosmova kronika česká. In Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas

MET17_PH_04_PL_01_
Přiletěl jsem na planetu

MET17_PH_05_Výtvarná 
výchova (1. období)

MET17_PH_04_PL_02_
Úryvky

MET17_PH_06_Výtvarná 
výchova (2. období)

MET17_PH_04_P_01_Do-
bový portrét

MET17_PH_07_Dramatic-
ký námět

MET17_PH_04_P_02_
Kronika
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Cílem této metody je poukázat na důležité oblasti, kterým je potřeba věnovat více pozornosti, když vyrážíte se třídou 
a dítětem se sluchovým postižením na mimoškolní aktivity, jako je třeba škola v přírodě či různé exkurze, kurzy, výsta-
vy, divadla a přednášky. Zároveň také poukazuje na prostředí školní družiny a situace, ke kterým zde může docházet, 
i s jejich možnými řešeními.
Jsou děti se sluchovým postižením, které jasně definují, co potřebují, kde chtějí stát či sedět, popřípadě se zeptají, 
když nerozumí. Ale jsou i takové, které obtíže spojené s poslechem ve vnějším prostředí nepřiznají nebo si je ani neu-
vědomí. Pedagogický pracovník by měl identifikovat individuální potřeby dítěte, které vycházejí z problematiky slucho-
vého postižení, a dítě podpořit tak, aby si odnášelo z akcí mimo prostor třídy co nejlepší zážitky.

O ČEM METODA JE

MET18_P_01_Situace a jejich příčiny

Dalším zdrojem informací pro vás můžou být brožurky pro pedagogické 
pracovníky, zejména Já družinář dítěte se sluchovým postižením 
a Já volnočasový pedagog dítěte se sluchovým postižením. 

VYSVĚTLOVÁNÍ PRAVIDEL HRY (ŠKOLA V PŘÍRODĚ / AKTIVITY NA ZAHRADĚ ŠKOLY APOD.)
Pochopení pravidel hry může být pro dítě se sluchovým postižením velmi obtížné. Nejde jen o poslech vysvětlování 
jako takového, ale především o pochopení jednotlivých souvislostí a pokynů. Dítě se sluchovým postižením procesuje 
sluchový vjem o něco déle než dítě slyšící. Než si plně uvědomí význam slov a instrukcí, může mu už mnohé unik-
nout. 
Nepočítejte s tím, že se dítě se sluchovým postižením automaticky ozve, že nerozumělo. Často si to nemusí ani uvě-
domit. 
Dbejte na to, abyste si při vysvětlování pravidel hry nejen ověřovali porozumění dítěte se sluchovým postižením, ale 
také hru názorně předvedli. Dětem přímo ukazujte, co mají dělat. K názornému vysvětlení použijete i děti samotné. 
Předveďte názorné kolo tak, aby dítě se sluchovým postižním plně chápalo, co má dělat. Takový způsob vysvětlování 
pomůže i dalším dětem, které mají například potíže s pozorností.

PŘÍLOHY

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

• Žák se sluchovým postižením má rovný přístup k informacím jako jeho slyšící spolužáci
• Žák se sluchovým postižením je aktivní součástí kolektivu 
• Žák se sluchovým postižením rozvíjí sociálně-emoční dovednosti 

CÍLE

METODICKÝ MATERIÁL: Škola v přírodě, exkurze a mimoškolní aktivity a dítě 
se sluchovým postižením 

1url.cz/RzgAw 

Brožury

Vysvětlujte stručně, jasně, výstižně a názorně. !

http://1url.cz/RzgAw
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ASISTENT PEDAGOGA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
•  pomáhá dítěti v orientaci v prostoru a v komunikačních situacích;
•  dbá na dodržování komunikačních pravidel ze strany ostatních dětí;
•  informuje žáka o činnostech a instrukcích, ověřuje si porozumění;
•  pokud je potřeba, může iniciovat krátké hry, ke kterým se přidávají další děti, během her pak dbá na to, aby komuni-

kace byla pro dítě se sluchovým postižením komfortní (mluví jen jeden, asistent opakuje odpovědi po dětech, dovy-
světluje v kontextu vzniklé situace apod.);

•  dbá na bezpečnost dítěte a ochranu kompenzační pomůcky — pokud program zajišťuje třetí strana a součástí hry 
 je voda, měl by být personál informovaný a zároveň i během hry samotné by na to měl asistent opět upozornit. 

Důležité informace najdete i v informační brožurce Já asistent dítěte se sluchovým postižením 
a v animaci 6 S asistentem k porozumění.

TIPY NA  AKTIVITY

1 Děti se sluchovým postižením mají tendenci vynikat ve vizuálních hrách, zapamatovávání si různých tvarů, 
obrázků, skládání vizuálních šifer, kimovek apod. 

2 K hrám můžete využít bezdrátové technologie (více informací o bezdrátových technologiích se dozvíte v první
časti publikace v kapitole Dítě s kompenzační pomůckou), kdy dítěti se sluchovým postižením předáváte informa-
ce přímo do jeho kompenzační pomůcky — dítě tak lépe rozumí instrukcím a také může v rámci hry předávat in-
formace ostatním. Předem si to však s dítětem se sluchovým postižením vyzkoušejte (jak daleko můžete od sebe 
stát, zda rozumí vaším pokynům – snažte se používat jasné instrukce a vizuálně si ověřujte jejich porozumění).

3 Tiché hry - s dětmi můžete hrát hry v tichých variantách, kdy i vysvětlování bude pouze pantomimické a všechny 
děti se při hře musí domlouvat pouze gesty. Děti ke hře namotivujte například příběhem. Ověřte si, zda dítě se 
sluchovým postižením příběhu rozumělo. Můžete ho mít připravený na obrázcích a současně s vaším povídáním 
ho ukazovat.

4 Zahájení a ukončení hry vždy spojte s vizuálním a zvukovým signálem (např. píšťalka + praporek, tlesknutí nad 
hlavou). Berte v potaz fakt, že dítěti se sluchovým postižením může déle trvat, než signál zaznamená. Pokud 
má dítě kompenzační pomůcku pouze na jedné straně, chybí mu prostorové slyšení – pokud zvuk slyší, nemusí 
poznat, odkud jde. 

5 Tichá pošta trochu jinak: 
•  dítěti se sluchovým postižením vysíláte signál pomocí bezdrátové technologie, ten ho následně předává 
  ostatním;
•  děti stojí v řadě za sebou a informaci si kreslí na záda;
•  děti stojí v řadě za sebou a předávají si pantomimické gesto – ten, kdo předvádí, zaťuká na rameno tomu před 
  sebou. Ten se otočí, podívá se na gesto, které mu je předáváno, pak se otočí zpět, zaklepe na rameno tomu 
  před sebou, který se otočí. 

1url.cz/pzgAp  1url.cz/DzgAB 

Brožura Animace

http://1url.cz/pzgAp
http://1url.cz/DzgAB
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Exkurze, které jsou vedeny cizími průvodci, mohou být pro děti se sluchovým postižením velmi náročné. Nejsou 
zvyklé na hlas, tón a celkový mluvní projev průvodce. Průvodce může mít vousy, což dětem znemožňuje odezírání. 
Zároveň může být dětem se sluchovým postižením nepříjemné, pokud musejí neustále být vpředu a sledovat průvod-
ce — je na ně neustále upozorňováno. 

Velkým pomocníkem vám budou bezdrátové technologie, které průvodci připnete na oblečení. Průvodce můžete 
informovat o základních komunikačních pravidlech, především aby mluvil zřetelně, neotáčel se na různé strany 
a nemluvil zády k dětem. 
S dítětem se sluchovým postižením si můžete průběžně ujasňovat pojmy, popřípadě mu informaci od průvodce reka-
pitulovat. Na závěr pobídněte dítě ke krátké reflexi, aby popsalo, co ho zaujalo a co si z prohlídky odnáší.

TIPY K EXKURZÍM 
Než se s dětmi vypravíte na exkurzi, připravte je na to. Stejně tak exkurzi s dětmi reflektujte.

EXKURZE

1 Ideálním pomocníkem vám mohou být myšlenkové cesty z Visible Thinking, které najdete v metodách MET03 
Vidím, jak myslím, MET04 Diskuze bez krize a v MET06 Myslím tvořivě. Velmi vhodnou myšlenkovou cestou je 
aktivita Kompas.

2 Můžete se podívat na animaci 13 Vidím, jak myslím, kde je 
vidět aktivita Kompas před výletem do zoo. 

3 Mějte připravené shrnutí, které dáte dětem k přečtení ještě před exkurzí (kam jedete, proč tam jedete, co vás 
tam čeká, jak exkurze bude probíhat, základní informace spojené s tématem exkurze) . Nezaměňujte 
s informacemi pro rodiče.

5 Pojmy spojte s obrázky, aby dítě se sluchovým postižením dovedlo na místě lépe reagovat a informace si snad-
něji propojit.

6 Velmi důležitá je také reflexe celé exkurze, kterou můžete udělat hned po ní formou hodnocení a následně ve 
třídě zpracováním pracovního listu či formou diskuze.

7 Výbornou aktivitou na zakončení exkurze může být myšlenková cesta z MET03 Vidím, jak myslím Dřív jsem si 
myslel… Teď si myslím.

4 Dítě se sluchovým postižením seznamte se slovní zásobou, která ho může na místě čekat.

1url.cz/pzgAp 

Animace 13 Vidím, jak myslím

http://1url.cz/pzgAp
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Družina může být pro dítě se sluchovým postižením komunikačně náročné prostředí. Tento fakt je potřeba mít na 
paměti a hledat možnosti, jak dítě do kolektivu v družině lépe začlenit. 
Dítě se sluchovým postižením přichází do družiny a už má za sebou komunikačně náročné dopoledne. Zpracování 
sluchové informace je pro ně podstatně náročnější než pro děti slyšící a musí se mnohem více soustředit. Dítě tedy 
může být unavené či méně soustředěné.

Co sledovat a čemu věnovat pozornost, když máte v družině dítě se sluchovým postižením:
•  Zapojení dítěte do kolektivu v družině při hře mezi dětmi.
 •  Možné příčiny, kdy dítě se sluchovým postižením nefunguje v kolektivu jako jeho slyšící vrstevníci, najdete 
  v příloze MET18_P_01_Situace a jejich příčiny. Příloha vám může pomoci při kompenzování obtíží dítěte ve školní 
  družině. Na to, abyste mohli příčiny odhalit, je potřeba dítě sledovat a komunikovat s ním o tom, jak se v družině
  cítí a s čím se v družině potýká.
•  Zapojení při organizovaných činnostech.
 •  Je vhodné propojit aktivity například na celý měsíc jedním tématem. Dítě se sluchovým postižením se bude lépe 
  orientovat v činnostech, které budete dětem nabízet.
 •  Činnosti, které s dětmi ve školní družině děláte, vysvětlujte i s vizuální podporou. Zkuste věnovat dítěti se 
  sluchovým postižením čas individuálně a tím mu pomoct s pochopením.
•  Úkoly na další den (pokud se jim chce dítě věnovat, pokud jste tak domluveni s třídním učitelem):
 •  seznamování se slovní zásobou k tématu, které dítě se sluchovým postižením čeká následující den — zvolte však 
  takovou formu, aby to dítě bavilo (omalovánky, pexeso, karty, pracovní listy, tvorba vlastního slovníku, interaktivní 
  hry na rozvoj slovní zásoby).
•  Dítě může být po výuce unavené a potřebuje si odpočinout. Vnímejte jeho potřeby a dopřejte mu čas na to, aby  

mohlo „vypnout“,  a až pak jej zapojujte do aktivit.

DRUŽINA

ASISTENT PEDAGOGA NA EXKURZÍCH
•  Asistent pedagoga má při mimoškolních aktivitách svůj význam a jeho přítomnost může dítěti se sluchovým postiže-

ním velmi pomoci.
•  Asistent pedagoga pomáhá během mimoškolních aktivit zajišťovat bezpečné komunikační prostředí:
 •  při orientaci v prostoru.
 •  Některé situace mohou být pro dítě náročné, pokud je venkovní prostředí hlučné a učitel dává dětem 
   instrukce. Asistent v takovém případě dítěti se sluchovým postižením všechny informace opět zopakuje 
   a ověří si porozumění dítěte. Nejlepší způsob, jak si v takovémto případě ověřit porozumění, je nechat dítě 
   instrukce zopakovat. 
•  Asistent pedagoga informuje o tématu a dění kolem dítěte:
 •  informovanost o tématu, které se zrovna na exkurzi probírá;
 •  doplňování a dovysvětlovávání slovní zásoby.

1 Deskové hry, které pedagog/asistent iniciuje a přizve děti ke společné hře.

2 Hry na rozvoj slovní zásoby (Tik Tak Bum, Dixit, Storycubes, Jméno/město/zvíře/věc apod.).

TIPY NA AKTIVITY V DRUŽINĚ
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ASISTENT PEDAGOGA V DRUŽINĚ
•  Pokud je asistent pedagoga přidělen k dítěti se sluchovým postižením i během času v družině, je jeho úkolem vytvá-

řet bezpečné komunikační prostředí a dítě v komunikaci podporovat.
•  Asistent pedagoga může být v družině iniciátorem různých her a vzorem pro dodržování komunikačních pravidel, 

které dítěti se sluchovým postižením usnadňují orientaci ve vznikajících situacích.
•  asistent pedagoga také může dítěti pomoct dovysvětlit situace, které se v družině mezi dětmi odehrávají, ať už je dítě 

se sluchovým postižením jejich aktivním účastníkem, či je pouze pozoruje. To podporuje sociálně-emoční dovednosti 
dítěte a jeho orientaci v mezilidských vztazích.

Jedná se o velmi praktickou a potřeb-
nou metodiku. Doporučuji si ji vytisk-
nout a znovu přečíst před odjezdem – 
ujasňování pojmů, pomoc s orientací 
ve venkovním prostředí, reflexe celé 
exkurze. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje

Skvělé nápady a hry a aktivity na školy 
v přírodě i jednodenní výlety s dětmi.
Také zajímavé rady, jak na přípravnou 
fázi před školou v přírodě, několika-
denním pobytem se školou.

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ 
Praha – Klánovice
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET18_P_01_Situace a jejich příčiny

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na výlety, exkurze a ŠVP

Situace, které mohou v družině nastávat, a jejich příčiny.
Následující graf vám má pomoci zorientovat se v možných obtížích, kterým dítě se sluchovým postižením v kolektivu 
družiny může čelit. Berte však vždy primárně v potaz osobnost dítěte a jeho individuální potřeby.

DÍTĚ SE SP JE 
VYČLENĚNO 
KOLEKTIVEM

Děti se sluchovým postiže-
ním mohou mít obtíže s tím, 
správně reagovat na situace. 
Reakce mohou být neade-
kvátní, protože dítě se SP 

není schopno situaci vyhod-
notit, plně jí nerozumí.

Pokud se dítě se sluchovým 
postižením často setkává  

s neúspěšnými komunikační-
mi situacemi, může reagovat 

agresivně. 

Děti neznají problematiku 
sluchového postižení 

a specifik komunikace.

Komunikační situace při hře 
jsou pro dítě se SP příliš 

náročné. Samo se vyčleňuje 
a vyhledává samostatné 

činnosti.

Neschopnost se začlenit
 do neorganizovaných 

činností.

- nastavte si s dětmi  
v družině komunikační 
pravidla 

- zaveďte si tiché přestáv-
ky (např. 10 min nikdo 
nesmí mluvit)

- dítěti se snažte situace 
vysvětlovat a uvádět ho 
do kontextu, který nemělo 
možnost zaznamenat 

- podobnou situaci si můžete 
znovu sehrát s dětmi nebo 
využít například plyšáky či 
loutky a předvést si správné 
řešení

- do tvořivých činností 
 v družině můžete zahrnout
 dramatickou výchovu, 

kresbu komiksů, seřazování 
dějové posloupnosti dle 
obrázků atd.

- pomozte dítěti se slu-
chovým postižením 
zažít úspěšné komunikační 
situace

- učte ho strategie, které mu 
pomohou lépe na neúspěch 
v komunikaci reagovat

- může se obrátit na učitele 
o pomoc, může požádat 
spolužáka o vysvětlení

- dbejte na dodržování ko-
munikačních pravidel také 
v družině

- udělejte si společně s dětmi 
v družině projekt

- vysvětlete si, jak spolu 
vzájemně komunikovat 

- inspiraci můžete nalézt 
v metodice Každý jsme 
nějaký

- pomozte dítěti se slu-
chovým postižením zažít 
úspěšné komunikační 
situace

- učte ho strategie, které 
mu pomohou lépe na 
neúspěch v komunikaci 
reagovat

- dbejte na dodržování ko-
munikačních pravidel také 
v družině

- učte děti hrát si společně
- motivujte je do her, které 

pro ně mohou být zají-
mavě, a hrajte je s nimi. 
Následně z her odejděte 
a sledujte, zda aktivitu již 
zvládají bez vaší pomoci

Hlučné prostředí 
družiny.

DÍTĚ SE SP 
SE VYČLEŇUJE 

SAMO

DÍTĚ SE SP V KOLEKTIVU DRUŽINY 

MET18_P_01_Situace  
a jejich příčiny

Přílohy
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Metodický materiál pomáhá vyučujícím lépe se zorientovat v problematice nástupu dítěte se sluchovým postižením 
do školy. Doporučuje osvědčené postupy spolupráce mezi školou a rodinou, která je důležitá nejen pro úspěšný start 
ve škole, ale i pro budoucí vývoj. Metodický materiál pedagogům také přináší seznam doporučených materiálů 
a institucí, které se zabývají problematikou sluchového postižení a mohou tak vyučujícímu pomoci nebo ho inspirovat.

O ČEM METODA JE 

• Rodiče a pedagogičtí pracovnící nastavují úspěšnou komunikaci 
• Pedagogičtí pracovnící vědí, jak připravit první setkání s dítětem se sluchovým postižením 
• Pedagogičtí pracovnící znají informace o vzdělávacích potřebách dítěte se sluchovým postižením

Podívejte se na animaci 3 Začínáme aneb Jak na komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem se sluchovým 
postižením a stáhněte si připravené dotazníky pro rodiče.

1url.cz/pzgAp 

Než poprvé dítě se sluchovým postižením usedne v první třídě do lavice, je vhodné už s předstihem začít pracovat 
na včasné a fungující spolupráci hlavních aktérů. Dobrá komunikace mezi rodinou, školou, poradenským zařízením 
a dítětem se sluchovým postižením je velmi důležitá jak pro budoucí vývoj dítěte, tak pro usnadnění společné cesty 
za vzděláním a dobrými výsledky i správné řešení různých situací.

Setkání s rodiči a dítětem se sluchovým postižením pro vás bude cenným zdrojem prvních informací. Převezmete 
rovněž doporučení ze speciálně pedagogického centra a případné další zprávy z jiných zúčastněných institucí. 
Zároveň je to příležitost dobře se s dítětem seznámit a poznat přístup rodičů. V průběhu prvního setkání budete mít 
možnost domluvit se s rodiči na vzájemné spolupráci, intenzivní komunikaci a sjednocení vašich představ. Nezapomí-
nejte při komunikaci na citlivý, přátelský a otevřený přístup.

CÍLE

ÚVODEM

PRVNÍ SETKÁNÍ

PŘÍLOHY

METODICKÝ MATERIÁL: Se vzájemnou komunikací k porozumění

Animace 3 Dotazníky pro rodiče

Kdo by měl být na prvním setkání:
rodiče, dítě se sluchovým postižením, třídní učitel, asistent pedagoga a případně další pedagogičtí pracovníci. 

1url.cz/1z9wM 

http://1url.cz/pzgAp
http://1url.cz/1z9wM
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Domluvte se společně s rodiči na způsobu komunikace, který vám nejvíce vyhovuje. Je to telefon, e-mail, vzkazy v notý-
sku nebo zpráva prostřednictvím sociálních sítí? Nezapomínejte při tom však na velmi důležitou věc – pravidelná osobní 
setkání s rodiči a dítětem se sluchovým postižením. Zpočátku bude třeba setkávat se častěji, postupem času si však 
nastavíte delší pravidelný interval, který bude vyhovovat oběma stranám. Schůzky, na kterých budete moci vše přímo 
projednat, vám usnadní vzájemnou komunikaci a pomůže vyjasnit si různá nedorozumění (např. nevypracovaný domácí 
úkol, špatně pochopené zadání úlohy apod.). Dobrý vzájemný kompromis z obou stran a jasné pochopení situace je 
vždy tou správnou cestou k dobré spolupráci.

Další skvělou příležitostí, jak dítě se sluchovým postižením lépe poznat, je zápis. Budete moci zhodnotit schopnosti  
a dovednosti dítěte, seznámíte se s tím, jak pracuje a řeší zadané úkoly. Zeptejte se dítěte na jeho zájmy, oblíbené věci 
nebo domácí mazlíčky.

KOMUNIKACE S RODIČI

U ZÁPISU

Doporučení k první schůzce
1. Snažte se dítě co nejlépe poznat a vytvořit přátelskou neformální atmosféru.
2. Ptejte se na praktické věci: Co dítěti nejvíce pomáhá při komunikaci? Jaké má zažité a vyzkoušené postupy 
 v různých situacích? Jaké má dítě zvyky? Jakým způsobem funguje kompenzační pomůcka? Kdy a kde dítě 
 slyší lépe? Jaký způsob komunikace je pro dítě nejsnadnější?
3. Máte další otázky? Nebojte se citlivě se zeptat na vše, co vás zajímá.

Dobrá komunikace je velmi důležitá také ve vašem učitelském sboru. Nezapomeňte si předávat informace i mezi kolegy 
a asistentem pedagoga. Oběma stranám to velmi usnadní správnou komunikaci a předejde se tak případným nedo-
rozuměním. Kromě vás tak osvědčené postupy a správnou práci s dítětem se sluchovým postižením ve výuce budou 
používat i ostatní kolegové (např. uspořádání lavic ve třídě, společné aktivity, způsob výkladu vyučovací látky, zapojení v 
třídním kolektivu...).

KOMUNIKACE V UČITELSKÉM SBORU

Tato metoda byla přínosná především pro mne jako učitele a mou 
paní asistenku, která pracuje se mnou ve třídě. Máme holčičku 
se sluchadly. Pomalu se seznamujeme navzájem a zjištujeme její 
schopnosti a možnosti. Je to nové pro všechny účastníky. Opravdu 
jsme přivítaly nápady a rady. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha – Klánovice
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ORGANIZACE, INSTITUCE A WEBOVÉ PORTÁLY VĚNUJÍCÍ SE PROBLEMATICE SLUCHOVÉHO 
POSTIŽENÍ
Organizací věnujících se osobám se sluchovým postižením je celá řada.  Vytipovali jsme některé, které by pro vás 
mohly být přínosné či zajímavé.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
Speciálně pedagogické centrum vám poskytne informace jak v oblasti problematiky sluchového postižení, tak 
i v oblasti vzdělávání. Spolupráce s SPC  může být pro vás i dítě velmi přínosná. Speciálně pedagogické centrum 
také navrhuje podpůrná opatření pro dítě se sluchovým postižením.

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH  TAMTAM, o. p. s. 
 www.detskysluch.cz 
Na stránkách rané péče Tamtam najdete informace o sluchovém postižení. Tamtam se primárně věnuje rané péči a ro-
dinám, poskytují však i informace a konzultace pedagogům, kteří pracují s dětmi se sluchovým postižením v inkluziv-
ním prostředí. Tamtam vydává časopis Dětský sluch a nabízí knihovnu, ve které si můžete zapůjčit odbornou literaturu 
spojenou s tématem sluchového postižení.

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL  
 www.asnep.cz 
Organizace ASNEP sdružuje veškeré organizace věnující se problematice sluchového postižení – můžete zde zjistit 
třeba to, které organizace jsou ve vašem kraji a co poskytují. Některé organizace nabízí kurzy znakového jazyka, akce 
pro děti a dospělé, přednášky pro veřejnost apod. 

AUDIOHELP 
 www.audiohelp.cz 
Na těchto stránkách naleznete informace o kompenzačních pomůckách. Organizace zároveň nabízí služby sociální 
pomoci.  

WEBOVÝ PORTÁL RUCE
 www.ruce.cz 
Na tomto webovém portálu naleznete velké množství článků a informací ze světa neslyšících. Může pro vás být cen-
ným zdrojem, díky kterému lépe pochopíte problematiku sluchového postižení i fenomén komunity neslyšících.

KDO A CO VÁM TAKÉ JEŠTĚ MŮŽE POMOCI

DOPORUČENÉ PUBLIKACE VĚNUJÍCÍ SE PROBLEMATICE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM

Jungwirthová, I. (2015). Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Praha: Portál.

Gregory, S. (Ed.). (2001). Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: Univerzita Karlova.

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
- Kapitola věnující se problematice sluchového postižení a dopadu sluchového postižení na kognitivní vývoj.

Barvíková, J. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 
postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

http://www.detskysluch.cz
http://www.asnep.cz
http://www.audiohelp.cz
http://www.ruce.cz
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Nováková, I., Barvíková, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se 
sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Potměšil, M. (2012). Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Potměšil, M. (2012). Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci.

Langer, J., Souralová, E. (2013). Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci.

Komorná, M. (2008). Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výu-
ce (2., opr. vyd). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
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Dítě se sluchovým postižením potřebuje přístup k informacím více cestami, aby mělo možnost látce správně poro-
zumět. Obsah učiva je tedy vhodné vizualizovat a volit častěji zážitkové učení. Dodržování komunikačních pravidel je 
další podmínkou k tomu, aby k dítěti informace doputovaly. Teprve pokud byly výše zmíněné předpoklady splněny, je 
možno přistoupit k ověření, do jaké míry si dítě danou látku osvojilo. Tato metodika vám odhalí jistá specifika zkoušení 
dětí se sluchovým postižením.

O ČEM METODA JE

Každý pedagog si vždy ověřuje, zda žáci jeho výkladu správně rozumí. Děje se tak obvykle ústním zkoušením nebo 
písemnými testy, které probíhají s jistým časovým odstupem od probírání dané látky. Ideálním způsobem, jak včasně 
podchytit případné nedostatky v chápání tématu, je průběžné ověřování toho, jak se žáci v problematice orientují. 

Při výuce je vhodné zamyslet se nad těmito otázkami:
Rozumí dítě se sluchovým postižením pojmům a odborným termínům s tématem spojeným? 
Mělo dostatek příležitostí tématu porozumět a zkusit ho využít v praxi?

• porozumění a používání slovní zásoby spojené s probíraným tématem
• porozumění tématu a samostatné využití nabytých znalostí
• zda je zvolená metoda a forma výuky vyhovující a dítě tématu rozumí 

POROZUMĚNÍ VYUČOVANÉ LÁTCE

CO BĚHEM VÝUKY OVĚŘOVAT?

MET20_P_01_Krátký text a minislovníček k seznámení se s tématem

K této metodice si můžete pustit i animaci 14 Zkoušením k porozumění a animaci 15 Co dokážu. 

1url.cz/pzgAp 

PŘÍLOHY

METODICKÝ MATERIÁL: Zkoušením k porozumění

Animace

http://1url.cz/pzgAp
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SLOVNÍ ZÁSOBA
U dítěte se sluchovým postižením je velmi důležité, aby mu nechyběla slovní zásoba s tématem spojená. Podpořit  
ho můžeme několika způsoby:
• Seznámit dítě s potřebnou slovní zásobou před vyučováním (například pomocí krátkého textu, minislovníčku, atd.).
• Během vyučování nové termíny vypisovat na tabuli a vysvětlovat jejich význam.
• Společně s dítětem vést malý slovníček nových pojmů, vysvětlit si je a význam si zapsat.
• Vytvořit si vlastní učební materiály a ty si vyvěsit ve třídě (na flipchartový či bylicí papír děti například namalují typy 
 pohoří a terminologii s tím spojenou).
• Podpořit porozumění slovní zásobě pomocí hry (další tipy naleznet v MET21 Český jazyk a dítě se sluchovým 
 postižením a MET28 Jak na idiomy aneb co jsou psí kusy).

Inspirací pro Vás může být připravený slovník a krátký text k tématu „Zvířata v zimě“ MET20_P_01_Krátký text a minis-
lovníček k seznámení se s tématem.

POROZUMĚNÍ
Porozumění danému tématu je umění jej nejenom zopakovat, ale také se v něm orientovat a umět ho správně využít. 
Pojďme si udělat přehled přístupů, kterými můžeme porozumění dosáhnout:
• Jednou z možností je nechat dítě zpracovat téma samostatně a přednést je spolužákům jako referát. Můžete téma 
 rozdělit na menší celky a nechat děti prezentovat postupně. Možnost formulovat novou látku svými slovy dětem 
 pomůže se v tématu zorientovat a Vy si zároveň ověříte, že mu dobře rozumí. 
• Některá témata přímo vybízejí k výtvarnému zpracování. 
• Skvělým způsobem, jak dítě lépe porozumí učivu, je také společná práce na tématu, kdy dítě necháme přímo se na 
 něm podílet a zvýšíme tak jeho aktivní zájem – například formou drobných úkolů, samostatným dohledáváním 
 informací, přípravou podkladů apod. Nechte děti tvořit vlastní asociace a propojení s příbuznými tématy. Motivujte 
 děti k otevřené diskuzi a dejte jim najevo, že jste otevření jejich otázkám a podnětům. 

METODY A FORMY VÝUKY 
Vyzkoušejte různé způsoby výuky, kterými zpestříte svůj výklad:
• VIZUALIZACE (tipy na vizualizaci najdete téméř ve všech metodikách, více například v MET12 Ticho učí, 
 MET15 Drobky, MET6 S pohybem k porozumění a MET23 Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením) 
• ČINNOSTNÍ UČENÍ A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA (tipy na dramatizace najdete v MET01 Řeč neřeš, MET05 Učíme se 
 s příběhem, MET13 Učíme se s příběhem II)
• KRITICKÉ MYŠLENÍ (tipy najdete mimo jiné v metodikách MET03 Vidím, jak myslím, MET04 Diskuze bez krize, 
 MET06 Myslím tvořivě a MET09 Příběhem k podstatě)
• SAMOSTATNÁ A SKUPINOVÁ PRÁCE
• Nezapomeňte na REFLEXI, ta vám vždy pomůže ukázat, zda děti látce porozuměly.

NA CO SE PŘI VÝUCE ZAMĚŘIT

Tolik, kolik je dětí se sluchovým postižením v inkluzívním vzdělávání, je vhodných přístupů k jejich zkoušení. Kromě 
osobnosti dítěte, která je u každého dítěte jiná, hraje roli úroveň kompenzace sluchové vady, prostředí, ze kterého dítě 
pochází, míra rehabilitace, ale také akustické podmínky aktuálního prostředí, ve kterém se dítě nachází a je zkoušeno.
Proto při pročítání jednotlivých přístupů vždy zvažujte, zda je, nebo není relevantní pro vás a dítě se sluchovým postiže-
ním ve vaší třídě.

ZKOUŠENÍ A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
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OBECNÉ DOPORUČENÍ
Rychlé otázky do plenéru třídy s nutností okamžité odpovědi nejsou vhodné, protože způsob, jakým dítě se sluchovým 
postižením otázku (sluchový podnět) zpracovává, je komplikovanější a trvá déle než u dětí slyšících, a jejich výchozí 
podmínky tedy nejsou srovnatelné.
Dítě se sluchovým postižením, pokud otázku zachytí, nejprve přemýšlí, zda porozumělo správně. Poté promýšlí vhodnou 
odpověď a následně její formulaci. Bez ohledu na intelekt dítěte tedy s nejvyšší pravděpodobností nestihne zareagovat 
tak rychle jako jeho spolužáci a bude zbytečně zažívat zklamání a frustraci.
Jak využívat rychlé otázky do plenéru, a přitom eliminovat výše zmíněné riziko? Vizualizujte. Otázky mějte připravené na 
lístečcích nebo je pište dětem na tabuli. 

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ
Pokud preferujete ústní zkoušení dětí u tabule, všímejte si, jak na něj dítě se sluchovým postižením reaguje. U někte-
rých dětí to nepředstavuje žádný problém, pro jiné to může být velmi daleko za hranicemi jejich komfortní zóny. Velkou 
roli zde hraje míra kompenzace a kvalita řečového projevu dítěte. Když už se pro tuto formu rozhodnete, myslete na to, 
abyste pokládal/a jasné a stručné otázky. Pokud dítě hned neodpoví, počkejte, případně otázku stejnými slovy zopakuj-
te. Počkejte. Zamyslete se nad tím, zda máte ve třídě vhodné akustické podmínky (hluk, ozvěna), případně zda si dítě 
nepomáhá odezíráním, které z nějakého důvodu nebylo možné (otočil/a jste hlavu, je šero, sedíte se sluncem v zádech, 
ústa vám zakrývá šátek). 
Pokud zjistíte, že tato forma zkoušení není vhodná, umožněte dítěti jinou formu. Ovšem není od věci čas od času vy-
zkoušet, zda už dítě pro ústní zkoušení „neuzrálo“.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Dítě se sluchovým postižením by nemělo být zkoušeno ze sólového zpěvu, ostatně od této formy zkoušení se již na 
většině škol upouští u všech dětí. Pokud ale samo chce, pak není čeho se obávat. Alternativou zpěvu může být hra 
na rytmický nástroj či jiný hudební nástroj, pokud se na něj dítě učí, případně zpěv větší skupinky žáků společně – ideál-
ně však dva, dítě se sluchovým postižením na to není samo a zároveň se opravdu aktivně účastní. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Při hodnocení provedení cviků, běhu atd. uvažte také míru vlivu kompenzační pomůcky na výkon dítěte. Stává se, že se 
dítě se sluchovým postižením obává zničení či ztráty sluchadla, řečového procesoru atd., a proto záměrně běhá poně-
kud toporně, kotouly dělá neohrabaně apod. Promluvte si s dítětem v soukromí o možnostech, které by mu pomohly 
obavy potlačit (čelenka, upevňovací šňůrky, čepice…). 
Tělocvična je také poslechově velmi náročné prostředí, zvuk se tříští, vzniká hodně hluku. Buďte si jistí tím, že dítě 
opravdu rozumí instrukcím. Pokuste se instrukce k hrám a úkolům maximálně vizualizovat. Nejlepší je dětem vždy před-
vést, co mají dělat. (Např. pokud jste dětem vytvořili opičí dráhu, sami jí proběhněte, popřípadě někoho pověřte.)

Další tipy naleznete v MET29 Tělocvik a dítě se sluchovým postižením.

PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ
Diktovat, či nediktovat, to je,oč tu běží..!
Velkou otázkou je diktát – zvládne ho dítě se sluchovým postižením? Doporučujeme vám to u kompenzovaného  
dítěte zkusit. Dodržujte však všechna komunikační pravidla – tedy nechoďte po třídě, ideálně stůjte nad lavicí dítěte se 
sluchovým postižením a sledujte, zda píše, co diktujete. Dejte pozor, abyste si nezakrýval/a ústa knihou či listem papíru, 
ze kterého diktujete. Můžete využít také bezdrátovou technologii, kdy si připnete na oblečení vysílač s mikrofonem a váš 
hlas po zapojení půjde přímo do kompenzační pomůcky dítěte. Hovořte jasně a v krátkých větách. Děti by se součas-
ně neměly bát zeptat, pokud vám nebudou rozumět nebo přeslechnou, co jste říkal/a. Teprve když vyzkoušíte všechna 
zmíněná doporučení a zjistíte, že toto není vhodný způsob testování dítěte se sluchovým postižením, přistupte  
k alternativě — doplňovačce. Alternativou je i tzv. tichý diktát, který je součástí metodiky MET12 Ticho učí.



METODA 20

158

TEST
Ověřování toho, jak se děti v tématu orientují, pomocí písemného 
testu představuje vyrovnané startovní podmínky pro všechny. Děti by 
se neměly bát zeptat v případě, že neporozumí písemnému zadání. 
Můžete také písemné zadání vizualizovat, popřípadě uvést příklad, 
jak s cvičením v testu pracovat. 
Je dobré si i uvědomit, že psaný jazyk je přece jen jiný a komplexněj-
ší než ten mluvený a dítěti se sluchovým postižením se může stát, že 
spíše neporozumí zadání, než že by neznalo odpověď. 

Se vším popsaným lze jedině souhla-
sit. Nejvíc zaznamenávám právě nervo-
zitu u dítěte se sluchovým postižením, 
když mu položím otázku do plenéru 
třídy. Je pro mě skvělé, že jsem si po 
přečtení metodiky 20 mohla znovu 
uvědomit, připomenout si, abych to 
nedělala. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje
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PŘÍLOHA 01

Zvířata v zimě

Zásoba

Zimní spánek (neboli hibernace)

Přizpůsobení (neboli adaptace)

Stopa

Vykrmit se

Aktivní

V zimě se příroda ukládá ke spánku a odpočívá pod sněhem. Některá zvířata si ukládají na podzim potravu do úkrytů, 
aby ji našli, až v zimě nebude co jíst. Jsou ale i takoví živočichové, kteří se důkladně vykrmí plody, jež jim nabízí pod-
zimní příroda, a usnou na celou zimu. Jiná zvířata jsou však čiperná i v tomto chladném období a můžeme je spatřit 
na krmítku nebo najít na zemi jejich stopy.

množství jídla, které si zvíře schová do  
skrýše na horší časy

období, kdy zvíře zimu prospí v teplém 
pelíšku nebo noře

zvíře upraví své životní nároky nebo vzhled tak, 
aby přežilo nové nebo zhoršené podmínky

otisk tlapky ve sněhu nebo blátě

zvíře sní spoustu jídla, až je silné natolik, 
aby vydrželo celou zimu

zvíře se pohybuje a reaguje na podněty

Příloha: MET20_P_01_Krátký text a minislovníček k seznámení se s tématem 

METODICKÝ MATERIÁL: Zkoušením k porozumění

MET20_P_01_Krátký text 
a minislovníček k sezná-
mení se s tématem

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení 

Díky této metodě lépe pochopíte, s čím se dítě se sluchovým postižením v rámci osvojování si českého jazyka potýká 
a jak ho můžete podpořit, aby vše zvládlo. 
Mluvený jazyk si osvojujeme z velké části poslechem, už i miminko je schopno rozlišit mezi mateřským a cizím jazy-
kem na základě jeho melodie. Naučit se používat jazyk je velmi náročný proces, který se odehrává v raném dětství. 
Pokud je tato perioda překonána a dítě nemá přístup k jazyku, již nikdy nebude schopno si jej plně osvojit. S roz-
vojem řeči a osvojováním jazyka je spojen rozvoj myšlení, paměti, učení a dalších kognitivních funkcí. Každé dítě se 
sluchovým postižením, jež přichází do běžného vzdělávacího procesu, má jiné jazykové pozadí, vycházející z toho, 
jak rodina s dítětem pracuje, jak dlouho dítě používá kompenzační pomůcku i jaké má osobní schopnosti, dovednosti 
a jazykový cit. Rozvoj jazykových dovedností u dětí se sluchovým postižením vyžaduje velkou míru cílené intervence 
ze strany logopedů, rodičů a vzdělávacího systému. Důsledky slabých jazykových kompetencí mohou mít velky vliv na 
rozvoj osobnosti jedince a jeho schopnost učit se.

• Žák se sluchovým postižením je plnohodnotnou součástí třídního kolektivu 
• Žák se sluchovým postižením má stejné předpoklady k úspěchu jako jeho slyšící spolužáci 
• Žák se sluchovým postižením si osvojuje látku vizuální cestou 
• Žák si procvičuje a upevňuje porozumění látce 
• Žák se skrze vizuální aktivity lépe koncentruje 

O ČEM METODA JE

MET21_PH_01_Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
MET21_PH_01_PL_01_První kapitola
MET21_PH_01_P_01_Prstová abeceda v obrázcích
MET21_PH_01_PL_02_Píšeme a kreslíme
MET21_PH_01_PL_03_Koláčky 
MET21_PH_02_Povídání o pejskovi a kočičce 
MET21_PH_02_P_01_Obrázkový diktát 1
MET21_PH_02_P_02_Obrázkový diktát 2
MET21_PH_02_PL_01_Básničky
MET21_PH_03_Bajky
MET21_PH_03_PL_01_Liška a čáp 1
MET21_PH_03_P_01_Liška a čáp 2
MET21_PH_03_PL_02_Lev a myš 1

MET21_PH_03_P_02_Lev a myš 2
MET21_PH_03_P_03_Lev a myš v předložkách
MET21_PH_03_PL_03_Lístečky s předložkami
MET21_PH_03_PL_04_Liška a havran
MET21_PH_04_Hraj si a hádej!
MET21_PH_04_P_01_Kdo hledá, najde
MET21_PH_04_P_02_Karty s písmeny
MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka
MET21_PH_05_P_01_Jak vypadá inzerát?
MET21_PH_05_P_02_Zaměstnanci hotelu
MET21_PH_05_PL_01_Inzerát
MET21_PH_05_P_03_Jak vypadá pozvánka na párty?
MET21_PH_05_PL_02_Pozvánka na párty

PŘÍLOHY K METODICE

CÍLE
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Inspirací pro vás může být i videohospitace z hodiny českého jazyka a animace 12 Jak na slovní zásobu. 

1url.cz/UzfcA 

1url.cz/pzgAp 

Videohospitace český jazyk

Animace 12 Jak na slovní zásobu

Poslech je pro dítě se sluchovým postižením obtížnější než pro jeho slyšící vrstevníky. To, jak dítě slyší, závisí na 
mnoha faktorech — nastavení kompenzační pomůcky, jak dlouho dítě pomůcku používá, jazykovém citu a celkových 
schopnostech dítěte. 
Mnohdy se může stát, že si dítě neuvědomí, že nerozumělo či něco přeslechlo, ale z jeho chování to nejde poznat, 
protože kopíruje chování svých spolužáků.

POROZUMĚNÍ, PRODUKCE A ÚHYBNÉ STRATEGIE

Praxe ukazuje, že s dětmi se sluchovým postižením, které jsou kompenzované, je nejlepší volit metodu analyticko- 
-syntetickou. S dětmi lze také postupovat dle metodiky sfumata, je to však velmi individuální. Co můžete udělat 
v každém případě, je podpořit čtení i psaní prstovou abecedou. Děti si jednotlivé hlásky procvičují i motoricky, 
zároveň můžete prstovou abecedu využít také během tichých diktátů, popřípadě tím můžete dítěti se sluchovým 
postižením poradit, pokud není schopno hlásku ve slově rozeznat sluchem.

JAKOU METODU ČTENÍ ZVOLIT? 

Na co brát ohled? 
Dítě se sluchovým postižením sluchovou informaci zpracovává déle než jeho slyšící spolužáci. Dejte mu více 
času na zpracování a odpověď. Pokud mu chcete otázku zopakovat, zopakujte ji nejdříve stejně, až poté se jí 
snažte přeformulovat. U dětí se sluchovým postižením nehodnoťte rychlost a dejte nim více prostoru na porozu-
mění, které si ověřujte.

Na jazyk lze pohlížet různými způsoby. Dítě se sluchovým postižením může mít obtíže, které jsou patrné buď hned 
(obtíže jsou slyšitelné), nebo naopak nejsou bezprostředně patrné a týkají se především slovní zásoby. Snažte se s dí-
tětem komunikovat co nejvíce a odhalit, v jakých oblastech potřebuje nejvíce podpořit. V zelených rámečcích najdete 
příklady z praxe, které ukazují konkrétní obtíže, se kterými se žáci se sluchovým postižením mohou potýkat.

JAZYK A JEHO ROVINY

http://1url.cz/UzfcA 
http://1url.cz/pzgAp
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FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA 
a obtíže, které se mohou vyskytovat (pokud má dítě obtíže v mluveném projevu, může je mít i v písemném)
•  nedostatečná fonematická diferenciace – dítě není schopno sluchem rozeznat podobné hlásky 
•  vynechávání hlásek – ve výslovnosti, v psaní
•  záměna artikulačně podobných, ale zvukově odlišných hlásek (např. m x p x b)
•  záměna artikulačně i zvukově podobných hlásek 
•  krátké a dlouhé vokály A, Á
•  znělé a neznělé hlásky, sykavky S, C, Z
•  slabiky bě, pě, vě, mě
•  měkké a tvrdé slabiky DI, DY, TI, TY 

CO S  TÍM?

PRSTOVÁ ABECEDA
Znalost prstové abecedy vám pomůže hlásku propojit vizuálně, sluchově i motoricky. Prstovou abecedou 
můžete dítěti se sluchovým postižením pomoci s napsáním správného písmena, pokud ho není schopno sluchově 
rozlišit (c, s, z).

HOUBIČKY, KAMÍNKY A PROVÁZEK
• vizualizujte si měkké, tvrdé slabiky a délku hlásek
• děti mají u sebe kamínky (štěrk) a nastříhané houbičky či vatu a předměty doplňují přímo do slov
• děti mohou tvrdý nebo měkký předmět zvedat podle toho, jaké slovo jim ukážete
• děti mají před sebou krátký a dlouhý provázek a zvedají ho podle slov, která jim ukazujete

LEXIKÁLNĚ-SÉMANTICKÁ ROVINA 
a obtíže v ní souvisí s tím, že u dítěte se sluchovým postižením neprobíhá pasivní příjem informací tak, jako u jeho 
slyšících vrstevníků. Jak se obtíže projevují?
•  menší slovní zásoba 
•  slova mohou být zkomolená, nepřesná – to se může projevit i v písemném projevu, je pak potřeba zjistit, zdali dítě 

slovo zná a rozumí mu 
•  nepřesné užívání a chápání slov z hlediska jejich významu (například zaměňování zvukově podobných slov)
•  nepřesná znalost ustálených obratů, rčení, frází, přísloví, přenesených výrazů a vtipů 
•  nepřesné porozumění (nebo jeho úplná absence) abstraktním pojmům, cizím slovům, nespisovným a slangovým 

výrazům, slovům popisující zvuky apod.

Tip: Pokud děti reagují skupinově, ověřujte si, že dítě se sluchovým postižením opravdu rozumí a nekopíruje jen 
své spolužáky.
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CO S  TÍM?

SLOVNÍČEK 
• děti si nová slova zapisují do vlastního slovníčku
• slovníček nemusí mít jen dítě se sluchovým postižením, ale i ostatní děti
• na konci každého týdne mohou děti vymýšlet krátký příběh nebo věty ze slov, která ve slovníčku mají (popřípadě to 

může být za domácí úkol), aby se ke slovům vracely a opravdu jim rozuměly

OBRÁZKOVÝ DIKTÁT  
• dítě píše slovo podle obrázku, který ukazujete 
• dítě vymýšlí celou větu na obrázek, který ukazujete 

MYSLÍM NA SLOVO…
• děti musí popsat předmět či slovo bez toho, aby použily jeho kořen, ostatní hádají (lze hrát s vybranými skupinami 

slov, která zrovna probíráte – například vyjmenovaná slova)
• každou větu, kterou dítě řekne, zopakujte; pokud zrovna mluví dítě na druhé straně třídy a má tišší hlas, může být 

tento úkol pro dítě se sluchovým postižením těžko splnitelný 
• slova, která s dětmi proberete, si pište na tabuli a na závěr z nich můžete vytvořit krátký příběh; děti se tak naučí 

slova využívat ve větě

VTIPY, PŘÍSLOVÍ, USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ
• můžete si je dramatizovat, aby dítě pochopilo význam slovního spojení či přísloví
• jen tak vyprávět vtipy a vysvětlovat si je – děti mohou vymýšlet vlastní vtipy (dopisování odpovědí do komiksových 

bublin) 
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MORFOLOGICKO-SYNTAKTICKÁ ROVINA 
a obtíže v ní mohou souviset s tím, jak dítě jazyk slyší, zdali není přidruženo další postižení a jak je vedeno v komunikaci 
• nedostatky ve slovosledu v českém jazyce
• nesprávné užívání spojek 
• obtíže s časováním a skloňováním 
• vynechávání či nesprávné užívání zvratných zájmen a sloves
• problémy s používáním zájmen

Množné číslo
5. ročník, neslyšící

CO S  TÍM?
Správné užívání spojek
LÍSTEČKY SE SPOJKAMI 
• Vezměte si krabici a plyšáka a pokládejte ho do různých poloh NA/POD/VEDLE apod.
• Děti mají lístečky,na kterých mají napsané spojky, zvedají je podle toho, kde se plyšák nachází.

SAMOSTATNÝ DIKTÁT 
• Vezměte si krabici a plyšáka. Plyšáka (nebo jinou věc) umístěte na krabici, pod či do ní. 
• Děti samostatně píšou celou větu. Trénují slovosled a užívání spojek. 
• Děti pak z vět mohou poskládat příběh. 

Slovosled a slovní zásoba 
SPOLEČNÉ ČTENÍ 
• text, který s dětmi čtete, si promítněte na tabuli a zároveň ukazujte, kde se čte (pokud někdo čte potichu, děti mo-

hou sledovat obsah textu a číst také, i když zrovna nečtou nahlas) 
• pokládejte otázky k textu, nová/neznámá slova vyznačte a ptejte se dětí na jejich význam

PRAGMATICKÁ ROVINA 
se rozvíjí celý život, je to schopnost užívat adekvátně jazyk v jeho sociokulturním rozměru
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CO S  TÍM?

DIVADÉLKA A SCÉNÁŘE
• nacvičujte s dětmi krátké scénky, k nimž si musí zapamatovat text 
• dbejte však na to, aby dítě se sluchovým postižením rozumělo tomu, co říká

OPAKOVAT PO DĚTECH 
• pokud dítě řekne větu, která je gramaticky špatně, zopakujte ji po něm správně 
• výpověď dítěte můžete i rozšířit

RECITACE a ZPĚV
• nechte děti recitovat nebo zpívat ve dvojici – nejsou na to samy, ale zároveň se neztratí, pokud recituje celá třída 

najednou

Je dobré vnímat to, že schopnost ovládat český jazyk znamená pro dítě další možnost samostatného rozvoje  
a plnohodnotného uplatnění se v dalším vzdělávání a na trhu práce. Odpouštět dítěti chyby, které dělá, mu nepomů-
že. Zkuste hledat možnosti, jak dítěti oblast, která mu činí obtíže, zprostředkovat jinak. 

Diktát pište tak, že budete stát přímo nad dítětem, aby vás dobře slyšelo, zároveň si pohledem snadno ověříte, zdali 
vám rozumí. Pokud si pomáhá odezíráním, sedněte si před něj. Nikdy nepřecházejte při diktování po třídě, nechoďte 
za dítě se sluchovým postižením. Velmi mu tím zkomplikujete snahu o porozumění. Přemýšlejte nad chybami, které 
dítě dělá — jsou způsobeny neznalostí probírané problematiky, nebo tím, že dítě špatně slyšelo?

CO DÍTĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM ODPUSTIT? 

DOMEČKY NA MOUDROSTI
Aktivita je vhodná jako samostatná činnost, kterou žáci plní během 
dne či týdne, a lze ji využít na jakékoliv téma.

• Slepí se např. 10 krabiček od sirek na slovní druhy, 7 krabiček 
 na pády nebo 14 na všechny vzory atd. Vznikne tak jakýsi 
 domeček s patry, kde bydlí dané slovní druhy, pády atd.

Úkolem dětí je do pater domu nasbírat za den alespoň 2 příklady 
(nebo dle vašeho zadání), poté proběhne společná kontrola na ko-
berci. Aktivita je vhodná díky vizualizaci učiva, podporuje samostat-
nost a motivaci žáků.

KARTY S PÍSMENY
• na kartičky z papíru napíše učitel písmena abecedy včetně háčků a čárek
• děti si z kartiček vylosují např. 6 písmen a jejich úkolem je vymyslet co nejvíce existujících slov
• obdoba hry scrabble
Lze využít i kostky s písmeny – hra Amos.
Ze slov děti můžou skládat věty, vymýšlet příběh apod. 

DALŠÍ AKTIVITY DO ČESKÉHO JAZYKA 

Aktivitu hodnotím velmi pozitivně, 
protože po této hodině se úspěšnost 
v určování tohoto slovního druhu mini-
málně zdvojnásobila.

Martina Klimešová, ZŠ Zliv
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Tip: Dětem dejte přečíst popis a pak je nechte poslepu hledat daný předmět.

OBRÁZKY
osnova, vypravování, postup
• Učitel dětem postupně ukazuje obrázky, podle kterých píšou vypravování nebo popisují postup činnosti.
Obrázky na sebe musí logicky navazovat. Můžete je lepit na tabuli vedle sebe tak, aby děti mohly pracovat svým 
tempem.

TAJEMNÝ PŘEDMĚT 
popis
• V neprůhledných sáčcích má učitel schovaný vždy 1 předmět (kamínek, kulička, jezdec od zipu, lego panáček, 
 šiška, apod.) – děti si na něj mohou sáhnout, ale nesmí si sdělovat své poznatky (pro každé dítě je jeden sáček).
• Děti mají za úkol co nejlépe a nejpodrobněji předmět popsat, aniž by ho pojmenovaly.
• Čtení popisu – ostatní hádají, co za předmět dané dítě mělo…

JAK CHUTNÁ PÍSMENO 
určování hlásky na začátku slova pomocí smyslu
• Učitel má na tácku připravené potraviny, tácek drží tak, aby děti neviděly, co je na něm. Když učitel přijde k dítěti, 

řekne mu, aby otevřelo pusu a zavřelo oči. Oči může otevřít, hned jak dostane sousto do pusy. 
• Učitel dá každému dítěti do úst (pomocí párátka) nějakou potravinu – po snědení dítě hádá, které písmenko 
 ochutnal ( J = jablko, M = mrkev...).

KDO HLEDÁ, NAJDE 
rozšiřování slovní zásoby, gramatické jevy a jiné učivo (příbuznost slov, synonyma, antonyma, slova citově 
zabarvená, slovní druhy...)
• Učitel vytvoří dvojice karet, které zamíchá a nechá děti jednu si vylosovat, popřípadě každé dítě dostane svůj vlastní 

balík karet, které si bude skládat.

Varianta A 
• Každé dítě má svojí kartu a hledá k sobě dvojici.
• Když se všichni najdou, společně si odůvodníte, proč k sobě 

patří. 
• Děti ve dvojici můžou na daný jev vymyslet větu.

Varianta B 
• Děti dostanou samostatně nebo do dvojice/skupiny balík karet 

a ty k sobě skládají. 
• Následně si společně odůvodníte, proč k sobě karty patří. 
• děti mohou pak individuálně nebo ve skupině tvořit věty. 
• Pokud děti pracují ve skupině, dbejte na to, aby měly rozdělené role a každý se tak zapojil. 

Varianta C 
• Část karet je rozmístěna po třídě / na koberci. 
• Děti hledají dvojice. Když ji najdou, dostanou další kartu. 
• Lze hrát na čas ve skupině – následně si však zkontrolujte, zda mají děti dvojice posbírané správně.

POZOR 
Je nutné znát alergie na potraviny!

Moc pěkně připravené materiály. 
Vyzkoušela jsem přípravu ve čtvrtém 
ročníku a tvorba inzerátu děti velmi 
zaujala. Děti s sluchovým postižením 
se velmi dobře zapojily.

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves
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Tip: Děti mohou na dané téma psát příběh apod. (jako by tvořily profil na sociální síti).
Například: Hledá se zodpovědný/á absolvent/ka veterinárního lékařství s kladným vztahem ke zvířatům 

a chutí pracovat i v noci a o státních svátcích, když je třeba. (Odpověď: veterinář)

HÁDANKY
• Děti mají za úkol samostatně vymýšlet hádanky dle instrukcí.
• Například: V odpovědi musí být I nebo Y po obojetné souhlásce apod. 
• Hádanky píšou na papír a vkládají do sáčku či krabice – učitel hádanky promíchá, děti losují a pak hádají.

KDO SE PŘIHLÁSÍ NA INZERÁT? 
logické uvažování, charakteristika, inzerát
• Děti mají za úkol vytvořit inzerát tak, aby nebyl uveden název pracovní pozice. 
• Můžete dětem inzerát vytvořit a ony pak hádají, o koho se jedná.
• Děti mohou s inzeráty dále pracovat – dohledávat si na internetu, co daná pozice ještě dělá, proč je důležitá apod.
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

knížka Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, pracovní list 

• Žák je seznámen s doporučenou knihou Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
• Žák aktivně rozvíjí fantazii a abstraktní myšlení
• Žák procvičuje čtení a porozumění textu
• Žák se seznámí s novými slovy 
• Žák se dobře orientuje v příběhu
• Žák samostatně přemýšlí
• Žák aktivně používá prstovou abecedu

POMŮCKY

CÍLE

Český jazyk a literatura

Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

1.

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura

Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

PŘÍLOHY

MET21_PH_01_PL_01_První kapitola
MET21_PH_01_P_01_Prstová abeceda v obrázcích
MET21_PH_01_PL_02_Píšeme a kreslíme
MET21_PH_01_PL_03_Koláčky

Ve videu najdete prstovou abecedu pro obě ruce:  1url.cz/pzZWx 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Prstová abeceda

Zdroj: Zážitkem k porozumění (2019, Prosinec 3) Prstová abeceda [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8SwyGYbsXu4&t=2s

1PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET21_PH_01_Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Příloha: MET21_PH_01_P_01_Prstová abeceda v obrázcích

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Prstová abeceda. SIGN Studio. Retrieved February 10, 2021, from https://znakovyjazyk.webnode.cz/prstova-abeceda/

2PŘÍLOHA 02

Plán hodiny: MET21_PH_02_Povídání o pejskovi a kočičce

Příloha: MET21_PH_02_P_01_Obrázkový diktát 2

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET21_PH_01_Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Pracovní list: MET21_PH_01_PL_01_První kapitola

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Arnold Lobel)
Žabák Kvak doběhl po cestě k domečku ropušáka Žbluňka. Zaklepal na dveře. Nikdo se neozval. „Žbluňku, 
Žbluňku,“ zavolal Kvak. „Probuď se. Je jaro!“
„Áaach,“ zívl nějaký hlas zevnitř z domečku. „Žbluňku, Žbluňku,“ pokřikoval Kvak. „Sluníčko svítí! Taje sníh! Probuď se!“

Co to znamená, když TAJE SNÍH?
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

„Já tu nejsem,“ řekl hlas. Kvak vešel do domečku. Byla tam tma. Všechny okenice byly zavřené. „Žbluňku, kde jsi?“ 
zavolal Kvak. „Jdi pryč,“ řekl hlas odněkud z kouta pokoje.

2. Co znamená slovo OKENICE? Nakresli, jak taková okenice vypadá.

Jaro

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

knížka Povídání o pejskovi a kočičce, neprůhledné sáčky (látkové nebo papírové), figurky pejska, kočičky, dortu, 
zlého psa, dětí a dále vše, co se dá do dortu dát (viz. popis v aktivitě Tajemný předmět)

• Žák se seznámí s doporučenou knihou Povídání o pejskovi a kočičce
• Žák rozvíjí fantazii a abstraktní myšlení
• Žák sestaví příběh dle vlastní fantazie
• Žák procvičuje psaní a zapisování správného tvaru slov
• Žák recituje  
• Žák vizualizuje slova 

POMŮCKY

CÍLE 

Český jazyk a literatura

Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

2.

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura

Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

PŘÍLOHY

MET21_PH_02_P_01_Obrázkový diktát 1
MET21_PH_02_P_02_Obrázkový diktát 2
MET21_PH_02_PL_01_Básničky

Povídání o pejskovi a kočičce

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

TŘÍDA:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

pracovní listy, plyšový lev a myš (lze nahradit pracovním listem), provázky, kamínky, vata nebo houbičky

• Žák rozvíjí kritické myšlení
• Žák tvoří vlastní příběh  
• Žák rozvíjí svou osobnost
• Žák tvoří vlastní příběhy dle fantazie
• Žák si zlepšuje používání předložek
• Žák si procvičuje užití měkkých a tvrdých slabik, délky hlásek, příp. vyjmenovaných slov 

POMŮCKY

CÍLE

Český jazyk a literatura

Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

3. třída

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura

Osobností a sociální výchova, 
mediální výchova

K učení,
komunikativní, 
sociální a personální 

Bajky

PŘÍLOHY

MET21_PH_03_PL_01_Liška a čáp 1
MET21_PH_03_P_01_Liška a čáp 2
MET21_PH_03_PL_02_Lev a myš 1
MET21_PH_03_P_02_Lev a myš 2
MET21_PH_03_P_03_Lev a myš v předložkách
MET21_PH_03_PL_03_Lístečky s předložkami
MET21_PH_03_PL_04_Liška a havran

PRACOVNÍ LIST 02

KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI

K  ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Plán hodiny: MET21_PH_01_Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Pracovní list: MET21_PH_01_PL_02_Píšeme a kreslíme

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET21_PH_02_Povídání o pejskovi a kočičce

Pracovní list: MET21_PH_02_PL_01_Básničky

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

PEJSEK

Pejsek se zatoulal, 
nevěděl kam:
„Ach, co já nešťastný, 
počít si mám!

Beruško, poraď mi, 
kudy se dát, 
maminka bude se
o mě moc bát.“

„Ty malé štěňátko, 
copak tě leká?
Maminka za vrátky
na tebe čeká.“

Nakresli do rámečků vedle básničky o pejskovi děj, který se odehrál v jednotlivých veršících. 
Ke každému rámečku patří veršík ve stejné barvě. 

1PRACOVNÍ LIST 01

Prohlédni si obrázek z bajky o lišce a čápovi a napiš postupně do sloupečků: Co vidíš na obrázku? Co si  
o obrázku myslíš? A co dalšího by tě zajímalo?

Vidím... Myslím si... Zajímalo by mě...

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Pracovní list: MET21_PH_03_PL_01_Liška a čáp 1

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 03

Plán hodiny: MET21_PH_01_Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Pracovní list: MET21_PH_01_PL_03_Koláčky 

KOLÁČKY

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Lobel, A. (2012). Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (6. vyd). Albatros.

Žbluňk napekl koláčky. „Tyhle koláčky moc pěkně voní,“ poznamenal. Ochutnal jeden. „A chutnají ještě líp,“ řekl si. 
Rozběhl se ke Kvakovi. „Kvaku, Kvaku,“ zavolal, „upekl jsem koláčky, vezmi si.“ Kvak jeden snědl. „To je nejlepší 
koláček, jaký jsem kdy jedl!“ olizoval se. 
Kvak a Žbluňk snědli spoustu koláčků, jeden za druhým. „Víš, Žbluňku,“ řekl Kvak s plnou pusou, „já myslím, že 
bychom už měli přestat jíst. Za chvíli nám bude špatně.“ „Máš pravdu,“ řekl Žbluňk. „Snězme každý ještě jeden 
poslední koláček a potom přestaňme.“ Kvak a Žbluňk snědli ještě jeden poslední koláček. V míse jich zbývalo ještě 
hodně. „Kvaku,“ smlouval Žbluňk, „snězme každý ještě jeden úplně nejposlednější koláček a potom přestaneme.“ 
Kvak a Žbluňk snědli každý ještě jeden úplně nejposlednější koláček. „Musíme přestat jíst!“ prohlásil Žbluňk, když se 
pustil do dalšího. „Ano,“ přikývl Kvak a vzal si ještě jeden. „Musíme mít silnou vůli.“
„Co je to silná vůle?“ zeptal se Žbluňk. „Silná vůle je, když se moc snažíš nedělat něco, co ve skutečnosti dělat 
chceš,“ vysvětloval Kvak. „Myslíš, jako když se snažíme nesníst ty koláčky?“ zeptal se Žbluňk. „To právě myslím,“ 
odpověděl Kvak. Kvak vzal koláčky a uložil je do krabice.
„Tak,“ řekl. „A teď už nebudeme jíst žádné další koláčky.“ „Ale vždyť můžeme tu krabici otevřít,“ namítal Žbluňk. „To je 
pravda,“ řekl Kvak. Vzal krabici a převázal ji provázkem.
„Tak,“ řekl. „Teď už nebudeme jíst žádné další koláčky.“ „Ale vždyť můžeme ten provázek přestřihnout a krabici otevřít,“ 
zkoušel ho dále Žbluňk. „To je pravda,“ řekl Kvak. Přinesl žebřík. Vzal krabici a položil ji vysoko na horní poličku. 
„Tak,“ řekl. „Teď už nebudeme jíst žádné další koláčky.“ „Ale vždyť můžeme vylézt na žebřík a krabici z poličky sundat 
a přestřihnout provázek a krabici otevřít,“ uvažoval Žbluňk. „To je pravda,“ řekl Kvak. Kvak vylezl na žebřík a sundal 
krabici z poličky. Přestřihl provázek a krabici otevřel. Odnesl ji ven. Hlasitě zavolal: „Haló, ptáci, máme tu koláčky!“ 
Odevšad se slétli ptáci. Nabrali si do zobáku všechny koláčky a odletěli. „Teď už nemáme žádné koláčky, které bychom 
mohli sníst,“ řekl Žbluňk smutně. „Ani jeden jediný.“ „Ano,“ usmál se Kvak spokojeně, „ale zato máme spoustu silné 
vůle.“ „Můžeš si silnou vůli nechat celou pro sebe, Kvaku,“ řekl Žbluňk. „Já si jdu domů upéct bábovku.“

Doplňující otázky k příběhu:

Zkus svými slovy převyprávět, co se dělo v příběhu.

Co to znamená, když se řekne, že má někdo pevnou vůli?

Myslíš si, že už jsi někdy měl/a pevnou vůli? (Například přiučení se něčeho nového nebo při nějakém svém cíli.)

Kdy je důležité mít pevnou vůli?

1PŘÍLOHA 01

Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. „Dort 

musí být sladký,“ řekla kočička a nasypala do toho cukr. „A trochu slaný taky,“ řekl pejsek a dal tam sůl. „A teď 

tam dáme máslo a zavařeninu,“ řekla kočička. „Zavařeninu tu ne, tu já nerad,“ povídal pejsek, „dáme tam místo 

zavařeniny syreček, ten já tuze rád.“ Tak tam dali několik syrečků. „Mně se zdá, že je málo mastný,“ řekla kočička, 

„musíme tam dát několik špekových kůží.“ � „A oříšky, abychom nezapomněli,“ řekl pejsek a nasypal tam kornout 

oříšků. „Oříšky jsou dobré,‘‘ schválila to kočička, „ale měla by tam jistě také přijít okurka,“ a dala tam okurku. 

„A kosti,“ zvolal pejsek, „musíme tam přece dát nějaké kosti!“ Tak do toho dortu dali hodně kostí. „A přece nějakou 

myš, myši já tak tuze ráda!“ vzpomněla si kočička a dala do dortu čtyři myši. „Tak, a teď několik buřtů hodně 

pepřovatých, to je něco pro mne,“ řekl pejsek a dal tam několik buřtů. „A teď to hlavní!“ povídala kočička, „přece 

šlehanou smetanu tam musíme dát!“ Dali tam plný hrnec smetany. „A trochu cibule,“ řekl pejsek a dal tam cibuli. 

„A čokoládu,“ řekla kočička a přidala do toho čokoládu. „A omáčku!“ napadlo pejskovi, i dali tam omáčku.

Plán hodiny: MET21_PH_02_Povídání o pejskovi a kočičce

Příloha: MET21_PH_02_P_01_Obrázkový diktát 1 

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

OBRÁZKOVÝ DIKTÁT

Zdroj: Čapek, J. (2017). Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Edice Knihy Omega.

PRACOVNÍ LIST 02

Lev a myš

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Pracovní list: MET21_PH_03_PL_02_Lev a myš 1

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

MET21_PH_01_Kvak  
a Žbluňk jsou kamarádi

MET21_PH_01_P_01_
Prstová abeceda  
v obrázcích

MET21_PH_02_P_01_Ob-
rázkový diktát 2

MET21_PH_01_PL_01_
První kapitola

MET21_PH_02_Povídání 
o pejskovi a kočičce

MET21_PH_03_Bajky

MET21_PH_01_PL_02_Pí-
šeme a kreslíme

MET21_PH_02_PL_01_
Básničky

MET21_PH_03_PL_01_
Liška a čáp 1

MET21_PH_01_PL_03_
Koláčky

MET21_PH_02_P_01_Ob-
rázkový diktát 1

MET21_PH_03_PL_02_
Lev a myš 1

Přílohy



METODA 21

169

PRACOVNÍ LIST 03

Zapiš do druhého políčka předložky podle toho, kde se nachází myš, která běhá okolo lva. Která z myšek lva 
svým lechtáním probudí? 

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Pracovní list: MET21_PH_03_PL_03_Lístečky s předložkami 

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

3PŘÍLOHA 03

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Příloha: MET21_PH_03_P_03_Lev a myš v předložkách

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 05

velký papír, fixy, pracovní listy, čisté papíry

• Žák uplatňuje logické myšlení
• Žák se naučí napsat inzerát a odpovědět na něj
• Žák se naučí sestavit pozvánku
• Žák pracuje ve skupině a efektivně komunikuje v týmu

POMŮCKY

CÍLE 

Český jazyk a literatura

Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

5.

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura

Osobností a sociální výchova, 
mediální výchova

K učení,
komunikativní, 
sociální a personální 

PŘÍLOHY

MET21_PH_05_P_01_Jak vypadá inzerát?
MET21_PH_05_P_02_Zaměstnanci hotelu
MET21_PH_05_PL_01_Inzerát
MET21_PH_05_P_03_Jak vypadá pozvánka na párty?
MET21_PH_05_PL_02_Pozvánka na párty

Inzerát a pozvánka

ÚVOD HODINY

Posaďte se s dětmi do kroužku na koberec a zeptejte se jich, kam jezdí na prázdniny. Povídejte si o tom, kde tam 
bydlí. V penzionu (vysvětlete si slovo penzion a jak se liší od chaty či hotelu), v chatě, pod stanem, nebo dokonce 
v hotelu? Líbí se jim bydlet v hotelu? A co je na tom nejlepší a co jim naopak nevyhovuje? Chtěl by někdo z nich tako-
vý hotel vlastnit? V dnešní hodině si to vyzkoušíte.

PRACOVNÍ LIST 04

LIŠKA A HAVRAN

Na kraji lesa na větvi rozložitého 
dubu seděl havran a v zobáku držel 
kus s_ra. Cesta z vesnice, kde s_r 
ukradl, ho unavila a odpočíval.  Po 
pěš_ně se k dubu blíž_la l_ška. „Vida, 
havran,“ řekla si. „Drž_ v zobáku 
nějakou dobrotu!“ Když přišla blíž, 
poznala, že je to s_r, a začaly se jí na 
tu lahůdku sbíhat slin_. „Neumím sice 
létat a šplhat po stromech a nedokážu 
havrana ch_tit,“ řekla si, „ale zkusím 
to j_nak! Nadarmo se o mně neříká, že 
jsem ch_trá l_ška.“ 

Posadila se pod stromem a zavolala 
vzhůru: „Dobr_ den, milý havrane, 
jak je to dlouho, co jsme se neviděli! 
Ale musím tě pochválit, vypadáš teď 
velmi dobře, jistě se ti dobře dař_. Máš 
krásné peř_. A jak se nádherně leskne! 

Černá barva je letos velice módní a uděláš v ní dojem i v té nejlepš_ společnosti.“ Havran neodpověděl, držel 
v zobáku s_r a pomyslel s_: „Liška má pravdu, tuš_l jsem už dávno, že moje černé peř_ je opravdu elegantní.“ 
Liška se nedala odradit a pokračovala v lichotkách: „Havrane, tvůj zobák má nebo_čejně krásn_ a ušlechtilý tvar. 
Je jako stvořen_ ke zpěvu. Bohužel jsem ještě nikd_ nesl_šela tvůj hlas, ale o tvém nádherném zpěvu si vyprávějí 
všechna zvířata v š_rokém okolí. Kdo prý tě jen jedenkrát usl_ší zp_vat, musí si tě zam_lovat a nikdy už nechce 
sl_šet zpívat nikoho j_ného.“ Havran si pom_slel: „Podívejme, ani nevím, že můj zpěv je tak krásn_, že se o něm 
dokonce mluví. Ale proč ne, můj silný hlas je pokaždé sl_šet š_roko daleko. L_ška je ch_trá, ví o všem, co se 
povídá mezi zvířaty, bude mít asi pravdu. “ 

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Pracovní list: MET21_PH_03_PL_04_Liška a havran

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

pracovní listy, případně hry scrabble, Amos, sáček nebo krabice

• Žák procvičuje stavbu slova a věty a další gramatické jevy
• Žák samostatně přemýšlí
• Žák se učí formou hry
• Žák pracuje s písmeny 

POMŮCKY

CÍLE

Český jazyk a literatura

Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

4.

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura

Osobností a sociální výchova, 
mediální výchova

K učení,
komunikativní, 
sociální a personální 

PŘÍLOHY

MET21_PH_04_P_01_Kdo hledá, najde
MET21_PH_04_P_02_Karty s písmeny

Hraj si a hádej!

ÚVOD HODINY

DISKUZE 
Hodinu zahajte tím, že dětem řeknete hádanku. Můžete zvolit vlastní nebo třeba tuto: 
„Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, jak to?“ (třetí je plešatý) 

Ptejte se dětí: 
„Co jsem teď řekl/a?“ 
„Co je to hádánka?“ 
„Jak hádanka vypadá?“ 
Děti mohou sdílet hádánky, které znají. 

1PRACOVNÍ LIST 01

Pro svůj hotel hledáš vylosovanou profesi  ______________________.  
Dopiš do inzerátu podle své fantazie všechny náležitosti, které by měl mít. 

Co u nás budete dělat?
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________

Splňujete naše požadavky?
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________

__________________________________ (Název pozice)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Plán hodiny: MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka

Pracovní list: MET21_PH_05_PL_01_Inzerát

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

LIŠKA A ČÁP
Jednou se liška zatoulala k lesnímu jezírku. Spatřila čápa, jak pomalu kráčí rákosím na svých vysokých nohách 
a dlouhým zobákem prohledává dno, aby ulovil něco k snědku. Chvíli ho pozorovala a pomyslela si: „Jak si důležitě 
a rozvážně vykračuje! Jak je důstojný a spokojený sám se sebou! Co kdybych si z něho trochu vystřelila?“ Zavolala: 
„Čápe, už dlouho tě obdivuji! Máš krásné čisťoučké peří a tvoje chůze je neobyčejně elegantní. Chtěla bych, abychom 
se lépe poznali a spřátelili se spolu. Mohu tě zítra pozvat k sobě na oběd?“ Čáp byl trochu překvapen, ale nečekané 
pozvání ho potěšilo. Nenapadlo ho, že se mu liška vysmívá. „Když mě tak zdvořile zveš,“ odpověděl, „nemohu přece 
odmítnout. Přijdu rád.“ Druhý den před polednem zamířil k liščímu obydlí a už z dálky cítil vůni výborné polévky. 
„Vítám tě, příteli,“ promluvila liška, „posaď se, jídlo bude hned.“ A nalila polévku na dva mělké talířky. Čáp svým 
dlouhým zobákem jezdil po talířku, ale ani trochu polévky se mu nepodařilo nabrat. Liška naopak svůj talířek vylízala 
do poslední kapky.

Pak se na oko starostlivě zeptala: „Chutnala ti moje polévka, čápe? Dala jsem si dnes zvláště záležet, aby byla co 
nejlepší.“ Čáp pochopil, že si z něj zlomyslná liška ztropila ošklivý žert. Ale nedal na sobě nic znát, slušně poděkoval 
a řekl jakoby nic: „Jsi dobrá kuchařka, liško, děkuji ti. Sluší se, abych ti tvou pohostinnost oplatil. Zítra tě na oplátku 
zvu na oběd já.“ „To je ale hlupák, ten čáp,“ říkala si liška v duchu, „odešel hladový a ještě mi poděkoval.“ Nazítří 
se hladová liška objevila u čápa přesně v poledne. Čáp už měl polévku připravenou ve dvou vysokých džbáncích 
s úzkým hrdlem. Popřál lišce dobrou chuť, ponořil zobák do džbánku a pochutnával si na polévce. A liška? Ať se 
snažila sebevíc, do úzkého džbánku hlavu neprostrčila a jazykem na polévku nedosáhla.

„Chutnala ti, liško, má polévka?“ ptal se spokojený čáp. „To ti pěkně děkuji, čápe, mám větší hlad, než když jsem 
přišla,“ zlostně odsekla liška a bez rozloučení odešla. „Jak ty mně, tak já tobě,“ pomyslel si čáp.

Zdroj: Eislerová, J. (2012). Nejznámější bajky: Ezop, La Fontaine, Krylov. Fragment.

Příloha: MET21_PH_03_P_01_Liška a čáp 2

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

2PŘÍLOHA 01

LETADLO

RYBA

LETUŠKA

RYBNÍK

Plán hodiny: MET21_PH_04_Hraj si a hádej! 

Příloha: MET21_PH_04_P_01_Kdo hledá, najde 

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

2PRACOVNÍ LIST 02

Vyrob a vyzdob si svou vlastní pozvánku na úžasnou párty ve tvém hotelu! Hotovou pozván-
ku můžeš nakopírovat či nafotit do telefonu a rozeslat lidem z ostatních hotelů.

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Plán hodiny: MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka

Pracovní list: MET21_PH_05_PL_02_Pozvánka na párty

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

2PŘÍLOHA 02

LEV A MYŠ

Jednou si myši spolu hrály a jedna z nich nechtěně vyskočila na lva, který spal v savaně. Lev procitl a myš chytil. 
Ta ho žalostně prosila, aby ji odpustil, že to neudělala schválně. Lev si pomyslel, že by to byla nedůstojná pomsta, 
kdyby myš zabil, a tak ji pustil. Myš mu poděkovala a odběhla. Za několik dní byl lev chycen do sítě. Řval a naříkal tak 
hlasitě, že ho myš uslyšela a běžela zjistit, co se mu stalo. Když poznala, že byl chycen, řekla mu, aby se nebál, že se 
mu za jeho dobrodiní odvděčí. Začala svými zuby přehryzávat uzly a provazy, až lva vysvobodila a ten se mohl vrátit 
zpátky do savany.

Bajka nás učí, že se nemáme mstít malým a slabým, kteří nám nechtěně ublížili. Tomu, kdo upřímně prosí za odpuště-
ní, má být odpuštěno, neboť se může stát, že i malí a slabí mohou být mocným a silným užiteční.

Plán hodiny: MET21_PH_03_Bajky 

Příloha: MET21_PH_03_P_02_Lev a myš 2

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Gaudore, P., & Ezop. (1996). Bajky podle Ezopa. Aventinum.

1PŘÍLOHA 02

A B C Č D Ď E F G H
CH I J K L M N Ň O P
Q R Ř S Š T Ť U V W
X Y Z Ž A A A A Á Á
B C C D D E E E E É
É É Ě H H I I I Í Í
Í J K K L L M M N N
N N O O O O Ó P P Ř
Ú U U T T T Š S S S
R R Ů V V V Y Ý Ý Z

Plán hodiny: MET21_PH_04_Hraj si a hádej! 

Příloha: MET21_PH_04_P_02_Karty s písmeny

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

1PŘÍLOHA 01

GRAFIK/GRAFIČKA
Firma Sovice, a. s., zabývající se výrobou vzdělávacích hraček, hledá do svého týmu spolupracovníka/spolupracovni-
ci na pozici GRAFIK v oddělení public relations. Pokud vás tato nabídka zaujme a splňujete dané požadavky, nevá-
hejte se přihlásit do výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?
- zpracovávat grafické zadání pro propagační letáky firmy
- vyrábět katalogy našich výrobků
- spravovat webové stránky
- dodržovat grafické styly firmy
- zpracovávat fotografie
- spolupracovat s ostatními grafiky 

Splňujete naše požadavky?
- SŠ vzdělání
- dobrá znalost grafických programů Photoshop, Illustrator, After Effects podmínkou
- flexibilita, směnný provoz
- týmová spolupráce, aktivní přístup k řešení problémů
- schopnost komunikovat s lidmi
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, zvládání stresových situací

Druh pozice:   plný úvazek
Pracovní doba:   9:00 – 17:30
Druh pozice:   29 000 Kč 

Nabízíme:
5 týdnů dovolené / kalendářní rok
3 sick days / kalendářní rok
Občerstvení na pracovišti

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, motivační dopis a cca 5 ukázek vašich prací. Kontaktujte nás na 
sovi@hracky.cz.

Adresa společnosti:
Sovice, a. s., Sněžní ulice 724/15, Liberec 460 01

Plán hodiny: MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka

Příloha: MET21_PH_05_P_01_Jak vypadá inzerát?

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

MET21_PH_03_PL_03_
Lístečky s předložkami

MET21_PH_03_P_03_Lev 
a myš v předložkách

MET21_PH_05_Inzerát  
a pozvánka

MET21_PH_03_PL_04_
Liška a havran

MET21_PH_04_Hraj si  
a hádej!

MET21_PH_05_PL_01_In-
zerát

MET21_PH_03_P_01_Liš-
ka a čáp 2

MET21_PH_04_P_01_Kdo 
hledá, najde

MET21_PH_05_PL_02_
Pozvánka na párty

MET21_PH_03_P_02_Lev 
a myš 2

MET21_PH_04_P_02_
Karty s písmeny

MET21_PH_05_P_01_Jak 
vypadá inzerát
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1PŘÍLOHA 02

ŘEDITEL

ČÍŠNÍK

RECEPČNÍ

POKOJSKÁ

ÚČETNÍ

ŠÉFKUCHAŘ

BARMAN

PROVOZNÍ

PRACOVNÍK IT

PRACOVNÍK PUBLIC RELATIONS

ÚDRŽBÁŘ

SEKRETÁŘKA

Plán hodiny: MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka

Příloha: MET21_PH_05_P_02_Zaměstnanci hotelu 

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením 

MET21_PH_05_P_02_Za-
městnanci hotelu

PŘÍLOHA 03

POZVÁNKA  
NA ZAHAJOVACÍ PÁRTY  
HOTELU U STŘÍZLÍKA

15. 4. 2020 od 18:00

Na co se můžete těšit?

Uvítací nápoj, občerstvení
Společenské hry
Soutěže, hry a kvízy
Živá hudba
Vystoupení kouzelníka

Vstup ve společenském oblečení

Adresa: 
Hotel U Střízlíka

Lesní 156/3, Praha 3

Plán hodiny: MET21_PH_05_Inzerát a pozvánka

Příloha: MET21_PH_05_P_03_Jak vypadá pozvánka na párty

METODICKÝ MATERIÁL: Český jazyk a dítě se sluchovým postižením

MET21_PH_05_P_03_Jak 
vypadá pozvánka na 
párty
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Metoda se zaobírá problematikou sluchového postižení a matematických dovedností. Některé děti se sluchovým 
postižením mohou zpracovávat čísla jinak než děti slyšící. Souvisí to především s absencí bezděčného učení a stimu-
lujícím prostředím, ve kterém dítě se sluchovým postižením vyrůstá. Při výuce je potřeba zohlednit přirozený proces 
vnímání dítěte se sluchovým postižením a matematiku zprostředkovávat co nejvíce vizuálně a skrze prožitek. Důležité 
je, aby děti se sluchovým postižením problematice opravdu porozuměly. Obtíže se mohou pojit především se slovní 
zásobou a porozuměním slovním úlohám a matematickým pojmům. Některé potíže se mohou vyskytovat v souvislosti 
se zapamatováváním si, popřípadě pokud je požadována rychlá reakce na slovní podnět. V některých případech se 
může sluchové postižení kombinovat i s dyskalkulií. 

O ČEM METODA JE

• Žák se sluchovým postižením si látku osvojuje vizuální cestou 
• Učitel vytváří vizuální materiály pro podporu dítěte se sluchovým postižením 

CÍLE

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní,
k řešení problémů, 
k učení

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Matematika a její aplikace

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

MET22_PH_01_Čísla a číslice
MET22_PH_01_PL_01_Zvířátka
MET22_PH_01_PL_02_Kreslíme číslice
MET22_PH_01_PL_03_Ovečky v ovčíně
MET22_PH_01_P_01_Tvary číslic

MET22_PH_02_ Nákupy a časové údaje
MET22_PH_02_PL_01_Mince a bankovky
MET22_PH_02_PL_02_V obchodě
MET22_PH_02_PL_03_Sudá a lichá

MET22_PH_03_Máme rádi Česko
MET22_PH_03_PL_01_Číselná osa 
MET22_PH_03_PL_02_Sněžka
MET22_PH_03_PL_03_Vavřinec

MET22_PH_04_Rozpočty
MET22_PH_04_PL_01_ Táborový rozpočet
MET22_PH_04_PL_02_Oblíkačka holčičí
MET22_PH_04_PL_03_Oblíkačka klučíčí
MET22_PH_05_Zlomky
MET22_PH_05_PL_01_Jablečný koláč
MET22_PH_05_PL_02_Zlomkostka 

PŘÍLOHY

Videohospitace Matematika

1url.cz/UzfcA 

http://1url.cz/UzfcA
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Obtíže v matematice se mohou pojit i s porozuměním významu jednotlivých matematických pojmů. Ty je potřeba 
s dětmi se sluchovým postižením mnohem více probírat a zaznamenávat si je tak, aby se k nim dítě mohlo vracet. 
Pojmy si můžete napsat společně na velký papír a vytvořit si tak vlastní názornou nástěnku pojmů, které aktuálně 
v matematice používáte. Dítě může mít pojmy napsané a vysvětlené ve svém slovníčku či jako pracovní kartu vlože-
nou v pracovním sešitě. Forma, kterou zvolíte, záleží na vás, důležité však je, aby dítě se sluchovým postižením mělo 
vizuální podporu, ke které se může vracet. 

Dítě se sluchovým postižením má omezené bezděčné učení sluchovou cestou. Vizuální prostředí třídy může dítěti 
pomoct s pochopením pojmů a problematiky tím, že je bude mít stále na očích. 
Různými pojmy lze v prostoru třídy označit více předmětů, aby děti se sluchovým postižením pomocí názornosti pro-
blematiku pochopily. 

MATEMATICKÉ POJMY

NÁZORNÉ TIPY A TRIKY

Poslech je pro dítě se sluchovým postižením obtížnější než pro jeho slyšící vrstevníky. To, jak dítě slyší, závisí na mno-
ha faktorech — nastavení kompenzační pomůcky, jak dlouho dítě pomůcku používá, na jeho jazykovém citu, celko-
vých schopnostech a především na aktuálních poslechových podmínkách.  

Mnohdy se může stát, že dítě si neuvědomí, že nerozumělo či něco přeslechlo, ale z jeho chování to nejde poznat, 
protože kopíruje chování svých spolužáků.

Dítě se sluchovým postižením sluchovou informaci zpracovává déle 
než jeho slyšící spolužáci. Dejte mu více času na zpracování a od-
pověď. Pokud mu chcete otázku zopakovat, zopakujte ji nejdříve 
stejně. Až pokud jí dítě stále nerozumí, pokuste se ji přeformulo-
vat. U dětí se sluchovým postižením nehodnoťte rychlost a dejte 
mu více prostoru na porozumění, které si ověřujte. Pokud chcete 
dítě se sluchovým postižením hodnotit na rychlost, veškeré otázky 
a příklady by měly být vizualizované — příklad napsaný na kartě.

POROZUMĚNÍ, PRODUKCE A ÚHYBNÉ STRATEGIE

NA CO BRÁT OHLED

Soutěž na rychlé počítání jsem doplni-
la o kartičky, na kterých mám příklady 
napsané, už jsme je používali a žákyně 
se sluchovým postižením poprvé 
vyhrála, má za soutěž jedničku! Děkuju 
za nápad, funguje to skvěle. 

Aneta Löscherová, ZŠ Járy Cimrmana 
– Lysolaje

Pracovní listy i aktivity jsou velmi pěkně zpracované a zaujmou všechny děti. Skvělé pro procvičení a zopaková-
ní probírané látky.

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ Praha – Klánovice
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Další zajímavé tipy, jak jinak pracovat s matematickými operacemi – můžete dětem ukázat jako zajímavost a podpo-
rovat, tak jejich schopnost řešit problémy různými způsoby. Na internetu najdete celou řadu různých videí s triky. Pro 
inspiraci se můžete podívat třeba na toto video.

1url.cz/yzmBQ 

Další tipy, jak na matematiku, můžete najít ve 
videohospitaci Matematika.  1url.cz/UzfcA 

Matematické triky Videohospitace Matematika

Zdroj: School wall ideas. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/
pin/144467100535015634/

Cliff Pickover. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/423127327468088224/

Zdroj: 5-Minute Crafts TEENS (2019, Říjen 28) 26 FAST MATHS TRICKS YOU MUST KNOW [video]. YouTube. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=RY2wQY70TeY

Zdroj: Elementary school‘s approach to teaching math. In Pinterest. htt-
ps://cz.pinterest.com/pin/112941903136067791/

http://1url.cz/yzmBQ
http://1url.cz/UzfcA
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PLATO OD VAJÍČEK
S platem od vajíček lze názorně demonstrovat celou řadu matematických operací, a to průřezově od 1. do 5. ročníku. 
Plato od vajíček lze v rámci pracovních činností vyrobit, dozdobit, vyrobit vajíčka či jiné kuličky, lze využít i přírodniny, 
např. kaštany. Ty pak děti používají ke vkládání do jednotlivých přihrádek.

Co lze s platem od vajíček demonstrovat? 
• sčítání a odčítáni do 10
• zlomky
• procenta
• násobení a dělení 

KORÁLKY
Děti mají na šňůrce korálky (10 červených a 10 modrých), které lze názorně využít k počítání. 
Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 – každá desítka má jinou barvu. Výhodou je, že žák okamžitě 
vidí, kolik korálků musel odebrat z druhé desítky, zároveň se cvičí rozklad.
Příklad: 7 + 8 ••••••• + ••••••••  – žák vidí, že 15 se skládá ze sedmi červených a osmi modrých korálků. 

NÁZORNÉ AKTIVITY DO MATEMATIKY

Tip: Jak s tématem pracovat průřezově
Korálky si mohou děti samy vyrobit v rámci pracovních činností — například z moduritu, fima či octového 
těsta.
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KOUZELNÍČEK 
Děti pomocí proužku papíru, kterému se říká kouzelníček, či krabičky zakrývají barevná kolečka.
Děti si nejdříve vyskládají kolečka z papíru do řady a kouzelníčkem je zakrývají. 
Např.: „Zakryj tolik koleček, aby jich zůstalo šest. Kolik koleček jste začarovali?“ (ZAKRÝVÁ SE ODZADU)
Tato názorná metoda je vhodná k ověřování výsledků.

PEXESO A DOMINO
Lze si vyrobit různé kombinace dvojic s čísly, obrázky, znaménky či pojmy. Je to hravá varianta, kterou můžete zvolit 
jako hlavní aktivitu nebo když mají děti hotový úkol. 

Tip: Jak se dá metoda dále využít?
Kolečka (lze nahradit podlepenými víčky) – děti mají k dispozici kolečka z papíru, která jsou z jedné strany 
červená a z druhé strany např. modrá. Vyskládají daný počet koleček do řady na lavici a plní instrukce učite-
le. Např.: „Odpočítej čtyři a otoč. Kolikátý je v řadě?“

Tip: Jak s tématem pracovat průřezově
Jednotlivé karty si děti mohou vyrábět v rámci pracovních činností či samotné matematiky. 
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HMATOVÉ HÁDANKY
Dítě po hmatu zjišťuje různé hodnoty a odpovídá. 
Co vše lze zjišťovat hmatem?
• stejné tvary (dřevěné kostky, kostky od lega, vystříhané tvary z laminovací folie)
• větší/menší (větší a menší tvar, číslo, apod. – lze vyrobit z tvrdého papíru či laminovací folie)
• více/méně (materiál – např. rýže, korálky v různých nádobách)
• hledání dvojice, co k sobě patří (číslo + počet, stejný tvar + různé materiály)

SOVA S JEDNODUCHÝMI ČÍSELNÝMI GALERIEMI
Sova si myslí číslo a úkolem ostatních je ho zjistit. Děti pokládají otázky: „Je číslo menší než šest?“
Sova smí odpovědět ANO – NE – NELZE ODPOVĚDĚT.
Odpovědí dětí zapisujte na tabuli a vytvářejte tak myšlenkovou mapu procesu.
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KROKOVÁNÍ, SKÁKÁNÍ, SCHODY
Pro děti se sluchovým postižením je důležité spojit učivo a vlastní prožitek. Zkoušejte množství vyjádřit pohybem. 
Pro pochopení záporného čísla můžete využít například schody – buď přímo ve škole vcházíte do suterénu, nebo 
máte nakreslené schody na papíře. Děti pak mohou pohybovat vyrobenými figurkami. 

Papírovou lepicí páskou či křídou si na zem můžete nakreslit panáka, můžete krokovat třídu, počítat schody.

ŽIVÉ PŘÍKLADY
Využijte vše kolem vás, co se dá počítat. Příklady či různé řady mohou vytvářet děti samy.

KNOFLÍKY, FIGURKY, KAMÍNKY
Můžete využít knoflíky různých velikostí, figurky z kinder vajíček, různé tvary, které si sami vyrobíte z moduritu/fima / 
octového těsta či jiné hmoty. 
• cvičení rozkladu 
• děti mají např. 5 knoflíků či figurek a plní instrukci: „Vezmi do ruky 3 knoflíky. Kolik knoflíků zůstalo na lavici?“
• žáci vidí a v ruce cítí daný počet
• knoflíky a figurky lze využít ke sčítání a odčítání 

+

-

NÁSOBENÍ V POLI
Využijte dlaždice na chodbě, čtverečkovaný papír, herní plán ze společenských her (šachy, lodě, twister). 
Děti znázorňují graficky násobení tak, že na vyznačeném poli zakrývají vámi určený počet polí. Pole lze zakrývat pa-
pírky, lepicími papírky, figurkami či je přimo vybarvovat.

OBLÍKAČKA
Děti mají na papíře předkreslenou postavu a k ní z barvevných papírů vystříhané kalhoty a trička. 
Ptejte se dětí: „Kolika různými způsoby lze panáčka obléci?“
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METR
Přineste si do třídy metr nebo využijte ten papírový. 
Sčítání a odčítání lze ukázat na reálných předmětech. 
Např.: „Kolik měří sešit a učebnice? Kolik měří dvě židle vedle 
sebe? Kolik měří dvě židle za sebou.“
Zamyslete se s dětmi i nad tím, jak se to dá zjistit – dáme dvě židle 
za sebe a změříme je, změříme jednu židli a vynásobíme dvěma.

Aktivitu hodnotím pozitivně, protože 
každá hodina, která se týká praktických 
otázek ze života je pro děti přitažlivá, 
a navíc jsme si procvičili učivo mate-
matiky sčítání a odčítání + vytváření 
odhadu.

Martina Klimešová, ZŠ Zliv
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

pracovní listy, látkové sáčky nebo neprůhledné krabičky, několik sad dřevěných korálků, kamínků, sirek nebo naláma-
ných špejlí (vždy po 45 ks)

• Žák si uvědomuje číslice
• Žák dokáže vyjádřit a uvědomit si číselné množství
• Žák procvičuje psaní a tvary číslic
• Žák umí rozhodnout a porovnat vztah více � méně 

MET22_PH_01_PL_01_Zvířátka
MET22_PH_01_PL_02_Kreslíme číslice
MET22_PH_01_PL_03_Ovečky v ovčíně
MET22_PH_01_P_01_Tvary číslic

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY

Matematika a její aplikace

Matematika a dítě se sluchovým postižením

1.

Matematika a její aplikace Osobností a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Čísla a číslice

PŘÍLOHA 01

1  2  3  4 
5  6  7  8 

9  0

Příloha: MET22_PH_01_P_01_Tvary číslic

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_01_Čísla a číslice    

PRACOVNÍ LIST 03

1. Vybarvi číslice tak, aby byla sudá čísla zvýrazněna červenou barvou a lichá modrou barvou. 

2. Na cifernících barevně vyznač – dvě půlhodiny a 4 čtvrthodiny.

Pracovní list: MET22_PH_02_PL_03_Sudá a lichá

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_02_ Nákupy a časové údaje

PRACOVNÍ LIST 01

DOKÁŽEŠ NAMALOVAT ZVÍŘÁTKŮM SPRÁVNÝ POČET NOHOU?

PAVOUK

PES

PTÁK

ŽELVA

ŽIRAFA

STONOŽKA

HLEMÝŽĎ

CHOBOTNICE

HAD

Plán hodiny: MET22_PH_01_Čísla a číslice    

Pracovní list: MET22_PH_01_PL_01_Zvířátka

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

knoflíky, figurky nebo kamínky, větší ručičkové ciferníkové hodiny, mince 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč

• Žák počítá s přirozenými čísly 1-100
• Žák pracuje s penězi
• Žák umí rozlišovat liché a sudé číslice
• Žák dokáže odhadnout časové údaje 
• Žák pracuje s malou násobilkou

MET22_PH_02_PL_01_ Mince a bankovky
MET22_PH_02_PL_02_V obchodě

MET22_PH_02_PL_03_Sudá a lichá

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY 

Matematika a její aplikace

Matematika a dítě se sluchovým postižením

2.

Matematika a její aplikace Osobností a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Nákupy a časové údaje

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

pravítko, metr

• Žák počítá v číselném oboru 0-1000
• Žák používá číselnou osu k zaznamenávání údajů
• Žák používá velkou násobilku
• Žák umí určit typ trojúhelníku
• Žák pracuje s pravítkem a metrem
• Žák používá analytické a kritické myšlení

MET22_PH_03_PL_01_Číselná osa
MET22_PH_03_PL_02_Sněžka
MET22_PH_03_PL_03_Vavřinec

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY

Matematika a její aplikace

Matematika a dítě se sluchovým postižením

3.

Matematika a její aplikace Osobností a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Máme rádi Česko

ÚVOD HODINY

SOVA S JEDNODUCHÝMI ČÍSELNÝMI GALERIEMI
V úvodní činnosti použijte motivační aktivitu „Sova s jednoduchými číselnými galeriemi“, zaměřenou na několik zají-
mavých číselných údajů o geografii v České republice. Řekněte dětem, že nyní budou hádat několik čísel, díky kterým 
se dozví něco zajímavého o naší republice. Mohou se ptát pouze otázkami, na které smí „sova“ odpovědět slovy ANO 
– NE – NELZE ODPOVĚDĚT. Odpovědi dětí zapisujte na tabuli a vytvářejte tak myšlenkovou mapu procesu, během 
kterého společně dospějete k číslům. 

PRACOVNÍ LIST 02

Víš, že z některé číslice jsou svým tvarem podobné zvířeti? Podívej se například na číslo 2 – vypadá 
úplně jako labuť plující po hladině. 

Vyber si svou oblíbenou číslici a zkus k ní dokreslit vlastní zvíře.

Pracovní list: MET22_PH_01_PL_02_Kreslíme číslice

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_01_Čísla a číslice    

PRACOVNÍ LIST 01

Pracovní list: MET22_PH_02_PL_01_Mince a bankovky 

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_02_Nákupy a časové údaje

1. V peněžence máš dvě desetikoruny, jednu dvacetikorunu, jednu padesátikorunu, dvě pětikoruny, dvě dvoukoruny  
a šest korun. 

Ke každé minci napiš, kolik jich v peněžence máš. Kolik máš dohromady mincí? 

___________________________________________

Kolik máš dohromady korun?

___________________________________________

PRACOVNÍ LIST 01

Zaznamenej si na číselné všechny zajímavé údaje, které 
ses o České republice dozvěděl/a. 

Za domácí úkol si vyhledej 3 další čísla, která by tě  
o České republice zajímala, a též je vyznač na číselné 
ose. 

Pokud ti nestačí její rozsah, dokresli ji dále nebo namaluj 
novou.
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Pracovní list: MET22_PH_03_PL_01_Číselná osa

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_03_Máme rádi Česko

PRACOVNÍ LIST 03

V ohradě jsou ovečky, které pejsci zahnali na noc do ovčína, aby je ochráníli před vlky. Některé 
ovečky se ale rozutekly a nepodařilo se je všechny zahnat. 

Spočítej:

Kolik oveček je v bezpečí ovčína? __________

Kolik oveček ještě zbývá v ohradě?__________

Je v ovčíně více nebo méně oveček než v ohradě?__________

Kolik oveček je na obrázku celkem?__________

Je na obrázku více vlků, nebo pejsků?__________

Pracovní list: MET22_PH_01_PL_03_Ovečky v ovčíně

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_01_Čísla a číslice    

PRACOVNÍ LIST 2

Maminka tě poslala do květinářství pro květiny. Chtěla by 2 žluté květiny, 4 bílé a 1 červenou. Dala ti 
s sebou přesně 50 Kč (2x20 Kč a 1x10 Kč), za něž máš nakoupit. Jedna žlutá květina stojí 2 Kč, jed-
na bílá 5 Kč a jedna červená 10 Kč. Spočítej si, kolik stojí všechny květiny dohromady a kolik ti paní 
prodavačka vrátí.

Květinářství

1. Spočítej:
 Kolik stojí všechny květiny dohromady? ______________
 Kolik ti paní prodavačka vrátí? ______________
 Kolik je v obchodě celkem červených květin? ______________
 Je počet všech žlutých květin sudý, nebo lichý? ______________
2. V květinářství se prodávají také krásné bílé kopretiny – jejich počet je ale lichý. Dokresli kopretiny tak, 
 aby byl jejich počet sudý.
3. V obchodě je také jedna zcela prázdná váza – dokresli do ní právě tolik 
 květin, kolik jsi jich celkem pro maminku koupil/a.

PRACOVNÍ LIST 02

Pracovní list: MET22_PH_02_PL_02_V obchodě 

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_02_Nákupy a časové údaje

PRACOVNÍ LIST 02PRACOVNÍ LIST 02

1. Naše nejvyšší hora Sněžka je trojúhelníkovitého tvaru. Spoj pravítkem všechny 3 vyznačené body a zakroužkuj 
 správný typ trojúhelníku, který ti Sněžka připomíná. Ověř si svůj odhad pravítkem a změř kontrolně všechny strany. 
 Naměřené údaje zapiš do velkého trojúhelníku.                          

vrchol: 
1603 m n.m. 

s kaplí sv. Vavřince

OBECNÝ 
RŮZNOSTRANNÝ

ROVNORAMENNÝ ROVNOSTRANNÝ

B

a=b=

c=

A

C

Pracovní list: MET22_PH_03_PL_02_Sněžka

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_03_Máme rádi Česko

MET22_PH_01_Čísla  
a číslice

MET22_PH_01_P_01_
Tvary číslic

MET22_PH_02_PL_03_
Sudá a lichá

MET22_PH_01_PL_01_
Zvířátka

MET22_PH_02_Nákupy  
a časové údaje

MET22_PH_03_Máme 
rádi Česko

MET22_PH_01_PL_02_
Kreslíme číslice

MET22_PH_02_PL_01_
Mince a bankovky

MET22_PH_03_PL_01_
Číselná osa

MET22_PH_01_PL_03_
Ovečky v ovčíně

MET22_PH_02_PL_02_ 
V obchodě

MET22_PH_03_PL_02_
Sněžka

Přílohy
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PRACOVNÍ LIST 03

Kaple sv. Vavřince se nachází na vrcholu Sněžky v její polské části. Je postavená z kamene, obložena dřevem a kaž-
doročně se zde v létě na den sv. Vavřince koná slavnostní mše. Zapiš k šipce, jak vysoká kaple je a kolikrát se do její 
výšky vejde věc (kroky, schody, výška dveří, lavice apod.), kterou jste společně změřili ve třídě. Za odměnu si můžeš 
stavbu vybarvit.

m

Kaple sv. Vavřince je vysoká jako:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Pracovní list: MET22_PH_03_PL_03_Vavřinec

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_03_Máme rádi Česko

PRACOVNÍ LIST 03

Vystřihni si postavu kluka a jeho oblečení. Zkus sestavit co nejvíce možných kombinací, do čeho se může obléknout. 
Kolik se ti jich podařilo vymyslet?

Pracovní list: MET22_PH_04_PL_03_Oblíkačka klučičí

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_04_Rozpočty

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

kalkulačka pro kontrolu výsledku

• Žák používá analytické a kritické myšlení
• Žák umí pracovat s rozpočtem
• Žák odhaduje a kontroluje výsledek
• Žák zaokrouhluje čísla
• Žák pracuje s kalkulačkou (pro kontrolu výsledku)
• Žák kombinuje různé možnosti

MET22_PH_04_PL_01_ Táborový rozpočet
MET22_PH_04_PL_02_Oblíkačka holčičí
MET22_PH_04_PL_03_Oblíkačka klučičí

POMŮCKY:

CÍLE

PŘÍLOHY

ÚVOD HODINY 

Matematika a její aplikace

Matematika a dítě se sluchovým postižením

4.

Matematika a její aplikace Osobností a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Rozpočty

DOMÁCÍ ROZPOČET
V této hodině matematiky se zaměříte na téma rozpočet. Zeptejte se dětí, zda vědí, co znamená rozpočet (např. 
domácnosti), a jak si ho představují. Jaký mají odhad toho, kolik korun měsíčně se spotřebuje na chod domácnosti? 
Jaký rozpočet budou asi potřebovat pro svou budoucí domácnost? 

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 05

Zlomky

delší provázek (např.20 cm), pravítko, plato od vajíček, pracovní list

• Žák si vizualizuje hodnotu zlomků
• Žák se zlomky aktivně pracuje
• Žák umí zlomky dobře znázorňovat
• Žák se učí přemýšlet, kde všude se dají zlomky využít

MET22_PH_05_PL_01_Jablečný koláč
MET22_PH_05_PL_02_Zlomkostka

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY

Matematika a její aplikace

Matematika a dítě se sluchovým postižením

5.

Matematika a její aplikace Osobností a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

ÚVOD HODINY

ZLOMKY VE TŘÍDĚ
Úlohy se zlomky je skvělé co nejvíce vizualizovat. Začít můžete s příklady, v nichž využijete počet žáků, které máte ve 
třídě. Odpočítejte nejlépe jejich sudý počet, tak aby se dětem dobře počítalo, a zadávejte následující úkoly. Výsledky 
zapisujte na tabuli. 

Polovina žáků si stoupne k oknu. Kolik je to celkem žáků?
Jedna osmina žáků si sedne do lavic. Kolik osmin žáků z celkového počtu zůstalo stát?
Dvě třetiny žáků si stoupnou na jednu nohu. Kolik je to celkem žáků?

PRACOVNÍ LIST 1

Jako táboroví vedoucí máte za úkol sestavit rozpočet na celý letní tábor. Celkem jede na sedmidenní tábor 30 dětí 
a 3 vedoucí. Doplňte chybějící údaje a splňte zadané úkoly. Rozhodněte se, jak naložíte s vámi vypočítaným rozpo-
čtem, který na tábor máte. 

Počet vedoucích: 3

Počet dětí: 30

Cena za jedno dítě: 3000 Kč

Celkový rozpočet:____________Kč

Doprava
Můžete zvolit hned několik způsobů dopravy na tábor - autobus, vlak nebo kola, ke kterým pojede auto s přívěsem 
na batohy. Vypočítejte, kolik bude stát doprava za jednu osobu, a rozhodněte se, čím se na tábor dopravíte. (V ceně 
za dopravu je zahrnuta i zpáteční cesta.)

Zvolili jsme dopravu______________za cenu_________________. V rozpočtu nám tak zbylo______________.

a) AUTOBUS – 1650 Kč. Cena za 1 osobu: _____________________

b) VLAK – 3300 Kč. Cena za 1 osobu:__________________________

c) KOLO + přívěs na batohy – 660 Kč. Cena za 1 osobu:____________

PRACOVNÍ LIST 01

Pracovní list: MET22_PH_04_PL_01_ Táborový rozpočet

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_04_Rozpočty

Pustil/a ses do přípravy jablečného koláče, který chceš upéct a rozdělit se o něj s několika kamarády. Vyjádři ve zlom-
cích množství ingrediencí, které budeš potřebovat:

1. Z 1 kg mouky potřebuješ na koláč oddělit 1/5. 
 Vyznač si graficky toto množství na pytlíku mouky a převeď ho do zlomku.

2. Jedna kostka másla váží 400 g. Ty do receptu potřebuješ 100 g. 
 Vyjádři množství 100 g ve zlomku a vyznač ho na kostce másla.

3. Do koláče je potřeba dát také mléko. Z celkem 500 ml to bude 1/2. 
 Kolik mililitrů to bude?

4. Do mísy k ostatním ingrediencím přidej 2 vejce z plata, kde jich je 10. 
 Vyjádři toto množství zlomkem avybarvi ho na obrázku.

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET22_PH_05_Zlomky

Pracovní list: MET22_PH_05_PL_01_Jablečný koláč

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 02

Vystřihni si postavu holčičky a její oblečení. Zkus sestavit co nejvíce možných kombinací, do čeho se může oblék-
nout. Kolik se ti jich podařilo vymyslet?

Pracovní list: MET22_PH_04_PL_02_Oblíkačka holčičí

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

Plán hodiny: MET22_PH_04_Rozpočty

PRACOVNÍ LIST 02

Vystřihni si hrací kostku a domluv se se spolužáky ve skupině tak, aby dva z vás na kostku zapsali různé hodnoty 
zlomků a druzí dva znaménka (+,  -, x a bonusového smajlíka, který může být kterýmkoliv znaménkem). Kostky si 
poté barevně vyzdobte, slepte lepidlem a můžete hrát:

Dvojice se dají dohromady takto – jeden s kostkou se zlomky a druhý s kostkou se znaménky. Házením kostkami 
budou vznikat příklady, které máte vypočítat. Soutěžte mezi dvojicemi ve správnosti výsledků a rychlosti výpočtu. 

Plán hodiny: MET22_PH_05_Zlomky

Pracovní list: MET22_PH_05_PL_02_Zlomkostka

METODICKÝ MATERIÁL: Matematika a dítě se sluchovým postižením

MET22_PH_03_PL_03_
Vavřinec

MET22_PH_04_PL_03_
Oblíkačka klučičí

MET22_PH_04_Rozpočty

MET22_PH_05_Zlomky

MET22_PH_04_PL_01_
Táborový rozpočet

MET22_PH_05_PL_01_
Jablečný koláč

MET22_PH_04_PL_02_
Oblíkačka holčičí

MET22_PH_05_PL_02_
Zlomkostka
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Člověk a jeho svět

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální
komunikativní
k řešení problémů
k učení 

Vzdělávací oblast člověk a jeho svět může patřit pro děti se sluchovým postižením k těm nejnáročnějším. Především 
kvůli možným omezením ve slovní zásobě, absenci bezděčného učení a obtížím spojeným s rozvojem kognitivních 
funkcí, které může sluchové postižení způsobovat. Není to jen slovní zásoba ve významu nových slov, ale i porozumě-
ní pojmům a vztahům mezi nimi. Dítě se sluchovým postižením si neosvojuje jazyk stejným způsobem jako děti slyší-
cí. Nemá možnost pojmy náhodně slyšet v různých vazbách a použítí. Technické pomůcky jsou sice velkou podporou 
při učení se jazyku, pomůcky však mají své limity. Dítě se sluchovým postižením se tak slovní zásobě a porozumění 
jazyku učí převážně aktivně. To vše může dítěti se sluchovým postižením komplikovat správnému porozumění učivu. 
Tento metodický materiál vám nabídne plány hodin a materiály do vyučování vždy k celému tématu pro každý ročník 
prvního stupně. 

O ČEM METODA JE

Poslech je pro dítě se sluchovým postižením obtížnější než pro jeho slyšící vrstevníky. To, jak dítě slyší, závisí na 
mnoha faktorech — nastavení kompenzační pomůcky, jak dlouho dítě pomůcku používá, na jazykovém citu a celkově 
schopnostech dítěte i na aktuálním akustickém prostředí, ve kterém se dítě vyskytuje. 
Mnohdy se může stát, že dítě si neuvědomí, že nerozumělo či něco přeslechlo, ale z jeho chování to nejde poznat, 
protože kopíruje chování svých spolužáků.

• Žák užívá strategií kritického myšlení 
• Žák chápe téma komplexně 
• Žák rozvíjí porozumění slovní zásobě 
• Učitel dovede pracovat s tématem průřezově 
• Učitel dovede vizualizovat téma 
• Učitel vede žáky k přemýšlení a pochopení 

POROZUMĚNÍ, PRODUKCE A ÚHYBNÉ STRATEGIE

CÍLE

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_PH_01_Tvorba mapy prvouky
MET23_PH_01_P_01_Mapy
MET23_PH_01_P_02_Tematické okruhy
MET23_PH_01_P_03_Státy
MET23_ML_01_1ročník

MET23_ML_02_2ročník
MET23_ML_03_3ročník
MET23_ML_04_4ročník
MET23_ML_05_5ročník

PŘÍLOHY K METODICE
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AKTIVITY

STRUKTURA TÉMATU 
Orientace v tématu je jedním z klíčů k porozumění. Dítě se slu-
chovým postižením pro lepší orientaci potřebuje vizuální podporu, 
která je pro něj přirozenější.
Témata lze strukturovat pomocí myšlenkových map nebo různých 
os. Můžete si vytvářet vizualizaci tématu na velký papír tím, že 
postupně přidáváte klíčová slova, obrázky či informace podle toho, 
jak se do tématu dostáváte hlouběji. Zároveň si tím stanovujete, 
co je v tématu nejdůležitější. Výsledný produkt pak může zůstat ve 
třídě a sloužit jako výukový materiál pro děti.

MAPA PRVOUKY 
Pro dítě se sluchovým postižením je důležité, aby se učilo vnímat 
souvislosti a aby se v tématu orientovalo. Vzdělávací oblast Člověk 
a jeho svět lze pojmout jako mapu, kterou děti proplouvají a všechna témata však vidí - ta, která probíraly i ta, ketrá je 
teprve čekají. 

1. PŘÍSTUP KE SLOVNÍ ZÁSOBĚ 
•  Dítě může dostat slovní zásobu k tématu jako domácí úkol.
•  Slovní zásobu k tématu si proberete před začátkem tématu.
•  Slovní zásobu k tématu nechte dětem k dispozici po celou dobu, co téma 
  probíráte – velký papír, nástěnka, apod. Pokud budou nová slova přibývat, 
  můžete je přidávat.
•  Nová slova pište do notýsku.

2. KONTINUITA TÉMATU
•  Přesáhněte s tématem do dalších předmětů (např: výtvarná výchova, 
  pracovní činnosti, český jazyk apod.).
•  Celé téma můžete vystavět na jednom příběhu, tak aby se dobře jednotlivé hodiny 
  propojily.
•  Spojte učivo s reálnými zkušenostmi dětí. 
•  Tvořte si s dětmi vlastní materiál, kde celé téma postupně shrnujete.

3. ZPĚTNÁ VAZBA A REFLEXE
• Reflektujte jednotlivé aktivity a ověřujte si, že dítě látce opravdu porozumělo. 
• Reflektujte na konci hodiny. 
• Reflektujte na konci celého tématu.
• Metody reflexe najdete v kapitole Reflexe v úvodu druhé části publikace.

4. KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA 
• Při výuce nezapomínejte na komunikační pravidla.
• Nejklíčovější komunikační pravidla jsou: mluví jen jeden, opakovat odpovědi dětí, zapisovat odpovědi / klíčová slova 

tématu na velký papír/tabuli (tvořit strukturu tématu).

ČLOVĚK A JEHO SVĚT DĚTEM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DOPORUČUJE 

U některých témat děti skupinově 
kreslí, např. při probírání tématu lidské 
tělo děti na plachtu obkreslí tělo jed-
noho se spolužáků. Společně pak ob-
rys vybarvují a k částem těla připisují 
jejich názvy. Vytváříme také myšlenko-
vé mapy, např. k tématu nemoc a úraz. 

Aneta Löscherová, ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje
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Děti si mohou mapu nalepit do svých sešitů či portfolií a dále téma rozvíjet. Společně si však můžete mapu i vytvořit 
a zkusit si s dětmi k jednotlivým tématům vymyslet, co je asi čeká. K tomu můžete využit plán hodiny tvorba mapy 
prvouky MET23_PH_01_Tvorba mapy prvouky.

Mapa prvouky se týká celého prvního období — aby děti viděly, že k některým tématům se vracíte, prohlubujete je, 
některá se prolínají.

VISIBLE  THINKING
Jednotlivé myšlenkové cesty jsme pro vás již popsali v metodikách MET03 Vidím, jak myslím, MET04 Diskuze bez 
krize, MET06 Myslím tvořivě a MET09 Příběhem k podstatě. 
Myšlenkové cesty jsou ideální pro podporu kritického myšlení, zorientování se v tématu a jeho rozvíjení. S myšlenko-
vými cestami můžete zahajovat nové téma nebo hodinu. Je potřeba je s dětmi opakovat, učit je je používat a auto-
matizovat si je tak, aby si při dalším novém tématu třeba samy vzpomněly, jak do něj mohou vstoupit a lépe se v něm 
zorientovat. Další myšlenkové cesty naleznete na stránkách Project Zero‘s Thinking Routine Toolbox.
 www.pz.harvard.edu/thinking-routines 

CO VŠECHNO UŽ VÍM 
Ukažte dětem obrázek, předmět, přečtěte jim větu a nechte je, aby si pomocí asociací odvodily, co nejvíce dalších 
věcí, které již vědí nebo si myslí. Odpovědí dětí zapisujte na papír, dbejte na to, abyste po dětech opakovali a aby 
mluvil jen jeden. 
Můžete si s dětmi touto formou na úvod hodiny zahrát kratičkou hru na rozehřátí hlavy.
Např: Sokol zabral pádlem. 
Možné odpovědí: Sokol je asi jméno, možná je to indián, asi je na nějaké lodi, někam pospíchá, není to mimino atp.

SLOVNÍ HRY
Na začátku nového tématu můžete s dětmi hrát různé slovní hry, které obsahují slovní zásobu k tématu. Přiřazování 
slov, hledání slov, pexeso, třídění slov nadřazených a podřazených. Spojování slov, slovní domino, dosazování slov do 
věty. Slova, která jsou nová, dejte dítěti se sluchovým postižením k prostudování. Může si je probrat doma, s asisten-
tem, napsat či nalepit si je do slovníčku.

VIZUALIZACE 

KONTINUITA TÉMATU

Vizualizovat téma nemusíte jen na papíře. Děti se mohou věnovat modelování, tvoření a různým pokusům. K tématu 
také můžete najít video či filmový úryvek. Pokud dětem pouštíte video, ve kterém se mluví, dbejte na to, aby v něm 
byly titulky.

Aby se dítě lépe orientovalo v tématu, je dobré, pokud je zachována jeho kontinuita. To znamená, že je například 
podloženo příběhem, postupně se zapisuje na jeden papír, k minulým poznatkům se aktivně vracíte. Pro každý ročník 
jsme jeden tematický okruh zpracovali do několika plánů hodin. Téma, které probíráte ve vzdělávací oblasti Člověk 
a jeho svět, můžete zároveň prolínat i do dalších vzdělávacích oblastí.

http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žáci rozvíjí myšlení a učí se tvořit mapu 
• Žáci rozlišují jednotlivé podřazené termíny a dovedou k nim vymyslet termín nadřazený 
• Žáci vidí, jaká témata je ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět čekají, a orientují se v nich

CÍLE

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

průřezově

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

PŘÍLOHY

MET23_PH_01_P_01_Mapy
MET23_PH_01_P_02_Tematické okruhy
MET23_PH_01_P_03_Státy

Tvorba mapy Prvouky

ÚVODNÍ AKTIVITA

DISKUZE NA TÉMA MAPA 
Hodinu zahajte tím, že si sednete do kruhu. Téma hodiny dětem však neříkejte. Ukažte jim různé mapy � turistickou 
papírovou, starou, mapu na telefonu, glóbus, mapu hvězdné oblohy � různé mapy naleznete i v příloze  
MET23_PH_01_P_01_Mapy. Ptejte se dětí, co vidí, k čemu to slouží, proč je mapa dobrá. 
Zeptejte se dětí, proč si myslí, že jim mapy ukazujete, a co asi dneska budete dělat. 

Člověk a jeho svět 

METODICKÝ LIST 01 1. ROČNÍK

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas  

Tematický okruh se věnuje časovým údajům v našem životě. Následkem sluchového postižení může mít i velmi dobře 
kompenzované dítě obtíže s vnímáním časových údajů. Zaměřujte se na různé zobrazení časových údajů � lineárně, 
cyklicky. Ve třídě si můžete vytvořit společný kalendář, kam si můžete zapsat významné události vaší třídy (narozeniny, 
prázdniny, svátky, besídky a jiné). 

Poznatky, které během tematického okruhu proberete, reflektujte. K reflexi můžete využít pracovní list MET23_
ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola, kam do jednotlivých bublin zapisujte či zakreslujete, co už o čase víte. 
Do závěrečné velké bubliny, si můžete s dětmi nakreslit, jak asi čas vypadá podle toho, co už o něm víme.

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák rozumí časovým údajům 
• Žák umí poznat čas z různých druhů hodin 
• Učitel dovede vizualizovat učivo různými způsoby 
• Učitel prolíná tematický okruh do dalších vzdělávacích okruhů 

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ČASU
MET23_ML_01_PH_01_Čas kolem nás  
MET23_ML_01_PH_01_PL_01_Čekám a spěchám 
MET23_ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola 
MET23_ML_01_PH_01_PL_03_Trvá mi to 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA MĚŘENÍ A URČOVÁNÍ ČASU
MET23_ML_01_PH_02_To je ale hodin  
MET23_ML_01_PH_02_PL_01_Hodiny
MET23_ML_01_PH_02_PL_02_Pexeso 

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DENNÍ ČINNOSTI
MET23_ML_01_PH_03_Co v čase děláme  
MET23_ML_01_PH_03_P_01_Činnosti dne 
MET23_ML_01_PH_03_PL_02_Časová osa 

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DEN, TÝDEN, ROK A ČASOVÉ OSY
MET23_ML_01_PH_04_Den, týden, měsíc, rok  
MET23_ML_01_PH_04_PL_01_Dny, měsíce, roky 
MET23_ML_01_PH_04_PL_02_Časové osy 

PRACOVNÍ LIST 03

Doplňte do tabulky, jak dlouho vám jednotlivé úkony trvají. Čas si změřte stopkami.
Nejdříve si napište, jestli si myslíte, že jste to dělali dlouho, nebo rychle. Můžete zkusit i odhadnout čas. 
Pak se podívejte na stopky, jak dlouho vám to opravdu trvalo.

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_01_PL_03_Trvá mi to

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_01_Čas kolem nás

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Připadalo mi, že to dělám dlouho, 
nebo rychle? Jak dlouho mi to trvalo?

Když si čistím zuby

Když jím

Když dělám úkol

Když jdeme na procházku

Když se dívám na pohádku

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET23_PH_01_Tvorba mapy Prvouky

Příloha: MET23_PH_01_P_01_Mapy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Prag. In Porges. http://www.porges.net/MapsPagesFolder/Prague1900.html

Zdroj: Satelitní mapa. In Maps Google. https://www.google.com/maps/@50.109456,14.3839944,776m/data=!3m1!1e3

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák rozumí základním časovým údajům
• Žák je seznámen s pojmem čas 

čekání, spěch, čas, vnímat, cítit se, komiks

CÍLE 

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Člověk a jeho svět

1.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova,
mediální výchova

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

PŘÍLOHY 

KLÍČOVÁ SLOVA

MET23_ML_01_PH_01_PL_01_Čekám a spěchám
MET23_ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola 
MET23_ML_01_PH_01_PL_03_Trvá mi to

Čas kolem nás 

ÚVOD HODINY 

KRUH � ČAS KOLEM NÁS? 
Sedněte si s dětmi do kruhu. Připravte si různé předměty spojené s časem či časovými údaji (hodiny, kalendář, lístek 
do kina/MHD, jízdní řád, obrázek slunce, měsíce, obrázek vaší školy ve dne a v noci, stopky, rozvrh hodin apod.)  
a nechte děti nějakou chvíli na předměty a obrázky koukat. Dejte jim čas v tichosti o předmětech popřemýšlet 
a prohlédnout si je. Poté se dětí ptejte.

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák rozumí základním časovým údajům

CÍLE

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Člověk a jeho svět

1.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

PŘÍLOHY

KLÍČOVÁ SLOVA

MET23_ML_01_PH_02_PL_01_Hodiny
MET23_ML_01_PH_02_PL_02_Pexeso

digitální hodiny, ručičkové hodiny, čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 

To je ale hodin

ÚVOD HODINY

KRUH � REFLEXE PRACOVNÍCH LISTŮ A DISKUZE
Na základě pracovních listů (MET23_ML_01_PH_01_PL_03_Trvá mi to), které si děti doma vyplnily, si můžete shrnout, 
zdali ten čas vnímáme všichni stejně. 
Děti si mohou porovnat jednotlivé činnosti, jak dlouho jim trvaly a jestli jim přišlo, že to trvalo dlouho, nebo krátce. 

Připravte si hodiny � ručičkové, digitální, nástěnné, hodinky na ruku. 

Ještě než je dětem ukážete, zeptejte se jich, jestli tedy čas nějak měříme. 
Ukažte dětem různé hodiny a vysvětlete jim, že čas měříme pomocí hodin, abychom věděli, kdy se máme s někým 
setkat, v kolik začíná kino či odjíždí autobus. Hodiny digitální a ručičkové měří čas stejně, každé je však ukazují tro-
chu jiným způsobem.

PŘÍLOHA 02

Plán hodiny: MET23_PH_01_Tvorba mapy Prvouky

Příloha: MET23_PH_01_P_02_Tematické okruhy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Témata pokrývají celé první období a vychází z RVP. Jednotlivé oblasti si můžete rozdělit na menší tematické části. 
Každé oblasti mohou děti samy vymyslet název � název ostrova, státu apod. Ke každé oblasti můžete přiřadit obrázky 
či pojmy z vašeho blízkého okolí.

PŘIDEJTE SI SAMI 

(fotografie vaší školy)

+ 

(mapa vašeho města)

MAPA NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME

PRACOVNÍ LIST 01

Doplňte do bublin, co si asi tito lidé říkají, když čekají či spěchají.

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_01_PL_01_Čekám a spěchám

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_01_Čas kolem nás

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Kdo na obrázku spěchá a kdo čeká?

PRACOVNÍ LIST 01

1. Umísti pizzu nebo koláč do talíře tak, abys zakryl vyznačený kousek.

1

3

2

4

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_02_PL_01_Hodiny 

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_02_To je ale hodin

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 02PŘÍLOHA 03

Plán hodiny: MET23_PH_01_Tvorba mapy prvouky

Příloha: MET23_PH_01_P_03_Státy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Státy si můžete vytisknout na A3 nebo A4. Potom si je k sobě slepte a vytvořte si váš ostrov prvouky, ve kterém se 
budete orientovat. Jednotlivé názvy mohou odpovídat názvům oblastí dle RVP nebo si s dětmi podle obrázků a klíčo-
vých slov vytvořte vlastní. 
Nazvat si můžete i celý ostrov. Společně si pak s dětmi můžete vybarvovat oblasti, které jste už probrali, nebo si je 
tam dopisovat. Záleží na preferencích vašich i dětí. Mapa prvouky by vás však měla provázet celým prvním obdobím. 
Dětem by měla připomínat, co už ví a co je ještě čeká.

PRACOVNÍ LIST 02

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_01_Čas kolem nás

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením
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Kolik je hodin
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D
en
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Co už vím o čase?

PRACOVNÍ LIST 02

Do rámečků nalep hodiny, které k sobě patří, protože ukazují stejný čas, a napiš, kolik je hodin. 

Hodiny 1 Hodiny 2 Kolik je hodin?

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_02_PL_02_Pexeso

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_02_To je ale hodin

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_PH_01_Tvorba 
mapy Prvouky

MET23_ML_01_1ročník

MET23_ML_01_PH_01_
PL_03_Trvá mi to

MET23_PH_01_P_01_
Mapy

MET23_ML_01_PH_01_
Čas kolem nás

MET23_ML_01_PH_02_To 
je ale hodin

MET23_PH_01_P_02_Te-
matické okruhy

MET23_ML_01_PH_01_
PL_01_Čekám a spěchám

MET23_ML_01_PH_02_
PL_01_Hodiny

MET23_PH_01_P_03_
Státy

MET23_ML_01_PH_01_
PL_02_Čas kolem dokola

MET23_ML_01_PH_02_
PL_02_Pexeso

Přílohy

1. ročník
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

CO JE DEN A CO JE NOC? � DISKUZE 
S dětmi si můžete pustit krátký obecně známý film od společnosti Pixar Day 
and Night. 1url.cz/WzvKG  Nebo jakékoliv jiné video znázorňující téma dne a noci.

• Žák rozumí časovým údajům 
• Žák řádí činnosti dne za sebou

činnost, den, noc, režim, brzy, pozdě 

CÍLE

KLÍČOVÁ SLOVA 

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

1.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

PŘÍLOHY

MET23_ML_01_PH_03_P_01_Činnosti dne
MET23_ML_01_PH_03_PL_01_Časová osa

Co v čase děláme

ÚVOD HODINY 

Den a Noc (Pixar)

Člověk a jeho svět 

zdroj: M4TTH3W (2013, Říjen 13) Il Giorno e la Notte - The Day and the Night (FULL HD) [video]. YouTube. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EEDf_RNb73c

PRACOVNÍ LIST 01

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_04_PL_01_Dny, měsíce, roky

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_04_Den, týden, měsíc, rok

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Dny

METODICKÝ LIST 02 2. ROČNÍK

1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA BEZPEČNOST POHYBU PO SILNICI A POZNÁVÁNÍ OKOLÍ ŠKOLY 
MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme 
MET23_ML_02_PH_01_P_01_Mapa ČR 
MET23_ML_02_PH_01_PL_01_Cesta do školy 
MET23_ML_02_PH_01_P_02_Bezpečnost na silnici 
MET23_ML_02_PH_01_PL_02_Rozdíl života ve městě a na vesnici 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA ROZMANITOST PŘÍRODY V OKOLÍ ŠKOLY  
MET23_ML_02_PH_02_Rozmanitost přírody
MET23_ML_02_PH_02_PL_01_Rostliny a živočichové zpaměti 
MET23_ML_02_PH_02_PL_02_Badatelský list 

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA ŽIVOT A PROMĚNU STROMU BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
MET23_ML_02_PH_03_Roční období v našem městě 
MET23_ML_02_PH_03_PL_01_Moje aktivity
MET23_ML_02_PH_03_PL_02_Školní rok jednoho stromu 

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA OCHRANU PŘÍRODY
MET23_ML_02_PH_04_Ochrana přírody v našem městě 
MET23_ML_02_PH_04_PL_01_Co je a co není ochrana přírody 
MET23_ML_02_PH_04_P_01_Značení chráněných prvků a lokalit
MET23_ML_02_PH_04_PL_02_Jak můžeme pomáhat živočichům

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHY

Tematický okruh je věnován poznávání místa kolem nás. Pracujte především s prostředím kolem vaší školy, které 
komplexně poznávejte a znalosti si rozšiřujete. Slovní zásobu k tématu si pište na velký papír, který budou mít děti 
stále k dispozici. Některé plány hodin jsou delší a můžete si je rozdělit do více vyučovacích hodin nebo je pojmout 
jako projektový den a téma průřezově zapojit i do dalších vzdělávacích oblastí.  

TEMATICKÝ OKRUH: Místo, kde žijeme    

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák si uvědomuje proměnu místa a přírody v průběhu ročních období 
• Žák umí popsat místo, kde žije, a jeho významné prvky
• Žák se učí mapovat výskyt rostlin a živočichů ve svém okolí 
• Žák se dozvídá o možnostech aktivního přístupu ke zvyšování biodiverzity živočichů 
• Žák se učí bezpečnému chování při pohybu venku

CÍLE 

PŘÍLOHA 01

Činnosti dospělých 

Metodický list: 1. třída

Příloha: MET23_ML_01_PH_03_P_01_Činnosti dne

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_03_Co v čase děláme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

1PRACOVNÍ LIST 02
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Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_04_PL_02_Časové osy

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_04_Den, týden, měsíc, rok

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák si aktivně všímá svého okolí a prvků v něm
• Žák přemýšlí o bezpečnosti cestou do školy
• Žák si uvědomuje estetiku krajiny a okolí
• Žák dobře popisuje rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici
• Žák umí popsat místo, kde žije, a jeho významné prvky

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

2.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Místo, kde žijeme

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

doprava, město, vesnice, bezpečnost, cesta, oblečení

velký balicí nebo flipchartový papír, fixy, tabule, pracovní listy

PŘÍLOHY

MET23_ML_02_PH_01_P_01_Mapa ČR
MET23_ML_02_PH_01_PL_01_Cesta do školy
MET23_ML_02_PH_01_P_02_Bezpečnost na silnici
MET23_ML_02_PH_01_PL_02_Rozdíl života ve městě a na vesnici

1PRACOVNÍ LIST 01

00:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Metodický list: 1. ročník

Pracovní list: MET23_ML_01_PH_03_PL_01_Časová osa

Plán hodiny: MET23_ML_01_PH_03_Co v čase děláme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

1. Ručičkové hodiny jsme rozmotali na čáru. Zkus napsat nebo nakreslit do prázdných bublin, co děláš, když 
chodíš do školy, a přiřaď bubliny k časům. Do prázdných bublin doplň, co děláš ty.

TVRDĚ SPÍM
ČISTÍM SI 

ZUBY
VSTÁVÁM JDU SPÁT JÍM UMÝVÁM SE

Jeden den má 24 hodin. Hodiny nám ukazují čas. Digitální hodiny ukazují 
čas od 0 do 23.59. Čas mohou ukazovat i hodiny ručičkové, jenže na ty se 
vejde jen 12 hodin, a tak je za jeden den malá ručička oběhne dvakrát. 
Nový den začíná o půlnoci a končí také o půlnoci.

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 2. ročník

Příloha: MET23_ML_02_PH_01_P_01_Mapa ČR

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

Ročník:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák rozumí časovým údajům

den, týden, měsíc, kalendář, svátek 

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

1.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

PŘÍLOHY 

MET23_ML_01_PH_04_PL_01_Dny, měsíce, roky
MET23_ML_01_PH_04_PL_02_Časové osy

Den, týden, měsíc, rok

CÍLE

KLÍČOVÁ SLOVA 

ÚVOD HODINY

VIDÍM � MYSLÍM � ZAJÍMALO BY MĚ 
To, jak na tuto myšlenkovou cestu, najdete v metodice MET03 Vidím, jak myslím.

Rozstříhejte barevné čtverečky z přílohy MET23_ML_01_PH_04_PL_01_Dny, měsíce, roky (můžete však využít i barev-
né papíry, které si rozstříháte na malé čtverečky, které budou představovat dny, větší čtverce, jež budou představovat 
měsíce, a ty se pak vejdou do velkého čtverce, který bude představovat rok). 

Lístečky vysypte před děti a ptejte se jich, co vidí. Odpovědi zapisujte na papír/tabuli. Dále se dětí ptejte, co si o tom 
myslí, odpovědi zapisujte na papír/tabuli. Na závěr se ptejte dětí, co by je ještě zajímalo.
Následně si s dětmi vyskládejte lístečky na sebe a ukažte jim, že do jednoho roku se vejde 12 měsíců a do 12 měsíců 
se vejde 365 dní.

Člověk a jeho svět

PŘÍLOHA 02

Metodický list: 2. ročník

Příloha:  MET23_ML_02_PH_01_P_02_Bezpečnost na silnici

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_01_PH_03_
Co v čase děláme

MET23_ML_01_PH_04_
PL_01_Dny, měsíce, roky

MET23_ML_02_2ročník

MET23_ML_01_
PH_03_P_01_Činnosti 
dne

MET23_ML_01_PH_04_
PL_02_Časové osy

MET23_ML_02_PH_01_
Místo, kde žijeme

MET23_ML_01_PH_03_
PL_01_Časová osa

MET23_ML_02_
PH_01_P_01_Mapa ČR

MET23_ML_01_PH_04_
Den, týden, měsíc, rok

MET23_ML_02_
PH_01_P_02_Bezpečnost 
na silnici

2. ročník
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PRACOVNÍ LIST 01

Nakresli cestu, která vede od tebe domů ke škole. Je rovná, nebo klikatá? Co všechno na cestě do školy vidíš � jsou 
to stromy, velké domy, silnice nebo park? Na cestu nakresli také klíčová místa, podle kterých si tuto trasu dobře pa-
matuješ. Za domácí úkol si na hodinkách nebo stopkách změř, kolik minut ti trvá cesta doškoly, a údaj zapiš do bílého 
políčka.

ŠKOLA

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_01_PL_01_Cesta do školy

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 02

Nakresli a urči živočichy a rostliny, které jsi objevil/a u domu, v okolí školy a po cestě do školy. 

Vyplňuj jednotlivé pracovní listy podle vzoru. V případě, že se jedná o rostlinu, můžeš její list a květ 

vylisovat a nalepit místo obrázku.

BADATELSKÝ LIST (VZOR)

Jméno badatele/badatelky Petr Novák

nebo

Rodové a druhové jméno slunéčko sedmitečné

Nakresli místo nálezu

Čas nálezu

Počasí

(z
ak

ro
už

ku
j)

(z
ak

ro
už

ku
j)

(d
ok

re
sli

)

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_02_PL_02_Badatelský list

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_02_Rozmanitost přírody

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák si uvědomuje, co znamená a neznamená ochrana přírody
• Žák samostatně přemýšlí o dobrých a špatných příkladech ochrany přírody v místě bydliště
• Žák se seznamuje se značením chráněných prvků a lokalit
• Žák se dozvídá o možnostech aktivního přístupu ke zvyšování biodiverzity živočichů
• Žák se učí všímat si zajímavých a hezkých prvků v přírodním prostředí
• Žák se učí zpracovávat informace a vyrábět vlastní naučný materiál

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

2.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Ochrana přírody v našem městě

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

ochrana přírody, značení, ptačí budky, hmyz, zvířata, rostliny, rozmanitost

balicí nebo flipchartový papír, fixy, čtvrtky A3, pastelky, laminovací fólie

PŘÍLOHY

MET23_ML_02_PH_04_PL_01_Co je a co není ochrana přírody
MET23_ML_02_PH_04_P_01_Značení chráněných prvků a lokalit
MET23_ML_02_PH_04_PL_02_Jak můžeme pomáhat živočichům

PRACOVNÍ LIST 02

JAK SE ŽIJE VE MĚSTĚ? 

Namaluj do jednotlivých okének život ve městě a na vesnici.

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_01_PL_02_Rozdíl života ve městě a na vesnici

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

JAK SE ŽIJE NA VESNICI? 

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení
• Žák se učí aktivně pozorovat změny v přírodě během ročních období a zaznamenávat je
• Žák si uvědomuje, co dělají rostliny a zvířata během roku

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

2.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Roční období v našem městě

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

podzim, roční období, strom, aktivity, zvíře, rostlina, badatel, živočich

pracovní listy

PŘÍLOHY

MET23_ML_02_PH_03_PL_01_Moje aktivity
MET23_ML_02_PH_03_PL_02_Školní rok jednoho stromu

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 2. ročník

Příloha: MET23_ML_02_PH_04_P_01_Značení chráněných prvků a lokalit

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_04_Ochrana přírody v našem městě

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák si všímá rostlin, živočichů i neživé přírody ve svém okolí
• Žák samostatně pozoruje a bádá
• Žák se aktivně zajímá o konkrétní druhy rostlin a živočichů
• Žák se učí mapovat výskyt rostlin a živočichů ve svém okolí
• Žák se dozvídá nové informace

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

2.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Rozmanitost přírody

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

rostliny, živočichové, neživá příroda, pozorování, rozmanitost, badatel

pastelky, fixy, velký balicí papír, diktafon (mobil), mobilní aplikace birdNET, internet, malé bílé papírky, lupa, eurodesky

PŘÍLOHY

MET23_ML_02_PH_02_PL_01_Rostliny a živočichové zpaměti
MET23_ML_02_PH_02_PL_02_Badatelský list

PRACOVNÍ LIST 01

Zakroužkuj, jaké roční období momentálně je:

1. V tomto ročním období bych chtěl/a stihnout všechny tyto aktivity, které mě moc baví:

  1.___________________________________________________________________________________________________

  2.___________________________________________________________________________________________________

  3.___________________________________________________________________________________________________

  4.___________________________________________________________________________________________________
  
  5.___________________________________________________________________________________________________

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_03_PL_01_Moje aktivity

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_03_Roční období v našem městě

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Vyberte z obrázků to, co patří a co naopak nepatří do ochrany přírody. Setkali jste se s něčím podobným ve vašem 
městě/vesnici? Zkuste vymyslet další příklady. 

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_04_PL_01_Co je a co není ochrana přírody

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_04_Ochrana přírody v našem městě

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Napiš či nakresli co nejvíce rostlin a živočichů, které potkáváš v okolí domova, školy a cestou 

do školy.

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_02_PL_01_Rostliny a živočichové zpaměti

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_02_Rozmanitost přírody

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 02

Zaznamenej, jak vypadá váš vybraný strom a zapiš si další údaje a pozorování:

Měsíc: Září           Datum:__________________

Venkovní teplota:________ Počasí:__________________

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_03_PL_02_Školní rok jednoho stromu

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_03_Roční období v našem městě

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 02

Dokážeš správně spojit živočicha a jeho domeček? Také věci, které vyrobili lidé, mohou živočichům pomoci, aby jich 
bylo více.

babočka paví oko

včela samotářka

 ježek

špaček obecný

ještěrka

čmelák 

netopýr

rorýs obecný

Metodický list: 2. ročník

Pracovní list: MET23_ML_02_PH_04_PL_02_Jak můžeme pomáhat živočichům

Plán hodiny: MET23_ML_02_PH_04_Ochrana přírody v našem městě

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_02_PH_01_
PL_01_Cesta do školy

MET23_ML_02_PH_02_
PL_02_Badatelský list

MET23_ML_02_PH_04_
Ochrana přírody v našem 
městě

MET23_ML_02_PH_01_
PL_02_Rozdíl života ve 
městě a na vesnici

MET23_ML_02_PH_03_
Roční období v našem 
městě

MET23_ML_02_
PH_04_P_01_Značení 
chráněných prvků a lokalit

MET23_ML_02_PH_02_
Rozmanitost přírody

MET23_ML_02_PH_03_
PL_01_Moje aktivity

MET23_ML_02_PH_04_
PL_01_Co je a co není 
ochrana přírody

MET23_ML_02_PH_02_
PL_01_Rostliny a živoči-
chové zpaměti

MET23_ML_02_PH_03_
PL_02_Školní rok jednoho 
stromu

MET23_ML_02_PH_04_
PL_02_Jak můžeme 
pomáhat živočichům
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METODICKÝ LIST 03 3. ROČNÍK

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák chápe různé přístupy k životnímu stylu 
• Žák chápe souvislosti,v jakých funguje lidské tělo 
• Žák dovede reflektovat, co je zdravé a co není 
• Žák spolupracuje ve skupině a vyhledává informace

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZABÝVÁ EXTRÉMY V ŽIVOTNÍM STYLU
MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné,že žijeme
MET23_ML_03_PH_01_PL_01_Obezita
MET23_ML_03_PH_01_PL_02_Anorexie
MET23_ML_03_PH_01_PL_03_Závislost
MET23_ML_03_PH_01_PL_04_Kulturistika
MET23_ML_03_PH_01_PL_05_Nedostatek spánku

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA JÍDLO, VITAMÍNY, DENNÍ PŘÍJEM, KTERÝ POTŘEBUJEME, 
ABYCHOM MOHLI FUNGOVAT
MET23_ML_03_PH_02_Jsme to, co jíme
MET23_ML_03_PH_02_PL_01_Potrava
MET23_ML_03_PH_02_PL_02_Co jím a proč je to důležité

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA TRÁVICÍ SOUSTAVU
MET23_ML_03_PH_03_Jak se to dostane dovnitř
MET23_ML_03_PH_03_P_01_Trávicí soustava 
MET23_ML_03_PH_03_P_02_Proměna potravy

Tip: Můžete si vytvořit papíry s postavou dva, na jeden budete psát informace, které napomáhají dobrému život-
nímu stylu, a na druhý informace, které nepodporují dobrý životní styl. 

Tematický okruh se věnuje základním funkcím lidského těla. Je otevřen úvodní hodinou, která ukazuje extrémní životní 
styly. Téma propojte tak, že si vždy nově získané informace doplňujte do velké myšlenkové mapy. Na velký papír (na-
příklad balicí papír) obkreslete jedno dítě z vaší třídy. Na tento papír následně vlepujte a vpisujte informace, které jste 
se o tématu dozvěděli. Zkuste téma životního stylu zařazovat průřezově do všech vzdělávacích oblastí. 

TEMATICKÝ OKRUH: Člověk a jeho zdraví    

PRACOVNÍ LIST 03

Co vidíte na obrázcích?

Co si o tom myslíte?

Co se těm lidem asi stalo?

Co vás ještě zajímá?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_01_PL_03_Závislost

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Shocking Pictures Show Consequences of Drug Use. Amusing Planet. Retrieved February 18, 2021, from https://www.amusingplanet.
com/2011/03/shocking-pictures-show-consequences-of.html

PRACOVNÍ LIST 01

1. Co je potřeba k tomu, aby to mohlo fungovat? 

Na to, aby lidé a někdy i věci mohli fungovat, potřebují energii. Energii si vyrábíme z různých zdrojů. Zkus přiřadit, 
co jepotřeba, aby to mohlo fungovat?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_02_PL_01_Potrava

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_02_Jsme to, co jíme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák ví, co je potřeba k přežití 
• Žák chápe různé přístupy k životnímu stylu

životní styl, extrém, obezita, anorexie, závislost

CÍLE

KLÍČOVÁ SLOVA 

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Jak je možné, že žijeme?

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_01_PL_01_Obezita
MET23_ML_03_PH_01_PL_02_Anorexie
MET23_ML_03_PH_01_PL_03_Závislost
MET23_ML_03_PH_01_PL_04_Kulturistika
MET23_ML_03_PH_01_PL_05_Nedostatek spánku

ÚVOD HODINY 

KRUH A PŘEMÝŠLEJ � DISKUTUJ � SDÍLEJ (THINK � PAIR � SHARE)
Podrobný popis aktivity Přemýšlej � diskutuj � sdílej najdete v MET04_Diskuse bez krize.
S dětmi si sedněte do kruhu, připravte si velký papír, na který budete zapisovat odpovědi.
Položte dětem otázku: „Jak je možné, že žijeme?“, kterou zároveň napíšete na velký papír před vámi.
Řekněte dětem, aby se nad otázkou nejdříve samy zamyslely. Dejte jim trochu času. Následně si děti ve dvojicích 
sdělí svoje odpovědi a pokusí se přijít na nějakou společnou, kterou budou sdílet s ostatními. Odpovědi jednotlivých 
dvojic následně pište na papír. 

PRACOVNÍ LIST 04

Co vidíte na obrázcích?

Co si o tom myslíte?

Co se těm lidem asi stalo?

Co vás ještě zajímá?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_01_PL_04_Kulturistika

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: TOP 5 Incredible German Bodybuilders. Pinterest. 
Retrieved February 18, 2021, from https://www.pinterest.de/
pin/660621839067911302/

Zdroj: Profesionální kulturistickou kartu drží v Česku v této 
kategorii jen dvě ženy. Jednou z nich je Věra Mikulcová z Jihlavy. 
Jihlavský deník. Retrieved February 18, 2021, from https://jih-
lavsky.denik.cz/galerie/kulturistika-neni-pro-lidi-se-slabou-vuli.
html?back=3897669693-1618-36&photo=2

PRACOVNÍ LIST 02

snídaně

svačina

sladkosti a jiné dobrůtky

oběd
pití

1. Co jsi dneska všechno jedl?

svačina

večeře

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_02_PL_02_Co jím a proč je to důležité

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_02_Jsme to, co jíme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Co vidíte na obrázcích?

Co si o tom myslíte?

Co se těm lidem asi stalo?

Co vás ještě zajímá?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_01_PL_01_Obezita

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Allstair Heap. Kosmos Publishers. Retrieved February 18, 
2021, from https://kosmospublishers.com/promoting-regular-exerci-
se-as-a-path-to-obesity-treatment/

Zdroj: Lonnie and John at a doctor consult during the Season 
8 episode of „My 600-lb Life“ on TLC. NBC News. Retrieved 
February 18, 2021, from https://www.nbcnews.com/think/opinion/
tlc-s-my-600-lb-life-shut-down-due-coronavirus-ncna1175551

PRACOVNÍ LIST 05

Co vidíte na obrázcích?

Co si o tom myslíte?

Co se těm lidem asi stalo?

Co vás ještě zajímá?

Metodický list: 3. ročník

 Pracovní list: MET23_ML_03_PH_01_PL_05_Nedostatek spánku

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Faces of the Sleep Deprived. (The) Absolute. Retrieved February 18, 2021, from http://theabsolutemag.com/7194/art/faces-of-the-sleep-de-
prived/

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák zná pojem trávicí soustava 
• Žák zná základní funkce trávicí soustavy a dokáže je pojmenovat 

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Jak se to dostane dovnitř

KLÍČOVÁ SLOVA

živiny, trávicí soustava, trávení, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, stolice, bakterie, mikroorganismy

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_03_P_01_Trávicí soustava
MET23_ML_03_PH_03_P_02_Proměna potravy

ÚVOD HODINY 

DISKUZE � JAK JÍME?
S dětmi si společně projděte listy domácího úkolu, jehož cílem bylo zjistit, co jíme, jaké to obsahuje živiny a k čemu je 
to našemu tělu dobré. 
Ptejte se dětí: 
„Jak se do našeho těla jídlo dostane?“
„Co se s jídlem stane? Proč to tak je?“ 
„Jak se tomu říká?” 

Odpovědi dětí zapisujte na velký papír.
Ptejte se dětí, jakých podnětů, pocitů či pochodů v těle spojených s trávením si všímají.

PRACOVNÍ LIST 02

Co vidíte na obrázcích?

Co si o tom myslíte?

Co se těm lidem asi stalo?

Co vás ještě zajímá?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_01_PL_02_Anorexie

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

TŘÍDA:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák zná dělení potravin 
• Žák ví, jakou potřebuje tělo potravu, aby mohlo fungovat

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Jsme to, co jíme?

KLÍČOVÁ SLOVA

fungovat, potrava, bílkoviny, sacharidy, tuky, látka, ovoce, zelenina, obilovina, minerály, vitamíny

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_02_PL_01_Potrava
MET23_ML_03_PH_02_PL_02_Co jím a proč je to důležité

ÚVOD HODINY

CO POTŘEBUJEME, ABYCHOM MOHLI FUNGOVAT
Na tabuli nebo velký papír napište slovo fungovat. Ptejte se dětí, co to znamená, a příklady zapisujte. 
Dětem rozdejte pracovní list (MET23_ML_03_PH_02_PL_01_Potrava) a nechte je vypracovat první cvičení samostat-
ně. Následně si povídejte o tom, co jednotlivé věci či živočichové potřebují, aby mohli fungovat. Jak to vypadá, když 
fungují a jak to vypadá, když to nefunguje. Využijte konkrétní příklady z pracovního listu.

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 3. ročník

Příloha: MET23_ML_03_PH_03_P_01_Trávicí soustava

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_03_Jak se to dostane dovnitř

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_03_3ročník

MET23_ML_03_PH_01_
PL_03_Závislost

MET23_ML_03_PH_02_
PL_01_Potrava

MET23_ML_03_PH_01_
Jak je možné, že žijeme

MET23_ML_03_PH_01_
PL_04_Kulturistika

MET23_ML_03_PH_02_
PL_02_Co jím a proč je to 
důležité

MET23_ML_03_PH_01_
PL_01_Obezita

MET23_ML_03_PH_01_
PL_05_Nedostatek 
spánku

MET23_ML_03_PH_03_
Jak se to dostane dovnitř

MET23_ML_03_PH_01_
PL_02_Anorexie

MET02_PL_03_Rozvrh 
hodin

MET23_ML_03_
PH_03_P_01_Trávicí 
soustava

3. ročník
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PŘÍLOHA 02

Na každou část orgánu si vytiskněte jablko, které vždy rozstříháte a promícháte s dalším rozstříhaným obrázkem, 
začínáte s většími kousky a následně stříháte kousky menší, tak abyste jasně vizualizovali, že potrava se rozpadá 
stále na menší kousky. 

1) Zuby rozmělní potravu a smíchají ji se slinami.
 - kapku použijte pro znázornění sliny
 - obrázek jablka rozstříhejte na větší kusy, stejně tak i obrázek kapky

2) Potrava se dostane jícnem do žaludku, kde se smíchá se žaludečními šťávami a rozmělní se ještě na menší kousky.
 - použijte pro znázornění žaludečních šťáv
 
 Obrázek jablka, kapku sliny, žaludeční šťávy a jaterní šťávy rozstříhejte na malinké kousky a nalepte je do tenkého 
 střeva.

4) Strava je teď rozmělněná na tak malé kousíčky, že může projít stěnami hrubého střeva tam, kde je potřeba.
 Malinké rozstříhané kousíčky nalepte tak, že prochází tlustým střevem. 

5) No a to, co neprojde, konečníkem vyloučíme ven v podobě stolice. 

Metodický list: 3. ročník

Příloha: MET23_ML_03_PH_03_P_02_Proměna potravy

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_03_Jak se to dostane dovnitř

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

Obrázky si vyberte dle vašeho uvážení. Můžete dát dětem více obrázků nebo jen jeden. 

Metodický list: 3. ročník

Příloha: MET23_ML_03_PH_05_P_01_Zdravé, nezdravé

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_05_Nejen chlebem živ je človek

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 06

• Žák zná pojem „emoce“
• Žák ví, co je to strach a jak je pro něj důležitý

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Je strach kámoš? 

KLÍČOVÁ SLOVA

emoce, strach, hněv, radost, smutek, stres, nebezpečná situace

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_06_P_01_Situace
MET23_ML_03_PH_06_PL_01_Strašpytlí opáčko

ÚVOD HODINY

KDO JE TO STRACH?
Dětem rozdejte papír. Ptejte se jich: „Co je to strach? A jak by asi mohl vypadat? A je možné, že váš strach bude jiný 
než třeba můj?“ Řekněte dětem, že strach je emoce (slovo si vysvětlete a uveďte si různé příklady). Strach je jedna  
z nejstarších emocí. Má ještě další kamarády, kteří jsou taky tak staří. Jsou to Radost, Smutek a Hněv. 
Nechte děti chvíli přemýšlet a pak jim dejte čas, aby nakreslily svůj strach, jak by asi mohl vypadat. (Následně si děti 
mohou nakreslit i jeho kamarády.)
Společně si pak sedněte do kruhu a nechte děti, aby si své Strachy ukázaly a něco o nich řekly. Na velký papír si pak 
pište společné rysy strachu a zkuste si načrtnout, jak by asi vypadal váš třídní strašák. 

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák zná pojem trávicí soustava 
• Žák zná základní funkce trávicí soustavy a dokáže je pojmenovat 

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

K čemu máme krev?

KLÍČOVÁ SLOVA

funkce, buňka, krev, živiny, škodliviny, moč

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_04_P_01_Buňky

ÚVOD HODINY

DISKUZE V KRUHU
Podívejte se na všechny materiály, které jste doposud k tématu vytvořili, a zopakujte si, co už víte o tom, co člověk 
potřebuje, aby mohl fungovat, a jak se to dostane dovnitř do těla. 

Vezměte si kostičky lega (nebo jiné kostky, které se na sebe dají skládat). Rozložené je položte před děti. Ptejte se 
jich, jak by asi kostičky mohly souviset s lidským tělem. Dětem ukažte jednu kostičku a povězte jim, že ta sama  
o sobě nic moc není, ale když se s dalšími poskládají na sebe a spojí, může něco vzniknout. Stejně funguje i lidské 
tělo. Každý orgán se skládá z buňek a každá ta buňka má nějakou svoji funkci. Každá buňka musí být zásobována 
živinami.   
Dětem ukažte obrázky buňek (můžete využít přílohu MET23_ML_03_PH_04_P_01_Buňky). Vysvětlete dětem, že každá 
buňka dělá něco jiného, a proto vypadají různě. Zkuste spolu vymyslet, co asi budou dělat různé buňky.

PRACOVNÍ LIST 01

1. Představte si, že byste byli jako tato paní. Odpovězte na tak, jak by odpovídala ona.

Co dělám pro zábavu?

Jak odpočívám?

Co jím?

Jak cvičím?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_05_PL_01_Obezita

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_05_Nejen chlebem živ je človek

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Jsem zdravá? A proč? Co je moje práce?

Zdroj: Allstair Heap. Kosmos Publishers. Retrieved February 18, 2021, from https://kosmospublishers.com/promoting-regular-exercise-as-a-path-
-to-obesity-treatment/

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 3. ročník

Příloha: MET23_ML_03_PH_06_P_01_Situace

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_06_Je strach kámoš

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 3. ročník

Příloha: MET23_ML_03_PH_04_P_01_Buňky

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_04_K čemu máme krev

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

lymfocyt (eosinofil)

kožní epitel 

neuron 

lymfocyt (neutrofil)

lymfocyt (monocyt)
vajíčko 

gliová buňka

spermie 
řasinkový epitel

krevní destička
svalové buňky 

červená krvinka

DNA 
(nachází se v jádru 

každé buňky)

PRACOVNÍ LIST 02

1. Představte si, že byste byli jako tato paní. Odpovězte na otázky tak, jak by odpovídala ona.

Co dělám pro zábavu?

Jak odpočívám?

Jsem zdravá? A proč?

Co jím?

Co je moje práce?

Jak cvičím?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_05_PL_02_Anorexie

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_05_Nejen chlebem živ je človek

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

1. Přiřaď obrázky k pojmům. 

STRACH

STRES

HNĚV

RADOST

SMUTEK

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list: MET23_ML_03_PH_06_PL_01_Strašpytlí opáčko

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_06_Je strach kámoš

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 05

• Žák zná pojem životní styl
• Žák ví, co je zdravé a co ne
• Žák rozvíjí strategie kritického myšlení

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

3.

Člověk a jeho svět Osobností a sociální výchova, 
multikulturní výchova 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

Nejen chlebem živ je člověk

KLÍČOVÁ SLOVA

obezita, anorexie, kulturistika, životní styl, zdraví, spánek, zábava, práce

PŘÍLOHY

MET23_ML_03_PH_05_P_01_Zdravé nezdravé
MET23_ML_03_PH_05_PL_01_Obezita

MET23_ML_03_PH_05_PL_02_Anorexie
MET23_ML_03_PH_05_PL_03_Kulturistika

ÚVOD HODINY

DISKUZE V KRUHU
Na papír napište větu „Nejen chlebem živ je člověk.“ a ptejte se dětí, co to asi znamená. Odpovědi potom k větě na 
papír dopisujte. 

Vraťte se s dětmi k úplně první úvodní hodině (MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme), kdy jste pracovali s 
obrázky lidí s různými životními styly, a znova se podívejte na všechny pracovní listy (MET23_ML_03_PH_01_PL_01-05).

Ptejte se dětí, co všechno asi potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, a jak se to pozná, když je někdo zdravý.

PRACOVNÍ LIST 03

1. Představte si, že byste byli jako tato paní. Odpovězte na otázky tak, jak by odpovídala ona.

Co dělám pro zábavu?

Jak odpočívám?

Jsem zdravá? A proč?

Co jím?

Co je moje práce?

Jak cvičím?

Metodický list: 3. ročník

Pracovní list:MET23_ML_03_PH_05_PL_03_Kulturistika

Plán hodiny: MET23_ML_03_PH_05_Nejen chlebem živ je človek

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Profesionální kulturistickou kartu drží v Česku v této kategorii jen dvě ženy. Jednou z nich je Věra Mikulcová z Jihlavy. Jihlavský deník. Retrie-
ved February 18, 2021, from https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kulturistika-neni-pro-lidi-se-slabou-vuli.html?back=3897669693-1618-36&photo=2
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METODICKÝ LIST 04 4. ROČNÍK

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení
• Žák se seznamuje se základními informacemi o sluneční soustavě
• Žák se seznamuje s významem Slunce pro Zemi 
• Žák zjišťuje, co všechno je třeba pro život na zeměkouli
• Žák se seznamuje s dalšími jevy ve vesmíru

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZABÝVÁ ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI O SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ
MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava  
MET23_ML_04_PH_01_P_01_Učitel Hvězdokupa 
MET23_ML_04_PH_01_P_02_Vesmířané v galaxii 
MET23_ML_04_PH_01_P_03_Galaxie 
MET23_ML_04_PH_01_P_04_Planety 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA VÝZNAMEM SLUNCE PRO ZEMI
MET23_ML_04_PH_02_Slunce a jeho význam pro život na Zemi  
MET23_ML_04_PH_02_P_01_Vesmířané a Slunce  
MET23_ML_04_PH_02_PL_01_Složení slunečního světla 
MET23_ML_04_PH_02_P_02_Polární záře

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA PLANETU ZEMI
MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost  
MET23_ML_04_PH_03_P_01_Vesmířané na zeměkouli  
MET23_ML_04_PH_03_P_02_Země 
MET23_ML_04_PH_03_P_03_Druhé povídání učitele Hvězdokupy 
MET23_ML_04_PH_03_PL_01_Hledá se nová planeta Země

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DALŠÍ JEVY VE VESMÍRU
MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru  
MET23_ML_04_PH_04_P_01_Vesmířané se loučí  
MET23_ML_04_PH_04_P_02_Znamení zvěrokruhu  
MET23_ML_04_PH_04_PL_01_Souhvězdí 
MET23_ML_04_PH_04_P_03_Vesmírné pexeso  

Tematický okruh je propojen příběhem, ve kterém učitel Hvězdokupa bere své žáky mimozemšťánky na cestu sluneč-
ní soustavou. Texty příběhu dejte dítěti se sluchovým postižením, aby je mohlo zároveň s vaším čtením sledovat. 
S tématem vesmíru a planety Země můžete pracovat i v dalších vzdělávacích oblastech.

TEMATICKÝ OKRUH: Rozmanitost přírody   

PŘÍLOHA 03

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_01_P_03_Galaxie

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 02

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_02_P_02_Polární záře

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_02_Slunce a jeho význam pro život

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák se seznamuje se základními informacemi o sluneční soustavě
• Žák zapojuje samostatné kreativní myšlení a fantazii
• Žák pracuje s informacemi a učí se je interpretovat
• Žák efektivně pracuje v týmu

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

4.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Sluneční soustava

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

Slunce, vesmír, galaxie, planeta

Bílé lepicí štítky, fixy, několik velkých papírů (balicí nebo flipchartový), mouka, ovesné vločky nebo luštěniny, žluté pin-
gpongové míčky (případně cokoliv jiného malého žlutého asi v této velikosti – obaly z Kinder vajíček, nabarvené žluté 
kamínky apod.), čtvrtky (nebo tenčí karton), nůžky, barevné papíry, pastelky, provázky, kružítka, 2x hrášek, 2x lískový 
oříšek, 2x grapefruit, 2x mandarinka, (obří dýně, kulička nového koření)

PŘÍLOHY

MET23_ML_04_PH_01_P_01_Učitel Hvězdokupa 
MET23_ML_04_PH_01_P_02_Vesmířané v galaxii 
MET23_ML_04_PH_01_P_03_Galaxie
MET23_ML_04_PH_01_P_04_Planety

PŘÍLOHA 04

MERKUR
Pokud bychom tuhle planetu hodně zmenšili a přirovnali ji k ovoci nebo zelenině, byla by velká jako hrášek. Je to nej-
menší planeta naší sluneční soustavy. Má pevný kamenný povrch s velkými a malými krátery. Tato planeta je tvořena 
především z kovů. Na barvu Merkuru má vliv hlavně železitý prach a sluneční vítr – má tak odstíny od tmavě šedé až 
po tmavě hnědou. 

Rychlost oběhu kolem Slunce: 87,969 dne (BĚH)
Hmotnost: 0,055 Země
Planetu Merkur vystřihněte jako kolečko o průměru 20 cm.
________________________________________________________________________________________________________

VENUŠE
Pokud bychom tuhle planetu hodně zmenšili a přirovnali ji k ovoci nebo zelenině, byla by velká jako lískový oříšek. 
Podobně jako Země má pevný kamenitý povrch. Venuše je žíhaná, špinavě bílá až béžová planeta, tu a tam s odstíny 
světle žluté.

Rychlost oběhu kolem Slunce: 224,7 dne (KLUS)
Hmotnost: 0,815 Země
Planetu Venuši vystřihněte jako kolečko o průměru 20 cm.
________________________________________________________________________________________________________

ZEMĚ
Pokud bychom tuhle planetu hodně zmenšili a přirovnali ji k ovoci nebo zelenině, byla by velká jako větší lískový oří-
šek. Země má pevný kamenitý povrch. Na Zemi je v mořích, oceánech a ledovcích spousta vody. Z vesmíru jsou na 
povrchu Země vidět kromě modré vody i zelenohnědé kontinenty 
a plující bílé mraky.

Rychlost oběhu kolem Slunce: 1 rok (RYCHLÁ CHŮZE)
Hmotnost: 1 Země 
Planetu Zemi vystřihněte jako kolečko o průměru 20 cm.
________________________________________________________________________________________________________

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_01_P_04_Planety

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

SLOŽENÍ SLUNEČNÍHO SVĚTLA
Infračervené záření
Zapiš do řádků:
1. Kam na těle ti při pokusu svítilo hřejivé slunce nejvíce?
2. Ze které strany sluneční teplo přicházelo?
3. Kde na obloze se slunce momentálně nacházelo? Nakresli jeho polohu do rámečku.

Metodický list: 4. ročník

Pracovní list: MET23_ML_04_PH_02_PL_01_Složení slunečního světla

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_02_Slunce a jeho význam pro život

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 4. ročník

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava

Příloha: MET23_ML_04_PH_01_P_01_Učitel Hvězdokupa

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Ahoj, jsem váš nový
učitel pan Hvězdokupa.

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák tvoří myšlenkovou mapu
• Žák se seznamuje s významem Slunce pro Zemi
• Žák se dozvídá informace o důležitosti a složení světla
• Žák samostatně přemýšlí
• Žák uplatňuje svou kreativitu

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

4.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Slunce a jeho význam pro život na Zemi

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

Slunce, světlo, Země, polární záře

tabule, flipchartový papír, fixy, stopky na mobilu, lepidlo, barevné bavlnky nebo vlna (červená, oranžová, žlutá, zelená, 
modrá, fialová a tmavě fialová), nůžky, pravítko, velký kus balicího papíru, vodovky, štětce a brčka

PŘÍLOHY

MET23_ML_04_PH_02_P_01_Vesmířané a Slunce
MET23_ML_04_PH_02_PL_01_Složení slunečního světla
MET23_ML_04_PH_02_P_02_Polární záře

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák se seznamuje se složením planety Země
• Žák zjišťuje, co všechno je třeba pro život na zeměkouli
• Žák rozvíjí techniky kritického myšlení
• Žák uplatňuje svou kreativitu
• Žák tvoří společné pokusy

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

4.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení

Planeta Země a její jedinečnost

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

Země, pokus, voda, kyslík, teplo, organismy, inzerát

větší množství barevné plastelíny (podle toho, jak chcete mít velkou planetu) – žlutá, oranžová, červená, hnědá, 
modrá, zelená, bílá, příborový nůž, plastové kelímky, lihová fixa, voda, sůl, kostka ledu, 2x menší průhledná plastová 
krabice, lampička se žárovkou, bílé čtvrtky, nůžky, lepidlo

PŘÍLOHY

MET23_ML_04_PH_03_P_01_Vesmířané na zeměkouli 
MET23_ML_04_PH_03_P_02_Země
MET23_ML_04_PH_03_P_03_Druhé povídání učitele Hvězdokupy
MET23_ML_04_PH_03_PL_01_Hledá se nová planeta Země

PŘÍLOHA 02

VESMÍŘANÉ V GALAXII
Představte si, že jste vesmířané z daleké planety, kteří ve výuce „vesmíropisu“ se svým učitelem Hvězdokupou ob-
jevují ve své raketě vesmírné nekonečno. Spolu s objevováním nových věcí vás ale čeká i spousta úkolů, které vám 
učitel Hvězdokupa zadá. Jistě vás bude čekat i mnoho dobrodružných momentů a zajímavých setkání. Tak už vzhůru 
ke hvězdám, třído! Je čas objevovat. 

Učitel Hvězdokupa nastartoval motory nejnovější rakety GALAXIE a poučil žáky: „Pořádně se připoutejte, bude to 
trochu házet!“ Žáci se usadili, ale stále si zvědavě povídali o tom, kam se asi podívají. Byl to jejich úplně první let. Ale 
dobře věděli, že vesmír vznikl při velkém třesku a od té doby se jeho tma rozpíná do nekonečna. Je tedy obrovský  
a jistě ne zcela probádaný. Cesta světelnými roky ubíhala rychle, když v tom raketa zpomalila a učitel Hvězdokupa 
se ze svém řídicího centra obrátil čelem k žákům. „Jsme na místě,“zahřímal a ukázal na velké kulaté okno. Žáci se s 
výskotem odpoutali ze sedaček, a protože byli ve stavu beztíže, doručkovali přes různá madla k oknu. Ve vesmírné 
tmě něco hodně zářilo. Hvězdokupa se zeptal: „Jestlipak víte, co to je, milí žáci?“ 
 
„Velmi dobře! Děkuji vám za všechny odpovědi, třído! Je to galaxie – jmenuje se vlastně stejně jako naše raketa. Je 
to skupina miliardy hvězd, které pohromadě drží gravitační síla. Uprostřed jsou hvězdy blíž u sebe, a proto vnitřek 
galaxie tolik září. Úplně uvnitř galaxie je černá díra – to je zbytek obrovské hvězdy, která dohořela a vybuchla. No a na 
úplném okraji galaktického disku je jedna velmi zajímavá hvězda, která se jmenuje Slunce, okolo které obíhají planety. 
Říká se tomu sluneční soustava. A právě tu jsme přiletěli prozkoumat.“

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_01_P_02_Vesmířané v galaxii

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

VESMÍŘANÉ A SLUNCE
Když učitel Hvězdokupa představil svým žákům sluneční soustavu, zahleděl se na velkou zářící hvězdu uprostřed. 
„Víte, co je pro život na Zemi nejdůležitější? Jsou to skvělé podmínky v pásmu, ve kterém se Země nachází, a k nim 
patři hlavně to, že na tuto planetu svítí životodárná hvězda jménem Slunce, která jí dodává dostatek energie ve formě 
tepla a světla. Je vzdálená tak akorát, aby na Zemi nebyla ani velká zima, ani příliš velký žár. Díky Slunci se na ní stří-
dají roční období a najdeme na ní různá podnebí.“ Hvězdokupa zamířil blíže ke Slunci a v raketě začalo být povážlivě 
horko. Jak by také ne, vždyť na povrchu hvězdy bylo téměř 5500 °C! I tentokrát žáci dostali několik úkolů, aby se o 
Slunci a jeho významu pro Zemi dozvěděli něco zajímavého. 

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_02_P_01_Vesmířané a Slunce

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_02_Slunce a jeho význam pro život

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

VESMÍŘANÉ NA ZEMĚKOULI
Poté, co učitel Hvězdokupa seznámil své žáky se sluneční soustavou, rozhodl se jim ukázat tu nejhezčí planetu – 
Zemi. Zamířil s Galaxií do její blízkosti a přistál na Měsíci, který okolo Země obíha jako její přirozená družice. Země 
byla celá modrá a trochu zelená, s plujícími lehkými bílými obláčky. „Milí žáci, teď prozkoumáme tu nejhezčí planetu 
celé sluneční soustavy. Jmenuje se Země. Není to jen tak obyčejná planeta – je na ní pestrý život, který na žádné 
jiné planetě této sluneční soustavy nenajdete. Žijí na ní zvláštní organismy, které se jmenují rostliny, zvířata a lidé.“ 
Nastartoval znovu motory rakety a zamířil k zeměkouli. Za malou chvíli se raketa mohutně zatřásla, protože prolétala 
zemskou atmosférou a za chvíli přistála na malé louce skrytá za stromy. Učitel Hvězdokupa se otočil ke svým žákům 
a řekl jim: „Abyste planetu Zemi lépe prozkoumali, připravil jsem pro vás několik úkolů. Díky tomu zjistíte vše o tomto 
jedinečném světě.“

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_03_P_01_Vesmířané na zeměkouli

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_04_ 4ročník

MET23_ML_04_
PH_01_P_03_Galaxie

MET23_ML_04_
PH_02_P_02_Polární záře

MET23_ML_04_PH_01_
Sluneční soustava

MET23_ML_04_
PH_01_P_04_Planety

MET23_ML_04_PH_02_
PL_01_Složení slunečního 
světla

MET23_ML_04_
PH_01_P_01_Učitel 
Hvězdokupa

MET02_PL_02_Ordinační 
hodiny

MET23_ML_04_PH_03_
Planeta Země a její jedi-
nečnost

MET23_ML_04_
PH_01_P_02_Vesmířané 
v galaxii

MET23_ML_04_
PH_02_P_01_Vesmířané  
a Slunce

MET23_ML_04_
PH_03_P_01_Vesmířané 
na zeměkouli

4. ročník

METODA 23
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PŘÍLOHA 02

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_03_P_02_Země

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

VESMÍŘANÉ SE LOUČÍ 
Po prozkoumání významu Slunce pro Zemi se učitel Hvězdokupa pochválil své žáky za všechny splněné úkoly  
v posledních hodinách vesmíropisu. „Za odměnu jsem pro vás připravil několik aktivit pro odlehčení, při kterých se 
ale zase o trochu více vzděláte. Ve vesmíru totiž existuje ještě mnohem více záhad a objektů, než s jakými jsme se 
doposud seznámili.“ Žáci zajásali a těšili se, co pro ně jejich učitel nachystal tentokrát. Nejprve se Hvězdokupa zeptal: 
„Víte, jaké jste znamení?“ Někteří žáci hned vykřikli odpověď a jiní si lámali hlavy. Hvězdokupa se tedy pustil do vy-
světlování. „Už v dávných dobách se lidé dívali na oblohu a pozorovali vše, co se na ní děje. Uměli pojmenovávat  
a rozeznávat hvězdy, které se na nočním nebi objevovali a zářili v různou roční dobu, a začali je používat jako kalendář 
nebo k orientaci. Pokud si některé hvězdy spojili pomyslnou čarou, připomínaly jim různé obrazce � zvířata, bytosti 
nebo božstva. Těchto zvířat a bytostí bylo celkem 12 a měly vždy svoje přesné datum, od kdy do kdy byly na obloze 
nejlépe vidět. Některá souhvězdí ale byla viditelná z různých míst na Zemi. Začalo se jim říkat znamení zvěrokruhu 
a měly velký význam. Každý, kdo se narodí, podle data svého narození získá znamení. A právě tím začneme dnešní 
hodinu.“

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_04_P_01_Vesmířané se loučí

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 05

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_04_P_05_Diplom z vesmíropisu

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 03

DRUHÉ POVÍDÁNÍ UČITELE HVĚZDOKUPY
Po prozkoumání planety Země si učitel Hvězdokupa posadil žáky do kroužku 
a položil jim několik důležitých otázek:

„Jak se vám líbilo na planetě Zemi, milí žáci?“ 
„Čím myslíte, že je nejvíce jedinečná?“
„Myslíte si, že by tuto planetu mohlo něco ohrozit?“
„Co je podle vás pro tuto planetu největším problémem?“
„Je chování lidí k planetě vždy zcela v pořádku?“

Učitel Hvězdokupa najednou zvážněl a řekl: „Pokud se lidé budou dále k  Zemi takto chovat, planeta velmi vážně 
onemocní a lidé na ní už nebudou moct dále žít. Vzduch bude otrávený, voda znečištěná, všude bude velké sucho 
a pršet budou jen kyselé deště, které zahubí rostliny i zvířata. Lidé si tak jednou budou muset najít novou planetu, 
na kterou by se mohli přestěhovat poté, co zničí krásnou modrou zeměkouli. Možná že své chování ale změní, plane-
ta Země se uzdraví a lidé na ní budou dále spokojeně žít. Rozhodl jsem se lidem pomoci a být o krok napřed, pokud 
by v budoucnu novou planetu přece jen potřebovali. Protože máme možnost cestovat naší raketou po celém vesmíru, 
napadlo mě, že by každý z vás mohl vyrobit inzerát na novou zeměkouli. Inzeráty rozvezeme po všech galaxiích a tře-
ba se nějaká nová vhodná planeta najde. Připravil jsem pro každého z vás list, na který můžete svůj inzerát vytvořit.“

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_03_P_03_Druhé povídání učitele Hvězdokupy

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 02

Beran
21. března � 
20. dubna

Lev
23. července �  

22. srpna

Střelec
22. listopadu �  
20. prosince

Býk
21. dubna � 
21. května

Panna
24. srpna �  

23. září

Kozoroh
21. prosince � 

19. ledna

Blíženci
21. května �  
21. června

Váhy
23. září � 
22. října

Vodnář
20. ledna �  
18. února

Rak
22. června �  
22. července

Štír
23. října � 

22. listopadu

Ryby
18. února � 
20. března

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_04_P_02_Znamení zvěrokruhu

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

BLÍŽENCI

1 1´

2´

3´
2

3

4

5 6

4´

5´

6´

Pokud spojíš všechna čísla, ukáže se ti souhvězdí Blíženci. 
Souhvězdí si dokresli a udělej z něj obrázek toho, co ti připomíná. Zapoj svou fantazii! 

Metodický list: 4. ročník

Pracovní list: MET23_ML_04_PH_04_PL_01_Souhvězdí

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

HLEDÁ SE NOVÁ PLANETA ZEMĚ
JAKÉ BY MĚLY BÝT NA NOVÉ PLANETĚ PODMÍNKY PRO ŽIVOT:

JAK BY NOVÁ PLANETA MĚLA VYPADAT?

Z ČEHO SE LIDÉ NA ZEMI POUČILI A JAK SE BUDOU CHOVAT NA NOVÉ PLANETĚ?

Metodický list: 4. ročník

Pracovní list: MET23_ML_04_PH_03_PL_01_Hledá se nová planeta Země

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 03

KOMETA

PLANETKA
(ASTEROID)

GALAXIE

MLHOVINA

SOUHVĚZDÍ

HVĚZDOKUPA

HVĚZDA

PLANETA

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_04_P_03_Vesmírné pexeso

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák se seznamuje s dalšími jevy ve vesmíru
• Žák si opakuje některé prvky z předchozích vesmírných hodin
• Žák se učí znát souhvězdí
• Žák rozvíjí techniky kritického myšlení

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

4.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální,
komunikativní
k řešení problémů,
k učení

Další jevy ve vesmíru

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

souhvězdí, zvěrokruh, pexeso, vyrábění, diplom, hodnocení

vytištěné přílohy

PŘÍLOHY

MET23_ML_04_PH_04_P_01_Vesmířané se loučí
MET23_ML_04_PH_04_P_02_Znamení zvěrokruhu
MET23_ML_04_PH_04_PL_01_Souhvězdí
MET23_ML_04_PH_04_P_03_Vesmírné pexeso
MET23_ML_04_PH_04_P_04_Vesmířané na cestě domů
MET23_ML_04_PH_04_P_05_Diplom z vesmíropisu

PŘÍLOHA 04

VESMÍŘANÉ NA CESTĚ DOMŮ
Po tom, co žáci splnili všechny úkoly od učitele Hvězdokupy, nakreslili souhvězdí a dostali zasloužený diplom, se už 
všichni moc těšili zpátky domů. Na každou hodinu vesmíropisu s učitelem Hvězdokupou a tenhle výlet budou dlouho 
vzpomínat. Naučili se tolik nového! A ještě je stále co objevovat, protože vesmír – to je jedno velké tajemství a záha-
da. Velký živý organismus, který se neustále pohybuje a mění, stále vznikají nové věci a zanikají ty staré. Třeba vzdá-
lené hvězdy, které viděli žáci z planety Země, už nemusí vůbec existovat, protože světlo z nich letí spoustu let. Vesmír 
se také stále rozpíná a zvětšuje. Možná že nikdo nedoletí na konec ani takovou raketou, jako je nejnovější Galaxie, 
kterou cestovali s učitelem Hvězdokupou. Všichni žáci se připoutali do svých sedaček a byli tak unavení, že  
v mžiku usnuli. Učitel Hvězdokupa se otočil od svého řídicího můstku a usmíval se. Byl na své žáky moc hrdý – každý 
z nich byl tak šikovný! Tohle je nejlepší třída, jakou měl za posledních 100 pozemských let. Tiše zapnul motory Galaxie 
a zamířil zpátky tam, kam nakonec vedou všechny cesty z vesmíru – domů! 

Metodický list: 4. ročník

Příloha: MET23_ML_04_PH_04_P_04_Vesmířané na cestě domů

Plán hodiny: MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_04_
PH_03_P_02_Země

MET23_ML_04_
PH_04_P_01_Vesmířané 
se loučí

MET23_ML_04_
PH_04_P_05_Diplom  
z vesmíropisu

MET23_ML_04_
PH_03_P_03_Druhé poví-
dání učitele Hvězdokupy

MET23_ML_04_
PH_04_P_02_Znamení 
zvěrokruhu

MET23_ML_04_PH_04_
PL_01_Souhvězdí

MET23_ML_04_PH_03_
PL_01_Hledá se nová 
planeta Země

MET23_ML_04_
PH_04_P_03_Vesmírné 
pexeso

MET23_ML_04_PH_04_
Další tajemství vesmíru

MET23_ML_04_
PH_04_P_04_Vesmířané 
na cestě domů
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METODICKÝ LIST 05 5. ROČNÍK

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák se dozvídá faktické informace o Čechách, Moravě a Slezsku 
• Žák se seznamuje s rozmanitostí českého jazyka
• Žák se dozvídá faktické informace o největších českých městech 
• Žák trénuje prezentační dovednosti

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA INFORMACE O ČECHÁCH
MET23_ML_05_PH_01_Čechy 
MET23_ML_05_PH_01_P_01_Jakého máte pamatováka  
MET23_ML_05_PH_01_P_02_Obkresli, co vidíš! 
MET23_ML_05_PH_01_P_03_Dějiny popořadě 
MET23_ML_05_PH_01_P_04_České kraje 
MET23_ML_05_PH_01_PL_01_Domácí úkol 

2. PLÁN HODINY SE VĚNUJE MORAVĚ
MET23_ML_05_PH_02_Morava 
MET23_ML_05_PH_02_P_01_Moravština 
MET23_ML_05_PH_02_P_02_Hantec 
MET23_ML_05_PH_02_P_03_Ornamenty 
MET23_ML_05_PH_02_P_04_Pentle na kroj  
MET23_ML_05_PH_02_PL_01_Domácí úkol 

3. PLÁN HODINY SEZNAMUJE S FAKTY O ČESKÉM SLEZSKU
MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko 
MET23_ML_05_PH_03_P_01_Co všechno jste o Slezsku (ne)věděli  
MET23_ML_05_PH_03_P_02_Slezská gastronomie  
MET23_ML_05_PH_03_P_03_Legenda o uších 
MET23_ML_05_PH_03_P_04_O štramberských uších  
MET23_ML_05_PH_03_PL_01_Domácí úkol 

První tři plány hodin se věnují jednotlivým oblastem České republiky a poslední plán hodiny tematický okruh uzavírá  
a cílí na rozvinutí prezentačních dovedností dětí. Během jednotlivých hodin děti tvoří vlastní vzdělávací materiály, kte-
ré si mohou umístit ve třídě. Zkuste téma České republiky zařazovat průřezově do všech vzdělávacích oblastí.

TEMATICKÝ OKRUH: Místo, kde žijeme  

PŘÍLOHA 03

3. století p. n. l.
KELTOVÉ 

(kmen Bójů)

5. století p. n. l.
SLOVANÉ 

(kmen Čechů, Doudlebů, Chebanů...)

7. století SÁMOVA ŘÍŠE

890 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

9. století PŘEMYSLOVCI

1348 CENTRUM SOUSTÁTÍ KORUNY 
ČESKÉ

1913 KONEC POLITICKÉ AUTONOMIE 
ČECH

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_01_P_03_Dějiny popořadě

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_01_Čechy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

HALUZA (větev) HLÍSTA (žížala)

ŽUFAN (naběračka) CHABOVISKO (keř)

STOLAŘ (truhlář) KOTRBA (hlava)

ROŽNOUT (rozsvítit) KYSNA (bedna)

ČAGAN (hůl) LISKANEC (facka)

LOCHNA (díra) PAPRČE (ruce)

ŠALINA (tramvaj) SUK (uzel)

ŠŇUPTYCHL (kapesník) ŠPÍGL (zrcadlo)

BIŘTLA (buřt) ŠRAJTOFLA (peněženka)

BOMBÍK (knoflík) TEPICH (koberec)

DYŇA (tykev) ŠKRANĚ (tváře)

ERTEPLE (brambory) ŠŤUKAVKA (škytavka)

FELČAR (doktor) ŠŇŮRKY (tkaničky)

GÁGOR (krk) FRK (vtip)

GUČA (boule) KOKYNO (sladkost)

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_02_P_01_Moravština

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_02_Morava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák samostatně přemýšlí
• Žák se dozvídá faktické informace o Čechách
• Žák pracuje v týmu
• Žák samostatně vyhledává informace v rámci domácího úkolu

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

5.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, k řešení problémů, 
komunikativní

Čechy

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

Čechy, soutěž, reálie, kraje, znak

tabule, interaktivní tabule (pokud je možnost), tužky, papíry A4, velké flipchartové papíry, stopky nebo hodiny se vteři-
novou ručičkou

PŘÍLOHY

MET23_ML_05_PH_01_P_01_Jakého máte pamatováka
MET23_ML_05_PH_01_P_02_Obkresli, co vidíš!
MET23_ML_05_PH_01_P_03_Dějiny popořadě
MET23_ML_05_PH_01_P_04_České kraje
MET23_ML_05_PH_01_PL_01_Domácí úkol

PŘÍLOHA 04

JIHOČESKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ (většina území kraje)
PLZEŇSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VYSOČINA (necelá polovina kraje)

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_01_P_04_České kraje

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_01_Čechy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 02

BAHNO (pivo) KLENDRA (zima)

BAKULE (peníze) KLOHNIT (vařit)

CAJTUNK (noviny) KRTEK (metro)

ČOČKY (brýle) MUTRA (matka)

ČUČKA (pohled) OSKAR (slunce)

DURCHČIT (spát) PASTELKY (nohy)

FAJER (oheň) PUGÉT (kytice)

FENSTR (okno) ROLA (nádraží)

FUSKA (ponožka) SESLA (židle)

GIŇÁL (chleba) SVIŠŤ (dítě)

CHECHTÁKY (peníze) ŠUTR (vězení)

HÁRA (vlasy) TOPR (klobouk)

HÓPAT (skákat) TRATEC (chodník)

HRADČANY (stokoruna) VASR (voda)

KELCNY (zuby) ZONKA (písnička)

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_02_P_02_Hantec

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_02_Morava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_01_P_01_Jakého máte pamatováka

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_01_Čechy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Vyhledej si, jaké barvy má znak Čech, a vybarvi ho. Tento znak je současně malým státním znakem naší republiky. 

Na znaku je Český lev – zjisti si o něm více a napiš zajímavosti do řádků:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_01_PL_01_Domácí úkol

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_01_Čechy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Český státní symbol omalovanky. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/210965563773023222/

PŘÍLOHA 03

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_02_P_03_Ornamenty

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_02_Morava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 02

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_01_P_02_Obkresli, co vidíš!

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_01_Čechy

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák si rozšiřuje slovní zásobu 
• Žák se seznamuje s moravštinou a brněnským hantcem
• Žák se seznamuje s fakty o Moravě
• Žák je kreativní
• Žák samostatně přemýšlí

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

5.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní

Morava

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

Morava, pantomima, moravština, hantec, ornamenty, znak

tabule, fixy a pastelky (popř. vodovky a tempery)

PŘÍLOHY

MET23_ML_05_PH_02_P_01_Moravština
MET23_ML_05_PH_02_P_02_Hantec
MET23_ML_05_PH_02_P_03_Ornamenty
MET23_ML_05_PH_02_P_04_Pentle na kroj
MET23_ML_05_PH_02_PL_01_Domácí úkol

PŘÍLOHA 04

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_02_P_04_Pentle na kroj

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_02_Morava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_05_ 5ročník

MET23_ML_05_
PH_01_P_03_Dějiny 
popořadě

MET23_ML_05_
PH_02_P_01_Moravština

MET23_ML_05_PH_01_
Čechy

MET23_ML_05_
PH_01_P_04_České kraje

MET23_ML_05_
PH_02_P_02_Hantec

MET23_ML_05_
PH_01_P_01_Jakého 
máte pamatováka

MET23_ML_05_PH_01_
PL_01_Domácí úkol

MET23_ML_05_
PH_02_P_03_Ornamenty

MET23_ML_05_
PH_01_P_02_Obkresli, co 
vidíš!

MET23_ML_05_PH_02_
Morava

MET23_ML_05_
PH_02_P_04_Pentle na 
kroj

5. ročník



METODA 23
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PRACOVNÍ LIST 01

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_02_PL_01_Domácí úkol

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_02_Morava

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Vyhledej si, jaké barvy má znak Moravy, a vybarvi ho.

Na znaku je moravská orlice – zjisti si o ní více a napiš zajímavosti do řádků:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Znak ČR čb. In Autiste.cz. http://program.autiste.cz/prirazovani/?category=symboly&paper=1

PŘÍLOHA 03

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_03_P_03_Legenda o uších

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

PRAHA  1 309 182

BRNO  380 681

OSTRAVA 286 187

PLZEŇ 172 441

OLOMOUC 100 523

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_04_P_01_Největší města ČR

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 03

• Žák se seznamuje s fakty o Českém Slezsku
• Žák zapojuje fantazii
• Žák samostatně přemýšlí

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

5.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, k řešení problémů, 
komunikativní

České Slezsko

POSTUP VÝUKY

POMŮCKY

Slezsko, kvíz, gastronomie, legenda, znak

tabule, bílé papíry, tužky

PŘÍLOHY

MET23_ML_05_PH_03_P_01_Co všechno jste o Slezsku (ne)věděli
MET23_ML_05_PH_03_P_02_Slezská gastronomie
MET23_ML_05_PH_03_P_03_Legenda o uších
MET23_ML_05_PH_03_P_04_O štramberských uších
MET23_ML_05_PH_03_PL_01_Domácí úkol

PŘÍLOHA 04

O ŠTRAMBERSKÝCH UŠÍCH
Legenda o štramberských uších má svůj původ v dávných dobách, a to roku 1241. Tehdy vtrhli do Evropy divocí Mon-
golové a vydali se zpustošit také Moravu. U města Štramberk si pod nedalekým kopcem Kotouč rozbilo nepřátelské 
vojsko svůj tábor. Bojovníci pak celé město obklíčili a chystali se nazítří k útoku. Vyděšení obyvatelé Štramberku se 
velmi báli a modlili se k Bohu, aby jim pomohl. Ten jejich prosby vyslyšel a v noci seslal na zem strašlivou bouřku s 
prudkými lijáky. Místní lidé se zaradovali, velkého proudu vody využili a prokopali hráz rybníka. Ležení bojovníků tak 
vytopili  
a město zachránili před jistou zkázou. Když voda opadla, objevili lidé ve zničeném táboře hrůzný nález – velké vaky  
s nasolenýma lidskýma ušima! Krutí Mongolové je poraženým nepřátelům uřezávali a na důkaz svého vítězství je 
posílali svému chánovi. Na památku tohoto příběhu se ve Štramberku a jeho okolí o pouti dodnes pečou perníkové 
štramberské uši. Jsou slazené medem a ochucené tajnou směsí koření. 

Metodický list: 5. ročník

Příloha:  MET23_ML_05_PH_03_P_04_O štramberských uších

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

PRAHA � hlavní město České republiky

Abyste co nejlépe poznali hlavní a zároveň největší město České republiky, vypracujte si společně pracovní list, kde 
najdete několik úkolů. Výsledky vaší práce a pátrání potom prezentujte ostatním týmům. Ke zpracování většiny úkolů 
můžete využít odbornou literaturu nebo internet. 

1. Vyznačte umístění hlavního města Prahy do prázdné mapy České republiky. V jakém kraji se nachází?

2. Ověřte si pravdivá a nepravdivá tvrzení a do řádků vepište vysvětlení. Nejprve však zakroužkujte to, 
 co si sami myslíte. 

A) Říká se, že je Praha tisícivěžatá. ANO � NE

____________________________________________________________________________

B) Jméno Praha pochází od slova práh. ANO � NE 

____________________________________________________________________________

C) Pražský hrad je největším hradním komplexem na světě. ANO � NE

____________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_04_PL_01_Praha

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 01

1. Slezsko sousedí na svých hranicích s Německem. – NE (s Polskem)

2. Výraznou národnostní menšinou jsou ve Slezsku Poláci. – ANO

3. Slezsko se latinsky řekne „Silesia“. – ANO 

4. Významným slezským městem je Kutná Hora. – NE (nachází se ve Středočeském kraji)

5. Slezské město Jablunkov je nejjižnější české město. – NE (je nejvýchodnějším městem)

6. Hlavním městem historického Českého Slezska je Opava. – ANO 

7. Slezsko je nejmenší historickou zemí České republiky. – ANO 

8. Petr Bezruč, významná slezská osobnost, byl slavný vynálezce. – NE (byl to básník)

9. Také Slezsko má své nářečí. – ANO 

10. Slezsko má ve znaku stříbrného lva ve žlutém poli. – NE (černá orlice na žlutém poli)

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_03_P_01_Co všechno jste o Slezsku (ne)věděli

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 01

Vyhledej si, jaké barvy má znak Českého Slezska, a vybarvi ho. 

Na znaku je orlice – zjisti si o ní více a napiš zajímavosti do řádků:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_03_PL_01_Domácí úkol 

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Znak ČR čb. In Autiste.cz. http://program.autiste.cz/prirazovani/?category=symboly&paper=1

PRACOVNÍ LIST 02

BRNO � největší město na Moravě

Abyste co nejlépe poznali druhé největší město České republiky, vypracujte si společně pracovní list, kde najdete 
několik úkolů. Výsledky vaší práce a pátrání potom prezentujte ostatním týmům. Ke zpracování 
většiny úkolů můžete využít odbornou literaturu nebo internet. 

1. Vyznačte umístění největšího města na Moravě Brna do prázdné mapy České republiky. V jakém kraji 
 se nachází?

2. Ověřte si pravdivá a nepravdivá tvrzení a do řádků vepište vysvětlení. Nejprve však zakroužkujte to, 
 co si sami myslíte. 

A) Název města Brno je odvozen od jména dávné osady ležící na brodu přes řeku Svratku. ANO � NE

____________________________________________________________________________

B) Brno má své podzemí. ANO � NE 

____________________________________________________________________________

C) Také v Brně se nachází budova Karlovy univerzity. ANO � NE

____________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_04_PL_02_Brno

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHA 02

SLEZSKÉ NEBE Sváteční pokrm z uzeného masa a sladké omáčky

BROTKA Polévka z rozvařeného chleba

BRYJA Sladká ovocná polévka

BIGOS Cibulové zelí

BÍNENŠTYK Jednoduchý moučník s ořechy

KREPLE Koblihy

ROHAN Regionální pivo

KARTOFFELSALAT Salát z brambor a bůčku

SLEZSKÁ BUCHTA Velké kulaté nadýchané knedlíky krémové barvy

ŠPAJZA Tradiční slezský dezert zdobený šlehačkou

SLEZSKÝ KOLÁČ Obdélníkový kvasnicový koláč s makovou nádivkou

SLEZSKÝ STRYK Bramborové placky

Metodický list: 5. ročník

Příloha: MET23_ML_05_PH_03_P_02_Slezská gastronomie

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 04

• Žák se dozvídá faktické zajímavosti o největších českých městech
• Žák si vyhledává a kriticky ověřuje informace
• Žák se učí pracovat v týmu
• Žák si trénuje prezentační dovednosti
• Žák se seznamuje s významnými osobnostmi 

CÍLE

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

5.

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova K učení, k řešení problémů, 
komunikativní

Největší města ČR 

KLÍČOVÁ SLOVA

POMŮCKY

město, osobnost, památky, kvíz, legenda, mapa, komiks

tabule, magnety, odborná literatura nebo internet, velký kus balicího nebo flipchartového papíru, pastelky a fixy, bílé 
papíry formátu A4, velká mapa České republiky (může být promítnuta i na projektoru)

PŘÍLOHY

MET23_ML_05_PH_04_P_01_Největší města ČR 
MET23_ML_05_PH_04_PL_01_Praha
MET23_ML_05_PH_04_PL_02_Brno
MET23_ML_05_PH_04_PL_03_Ostrava
MET23_ML_05_PH_04_PL_04_Plzeň
MET23_ML_05_PH_04_PL_05_Olomouc

PRACOVNÍ LIST 03

OSTRAVA � třetí největší město v České republice

Abyste co nejlépe poznali třetí největší město České republiky, vypracujte si společně pracovní list, kde najdete něko-
lik úkolů. Výsledky vaší práce a pátrání potom prezentujte ostatním týmům. Ke zpracování většiny úkolů můžete využít 
odbornou literaturu nebo internet. 

1.  Vyznačte umístění třetího největšího města v ČR Ostravy do prázdné mapy České republiky. 
 V jakém kraji se nachází?

2. Ověřte si pravdivá a nepravdivá tvrzení a do řádků vepište vysvětlení. Nejprve však zakroužkujte to, 
 co si sami myslíte. 

A) Ostravě se říká „ocelové srdce republiky“. ANO � NE

____________________________________________________________________________

B) Také město Ostrava má svůj orloj. ANO � NE 

____________________________________________________________________________

C) Ostrava leží blízko hranice s Rakouskem. ANO � NE

____________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_04_PL_03_Ostrava

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_05_PH_02_
PL_01_Domácí úkol

MET23_ML_05_
PH_03_P_03_Legenda  
o uších

MET23_ML_05_
PH_04_P_01_Největší 
města ČR

MET23_ML_05_PH_03_
České Slezsko

MET23_ML_05_
PH_03_P_04_O Štram-
berských uších

MET23_ML_05_PH_04_
PL_01_Praha

MET23_ML_05_
PH_03_P_01_Co všechno 
jste o Slezsku (ne)věděli

MET23_ML_05_PH_03_
PL_01_Domácí úkol

MET23_ML_05_PH_04_
PL_02_Brno

MET23_ML_05_
PH_03_P_02_Slezská 
gastronomie

MET23_ML_05_PH_04_
Největší města České 
republiky

MET23_ML_05_PH_04_
PL_03_Ostrava
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PRACOVNÍ LIST 04

PLZEŇ - Čtvrté největší město v České republice

Abyste co nejlépe poznali čtvrté největší město České republiky, vypracujte si společně pracovní list, kde najdete 
několik úkolů. Výsledky vaší práce a pátrání potom prezentujte ostatním týmům. Ke zpracování většiny úkolů můžete 
využít odbornou literaturu nebo internet. 

1.  Vyznačte umístění čtvrtého největšího města v ČR Plzně do prázdné mapy České republiky. 
 V jakém kraji se nachází?

2. Ověřte si pravdivá a nepravdivá tvrzení a do řádků vepište vysvětlení. Nejprve však zakroužkujte to, 
 co si sami myslíte. 

A) Plzeňský ležák je člověk, který je líný a nepracuje. ANO – NE

____________________________________________________________________________

B) Ve znaku města Plzeň je vyobrazen velbloud dvouhrbý. ANO – NE 

____________________________________________________________________________

C) Mezi Plzní a Starým Plzencem se nachází hradní zřícenina Rabí. ANO – NE

____________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_04_PL_04_Plzeň

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PRACOVNÍ LIST 05

OLOMOUC � metropole Hané

Abyste co nejlépe poznali páté největší město České republiky, vypracujte si společně pracovní list, kde najdete ně-
kolik úkolů. Výsledky vaší práce a pátrání potom prezentujte ostatním týmům. Ke zpracování 
většiny úkolů můžete využít odbornou literaturu nebo internet. 

1.  Vyznačte umístění metropole Hané Olomouci do prázdné mapy České republiky. V jakém kraji se 
 nachází?

2. Ověřte si pravdivá a nepravdivá tvrzení a do řádků vepište vysvětlení. Nejprve však zakroužkujte to, 
 co si sami myslíte. 

A) Jedna z částí města Olomouc nese název Kváskov. ANO � NE

____________________________________________________________________________

B) V Olomouci se narodil první prezident České republiky Václav Havel. ANO � NE 

____________________________________________________________________________

C) Ve znaku města Olomouc je moravská orlice v modrém poli. ANO � NE

____________________________________________________________________________

Metodický list: 5. ročník

Pracovní list: MET23_ML_05_PH_04_PL_05_Olomouc

Plán hodiny: MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

MET23_ML_05_PH_04_
PL_04_Plzeň

MET23_ML_05_PH_04_
PL_05_Olomouc
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METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas  

Tematický okruh se věnuje časovým údajům v našem životě. Následkem sluchového postižení může mít i velmi dobře 
kompenzované dítě obtíže s vnímáním časových údajů. Zaměřujte se na různé zobrazení časových údajů – lineárně, 
cyklicky. Ve třídě si můžete vytvořit společný kalendář, kam si můžete zapsat významné události vaší třídy (narozeniny, 
prázdniny, svátky, besídky a jiné). 

Poznatky, které během tematického okruhu proberete, reflektujte. K reflexi můžete využít pracovní list MET23_
ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola, kam do jednotlivých bublin zapisujte či zakreslujete, co už o čase víte. 
Do závěrečné velké bubliny, si můžete s dětmi nakreslit, jak asi čas vypadá podle toho, co už o něm víme.

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák rozumí časovým údajům 
• Žák umí poznat čas z různých druhů hodin 
• Učitel dovede vizualizovat učivo různými způsoby 
• Učitel prolíná tematický okruh do dalších vzdělávacích okruhů 

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ČASU
MET23_ML_01_PH_01_Čas kolem nás  
MET23_ML_01_PH_01_PL_01_Čekám a spěchám 
MET23_ML_01_PH_01_PL_02_Čas kolem dokola 
MET23_ML_01_PH_01_PL_03_Trvá mi to 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA MĚŘENÍ A URČOVÁNÍ ČASU
MET23_ML_01_PH_02_To je ale hodin  
MET23_ML_01_PH_02_PL_01_Hodiny
MET23_ML_01_PH_02_PL_02_Pexeso 

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DENNÍ ČINNOSTI
MET23_ML_01_PH_03_Co v čase děláme  
MET23_ML_01_PH_03_P_01_Činnosti dne 
MET23_ML_01_PH_03_PL_02_Časová osa 

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DEN, TÝDEN, ROK A ČASOVÉ OSY
MET23_ML_01_PH_04_Den, týden, měsíc, rok  
MET23_ML_01_PH_04_PL_01_Dny, měsíce, roky 
MET23_ML_01_PH_04_PL_02_Časové osy 
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PŘESAH DO DALŠÍCH HODIN A TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY

KOMIKS MÉHO DNE
Děti si mohou vytvořit komiks denních činností, mohou pracovat ve skupině nebo samostatně. Komiks mohou kreslit 
nebo nafotit, fotografie jim pak vytiskněte a nechte je, aby si dokreslily vlastní bubliny. Komiks můžete využít i na další 
časové úseky, například významné svátky a dny v roce. 

JAK DLOUHO ROSTOU RŮZNÁ SEMÍNKA 
Zasaďte si různá semínka (avokádo, fazoli, osení, bramboru, zázvor) a sledujte, jak dlouho trvá, než začnou klíčit. 
Informace si zaznamenávejte. Jednotlivá semínka si můžete každý den vyfotit a pak je spojit do videa, aby děti viděly, 
jak dlouho a jakým způsobem jim semínko klíčilo.

MINUTA 
Zkuste, co všechno dovedete dělat v jedné minutě. Jaké to je, když minutu nic neděláte. Kolik příkladů vypočítáte za 
minutu. Kolik vymyslíte slovních úloh. Kolikrát oběhnete tělocvičnu. Vaše poznatky si vždy zaznamenávejte, abyste je 
mohli reflektovat. Činnosti na rychlost zkuste nehodnotit, spíše se zaměřujte na to, jak děti během jednotlivých aktivit 
vnímají čas.

HODINY A ČASOVÉ OSY 
Zkuste si stejné aktivy zobrazit jak cyklicky, tak lineárně. Např. jak by vypadal rozvrh hodiny, kdybychom ho měli zob-
razený na hodinách.

JAK BY VYPADALI?
V rámci výtvarné výchovy můžete jednotlivé dny či měsíce namalovat, jak by vypadaly, kdyby to byly nějaké bytosti. 
Můžete si s dětmi nejdříve povídat o jednotlivých vlastnostech, které jsou typické pro měsíce či dny, a na základě 
toho pak postupovat při tvorbě.

OTÁČENÍ
V rámci hodin tělesné výchovy zkuste s dětmi otáčení kolem vlastní osy, otáčení kolem vlastní osy a zároveň kolem 
něčeho dalšího, aby si děti uvědomily, proč se střídají den a noc a jednotlivá roční období.

DEŠŤOVÁ HŮL
V rámci pracovních činností si s dětmi můžete vyrobit dešťovou hůl z role od kuchyňských utěrek, hřebíků/špejlí  
a korálku/rýže. Dešťovou hůl můžete použít v hudební či dramatické výchově.

CHŮZE
S dětmi můžete vyzkoušet dramatizaci jednotlivých ročních období. Jak chodí jaro, jak léto, jak se bude pohybovat 
podzim a jak zima. Tuto aktivitu zařadit do hodin tělesné výchovy či jako aktivizační činnost v rámci hodiny.

VŠEMI SMYSLY
Poznejte jednotlivá roční období všemi smysly. Do krabic od kapesníků či bot umístěte předměty tak, aby nebyly vidět 
a děti do krabice strčily jen ruku. Pak nechte děti hádat, k jakému ročnímu období předměty patří. Do krabic můžete 
dát kartonovou sněhovou vločku, jablko, listí, hřejivý polštářek, květinu apod.
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1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA BEZPEČNOST POHYBU PO SILNICI A POZNÁVÁNÍ OKOLÍ ŠKOLY 
MET23_ML_02_PH_01_Místo, kde žijeme 
MET23_ML_02_PH_01_P_01_Mapa ČR 
MET23_ML_02_PH_01_PL_01_Cesta do školy 
MET23_ML_02_PH_01_P_02_Bezpečnost na silnici 
MET23_ML_02_PH_01_PL_02_Rozdíl života ve městě a na vesnici 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA ROZMANITOST PŘÍRODY V OKOLÍ ŠKOLY  
MET23_ML_02_PH_02_Rozmanitost přírody
MET23_ML_02_PH_02_PL_01_Rostliny a živočichové zpaměti 
MET23_ML_02_PH_02_PL_02_Badatelský list 

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA ŽIVOT A PROMĚNU STROMU BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
MET23_ML_02_PH_03_Roční období v našem městě 
MET23_ML_02_PH_03_PL_01_Moje aktivity
MET23_ML_02_PH_03_PL_02_Školní rok jednoho stromu 

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA OCHRANU PŘÍRODY
MET23_ML_02_PH_04_Ochrana přírody v našem městě 
MET23_ML_02_PH_04_PL_01_Co je a co není ochrana přírody 
MET23_ML_02_PH_04_P_01_Značení chráněných prvků a lokalit
MET23_ML_02_PH_04_PL_02_Jak můžeme pomáhat živočichům

METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

PŘÍLOHY

Tematický okruh je věnován poznávání místa kolem nás. Pracujte především s prostředím kolem vaší školy, které 
komplexně poznávejte a znalosti si rozšiřujete. Slovní zásobu k tématu si pište na velký papír, který budou mít děti 
stále k dispozici. Některé plány hodin jsou delší a můžete si je rozdělit do více vyučovacích hodin nebo je pojmout 
jako projektový den a téma průřezově zapojit i do dalších vzdělávacích oblastí.  

TEMATICKÝ OKRUH: Místo, kde žijeme    

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák si uvědomuje proměnu místa a přírody v průběhu ročních období 
• Žák umí popsat místo, kde žije, a jeho významné prvky
• Žák se učí mapovat výskyt rostlin a živočichů ve svém okolí 
• Žák se dozvídá o možnostech aktivního přístupu ke zvyšování biodiverzity živočichů 
• Žák se učí bezpečnému chování při pohybu venku

CÍLE 
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CHRÁNĚNÁ KRAJINA
Při výtvarné výchově dětem zadejte, aby namalovaly, jak může v jejich fantazii vypadat ideální chráněná krajina, kam 
se dávají speciální značení (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace apod.), případně jak může 
vypadat významný krajinný prvek. 

HERBÁŘOVÉ POLOŽKY
Při pozorování rostlin v okolí školy a cestou do školy dětem zadejte, aby každý měsíc sebraly jednu rostlinu a vyliso-
valy ji. V sešitě předmětu člověk a jeho svět můžete oddělit jednotlivé měsíce v roce nalepením rostlinky do sešitu  
a jejím pojmenováním.

ROZHOVOR 
Pro téma místo, kde žijeme, si zvolte zajímavé místo nebo instituci ve vašem městě či vesnici a naplánujte si jeho 
návštěvu nebo malou exkurzi do něj. Zkuste společně s dětmi připravit malý rozhovor se zaměstnancem/starostou / 
paní úřednicí / průvodcem/policistou apod. Instituci nebo místo dětem nejdříve krátce představte a poté je vybídněte, 
aby zkusily samy vymyslet otázky, které by je zajímaly.

PŘESAH DO DALŠÍCH HODIN A TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Nechte děti mezi sebou hádat, které venkovní prvky na cestě do školy kdo vidí. Hádanky mohou být formulovány, aby 
na ně šlo odpovídat ano/ne, nebo mít formu tzv. šibenice, kde děti po písmenkách hádají jednotlivá slova. Tuto aktivi-
tu můžete využít v hodině českého jazyka, kdy si budete trénovat měkké a tvrdé souhlásky.  Také v hodině anglického 
jazyka můžete tuto aktivitu využít – tentokrát na procvičování anglických slovíček. 

PANTOMIMICKÁ SCÉNKA
Rozdělte děti do několika menších skupinek a nechte je sestavit vlastní pantomimickou scénku na téma město  
a vesnice. Jak se v nich liší život? Jaké aktivity se dají dělat ve městě a jaké na vesnici a čím nejvíce se lidé zabývají? 
Jaké to může být, pokud se někdo stěhuje z města na vesnici a naopak?

BUDKO, BUDKO, KDO V  TOBĚ BYDLÍ?
Pokud máte možnost, při pracovních činnostech můžete společnými silami vyrobit budku nebo hmyzí domek a umís-
tit ho ve školní zahradě. Technické návody na výrobu ptačí budky můžete nalézt například na tomto odkazu: 

1url.cz/2zZuw 

Návody na ptačí budky

Zdroj: Technické návody na výrobu ptačích budek. Ornita. Retrieved February 18, 2021, from https://www.ornita.cz/cz/horni-menu/dokumenty/
technicke-navody-na-vyrobu-ptacich-budek

http://1url.cz/2zZuw
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METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák chápe různé přístupy k životnímu stylu 
• Žák chápe souvislosti, v jakých funguje lidské tělo 
• Žák dovede reflektovat, co je zdravé a co není 
• Žák spolupracuje ve skupině a vyhledává informace

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZABÝVÁ EXTRÉMY V ŽIVOTNÍM STYLU
MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné,že žijeme
MET23_ML_03_PH_01_PL_01_Obezita
MET23_ML_03_PH_01_PL_02_Anorexie
MET23_ML_03_PH_01_PL_03_Závislost
MET23_ML_03_PH_01_PL_04_Kulturistika
MET23_ML_03_PH_01_PL_05_Nedostatek spánku

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA JÍDLO, VITAMÍNY, DENNÍ PŘÍJEM, KTERÝ POTŘEBUJEME, 
ABYCHOM MOHLI FUNGOVAT
MET23_ML_03_PH_02_Jsme to, co jíme
MET23_ML_03_PH_02_PL_01_Potrava
MET23_ML_03_PH_02_PL_02_Co jím a proč je to důležité

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA TRÁVICÍ SOUSTAVU
MET23_ML_03_PH_03_Jak se to dostane dovnitř
MET23_ML_03_PH_03_P_01_Trávicí soustava 
MET23_ML_03_PH_03_P_02_Proměna potravy

Tip: Můžete si vytvořit papíry s postavou dva, na jeden budete psát informace, které napomáhají dobrému život-
nímu stylu, a na druhý informace, které nepodporují dobrý životní styl. 

Tematický okruh se věnuje základním funkcím lidského těla. Je otevřen úvodní hodinou, která ukazuje extrémní životní 
styly. Téma propojte tak, že si vždy nově získané informace doplňujte do velké myšlenkové mapy. Na velký papír (na-
příklad balicí papír) obkreslete jedno dítě z vaší třídy. Na tento papír následně vlepujte a vpisujte informace, které jste 
se o tématu dozvěděli. Zkuste téma životního stylu zařazovat průřezově do všech vzdělávacích oblastí. 

TEMATICKÝ OKRUH: Člověk a jeho zdraví    
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ÚVODNÍ HODINA PRO TEMATICKÝ BLOK JAK TO TEDA ŽIJEME? 

Cílem úvodní hodiny tematického bloku je děti seznámit s problematikou obecně. Následující hodiny pak věnujete 
jednotlivým tématům, které proberete více do hloubky. Význam úvodní hodiny je v tom, že si děti o tématu vytvoří 
určité povědomí a následně se v něm mohou lépe orientovat. To má velký význam pro dítě se sluchovým postižením, 
které se může předem seznámit se slovní zásobou a tématu si všímat ve svém životě a okolí, což může více podpořit 
pasivní příjem informací. 

Postup úvodní hodiny najdete v příloze MET23_ML_03_PH_01_Jak je možné, že žijeme, ke které jsou vytvořeny pra-
covní listy zabývající se extrémy v životním stylu: 
MET23_ML_03_PH_01_PL_01_Obezita
MET23_ML_03_PH_01_PL_02_Anorexie
MET23_ML_03_PH_01_PL_03_Závislost
MET23_ML_03_PH_01_PL_04_Kulturistika
MET23_ML_03_PH_01_PL_05_Nedostatek spánku.

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA CÉVNÍ OBĚH
MET23_ML_03_PH_04_K čemu máme krev
MET23_ML_03_PH_04_P_01_Buňky

5. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
MET23_ML_03_PH_05_Nejen chlebem živ je člověk
MET23_ML_03_PH_05_P_01_Zdravé nezdravé 
MET23_ML_03_PH_05_PL_01_Obezita 
MET23_ML_03_PH_05_PL_02_Anorexie 
MET23_ML_03_PH_05_PL_03_Kulturistika

6. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE STRACH, STRES A NA TO, CO S NÍM
MET23_ML_03_PH_06_Je strach kámoš
MET23_ML_03_PH_06_P_01_Situace
MET23_ML_03_PH_06_PL_01_Strašpytlí opáčko

PŘESAH DO DALŠÍCH HODIN A TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY 

ZDRAVÝ TALÍŘ
Z reklamních letáků obchodů nechte děti tvořit různé talíře, tak aby vznikal zdravý talíř. Děti mohou pracovat ve skupi-
nách nebo samostatně. Nechte děti tvořit talíře pro ty, kdo jedí maso, ale i pro vegetariány a vegany. Můžete následně 
diskutovat o různých životních stylech a stravovacích návycích. 

KALORIE
Přineste si do školy různé obaly od potravin a počítejte během matematiky kalorie. Můžete sami vytvářet příklady, 
kolik toho sní člověk, který je obézní, kolik toho sní člověk, který má anorexii, kolik toho sní vrcholový sportovec  
a kolik běžní lidé.
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MEDITACE A DÝCHÁNÍ
Na úvod hodiny nebo na závěr hodiny tělesné výchovy můžete děti seznámit s meditací. Cílem je, aby děti pozorovaly, 
jak dýchají. Společně si můžete vyzkoušet i různé druhy dýchání (rychlé, pomalé, hluboké, do břicha, do hrudi, no-
sem, ústy), dbejte však na to, aby děti měly i kontrolu vizuální nebo dotekem, aby si různé druhy dýchání uvědomily.
Dechová cvičení najdete i v MET25 Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením.
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METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení
• Žák se seznamuje se základními informacemi o sluneční soustavě
• Žák se seznamuje s významem Slunce pro Zemi 
• Žák zjišťuje, co všechno je třeba pro život na zeměkouli
• Žák se seznamuje s dalšími jevy ve vesmíru

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZABÝVÁ ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI O SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ
MET23_ML_04_PH_01_Sluneční soustava  
MET23_ML_04_PH_01_P_01_Učitel Hvězdokupa 
MET23_ML_04_PH_01_P_02_Vesmířané v galaxii 
MET23_ML_04_PH_01_P_03_Galaxie 
MET23_ML_04_PH_01_P_04_Planety 

2. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA VÝZNAMEM SLUNCE PRO ZEMI
MET23_ML_04_PH_02_Slunce a jeho význam pro život na Zemi  
MET23_ML_04_PH_02_P_01_Vesmířané a Slunce  
MET23_ML_04_PH_02_PL_01_Složení slunečního světla 
MET23_ML_04_PH_02_P_02_Polární záře

3. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA PLANETU ZEMI
MET23_ML_04_PH_03_Planeta Země a její jedinečnost  
MET23_ML_04_PH_03_P_01_Vesmířané na zeměkouli  
MET23_ML_04_PH_03_P_02_Země 
MET23_ML_04_PH_03_P_03_Druhé povídání učitele Hvězdokupy 
MET23_ML_04_PH_03_PL_01_Hledá se nová planeta Země

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA DALŠÍ JEVY VE VESMÍRU
MET23_ML_04_PH_04_Další tajemství vesmíru  
MET23_ML_04_PH_04_P_01_Vesmířané se loučí  
MET23_ML_04_PH_04_P_02_Znamení zvěrokruhu  
MET23_ML_04_PH_04_PL_01_Souhvězdí 
MET23_ML_04_PH_04_P_03_Vesmírné pexeso  

Tematický okruh je propojen příběhem, ve kterém učitel Hvězdokupa bere své žáky mimozemšťánky na cestu sluneč-
ní soustavou. Texty příběhu dejte dítěti se sluchovým postižením, aby je mohlo zároveň s vaším čtením sledovat. 
S tématem vesmíru a planety Země můžete pracovat i v dalších vzdělávacích oblastech.

TEMATICKÝ OKRUH: Rozmanitost přírody   
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PŘESAH DO DALŠÍCH HODIN A TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY 

VÍTEJTE NA PLANETĚ ZEMI 
Zadejte dětem téma na slohovou práci, ve které mají popsat, jak by mimozemšťanům vysvětlily zvyky a tradice na 
naší planetě. Můžete využít téma, které je zrovna aktuální vzhledem k době. Například: Vysvětlete mimozemšťanům, 
jak slavíme Vánoce; vysvětlete mimozemšťanům, jak slavíme Velikonoce; vysvětlete mimozemšťanům, jak a proč cho-
díme do školy a mnoho dalších témat. 

SOUHVĚZDÍ GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ 
Dejte dětem fotografii hvězdné oblohy (můžete si stáhnout hvězdnou mapu nebo ji nakreslit). Děti mají za úkol spojit 
hvězdy mezi sebou tak, aby jim vznikly geometrické tvary, u kterých potom mohou počítat obsah. Děti mohou hledat  
i vlastní souhvězdí a pojmenovat je podle toho, co jim připomíná. 

DŮKAZ, ŽE JE ZEMĚ KULATÁ 
Pátrejte s dětmi po různých důkazech, které kolem sebe můžeme vidět a ukazují, že je Země kulatá, a zjišťujte, jak 
vlastně zkoumáme naši planetu a vesmír. S dětmi si můžete vyrobit model sluneční soustavy. Můžete se také podívat, 
co všechno je v přírodě kulaté. S dětmi se také můžete bavit o konspiračních teoriích.

MET23_ML_04_PH_04_P_04_Vesmířané na cestě domů 
MET23_ML_04_PH_04_P_05_Diplom z vesmíropisu 
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METODICKÝ MATERIÁL: Člověk a jeho svět a dítě se sluchovým postižením

• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení 
• Žák se dozvídá faktické informace o Čechách, Moravě a Slezsku 
• Žák se seznamuje s rozmanitostí českého jazyka
• Žák se dozvídá faktické informace o největších českých městech 
• Žák trénuje prezentační dovednosti

CÍLE 

PŘÍLOHY

1. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA INFORMACE O ČECHÁCH
MET23_ML_05_PH_01_Čechy 
MET23_ML_05_PH_01_P_01_Jakého máte pamatováka  
MET23_ML_05_PH_01_P_02_Obkresli, co vidíš! 
MET23_ML_05_PH_01_P_03_Dějiny popořadě 
MET23_ML_05_PH_01_P_04_České kraje 
MET23_ML_05_PH_01_PL_01_Domácí úkol 

2. PLÁN HODINY SE VĚNUJE MORAVĚ
MET23_ML_05_PH_02_Morava 
MET23_ML_05_PH_02_P_01_Moravština 
MET23_ML_05_PH_02_P_02_Hantec 
MET23_ML_05_PH_02_P_03_Ornamenty 
MET23_ML_05_PH_02_P_04_Pentle na kroj  
MET23_ML_05_PH_02_PL_01_Domácí úkol 

3. PLÁN HODINY SEZNAMUJE S FAKTY O ČESKÉM SLEZSKU
MET23_ML_05_PH_03_České Slezsko 
MET23_ML_05_PH_03_P_01_Co všechno jste o Slezsku (ne)věděli  
MET23_ML_05_PH_03_P_02_Slezská gastronomie  
MET23_ML_05_PH_03_P_03_Legenda o uších 
MET23_ML_05_PH_03_P_04_O štramberských uších  
MET23_ML_05_PH_03_PL_01_Domácí úkol 

První tři plány hodin se věnují jednotlivým oblastem České republiky a poslední plán hodiny tematický okruh uzavírá  
a cílí na rozvinutí prezentačních dovedností dětí. Během jednotlivých hodin děti tvoří vlastní vzdělávací materiály, kte-
ré si mohou umístit ve třídě. Zkuste téma České republiky zařazovat průřezově do všech vzdělávacích oblastí.

TEMATICKÝ OKRUH: Místo, kde žijeme  
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PŘESAH DO DALŠÍCH HODIN A TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY

HUDEBNÍ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY
Do mapy si zaznačte města významných českých skladatelů. Jednotlivé skladby si můžete poslechnout a případně  
i vizualizovat formou malby. Inspirovat se můžete třeba v MET07 Co slyším, když neslyším. 

KDE TO MÁM RÁD
Dejte dětem za úkol připravit si krátkou prezentaci na téma, kde to mám rád / kde se mi to líbilo. Děti mohou informa-
ci o místě připravit na papír A4, který potom připevníte do velké mapy ČR. 

KVÍZ
Rozdělte děti do skupin, každá skupina má za úkol ke každému kraji vymyslet dvě kvízové otázky s výběrem odpově-
dí a), b), c), kdy jedna je správná. Kvízové otázky se mohou týkat třeba významných osobností, míst apod. Mohou být 
doplněny obrázky. Kvízové otázky poté promíchejte a vytvořte z nich prezentaci. V další hodině vytvořte nové skupiny 
a udělejte si ve třídě kvíz „největších Čechů“. Děti ve skupince píšou správné odpovědi na papír. Skupina s nejvyšším 
počtem správných odpovědí získá cenu „největších Čechů“. 

4. PLÁN HODINY SE ZAMĚŘUJE NA NEJVĚTŠÍ MĚSTA ČR
MET23_ML_05_PH_04_Největší města České republiky 
MET23_ML_05_PH_04_P_01_Největší města ČR 
MET23_ML_05_PH_04_PL_01_Praha 
MET23_ML_05_PH_04_PL_02_Brno 
MET23_ML_05_PH_04_PL_03_Ostrava 
MET23_ML_05_PH_04_PL_04_Plzeň 
MET23_ML_05_PH_04_PL_05_Olomouc 
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Metodika doporučuje vyučujícím, jak dobře vybavit třídu vizuálními prvky pro výuku. Dává podněty pro možnosti vi-
zualizace různého typu učiva, které podpoří děti se sluchovým postižením při nevědomém učení. Metodika poskytuje 
návody a inspiraci do výuky, včetně toho, kam vhodné materiály umístit a jak je vyrobit.
Dítě se sluchovým postižením přijímá velké množství informací vizuálně. To, co jiné dítě odposlechne při rozhovoru 
rodičů nebo spolužáků, dítěti se sluchovým postižením uniká. O to více se spoléhá na svůj zrak. Pokud přijde neslyší-
cí do prostředí vyzdobeného směsicí vzorů a výrazných barev, může po chvíli pocítit únavu či bolest hlavy. Stejně jako 
slyšící, když přijdou na příliš hlučné místo, kde se mísí různé zvuky a melodie. Zamyslete se proto nad výzdobou vaší 
třídy. Měla by být vyzdobena střízlivě a přitom přinášet dětem poučení.

O ČEM METODA JE

MET24_PH_01_Stěhovaví ptáci
MET24_PH_01_PL_01_Ptačí siluety 
MET24_PH_02_Matematická túra (celoroční plán)
MET24_PH_02_PL_01_Matematická túra (nákres)
MET24_PH_02_PL_02_Matematická túra (mapa učebního pokroku)
MET24_PL_01_Strom a jeho přátelé (mapa učebního pokroku)
MET24_PL_02_Naše sovy
MET24_PL_03_Fáze měsíce

PŘÍLOHY

TVORBA VLASTNÍCH MATERIÁLŮ
V mnoha třídách se setkáváme s plakáty a tabulkami, které krás-
ným písmem a jistě s láskou vytvořili učitelé pro děti. Můžeme vidět 
také propracované a názorné mapy, ať už geografické, nebo zobra-
zující rozdělení živočišné či rostlinné říše, které škola nakoupila od 
různých firem. Všechny tyto materiály jsou krásné a jistě plní svůj 
účel. Přesto nezapomínejme na vlastní práci dětí. 

Jak na tvorbu vlastních materiálů 
Rozdělte děti do skupin a rozdejte jim zadání a velké flipchartové 
papíry. Děti se mnohé naučí už během práce na plakátu, svůj výtvor 

JAK NA TO?

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

K této metodice vznikla i animace, která vám pomůže se nad prostředím vaší třídy zamyslet a vytvořit z něj podnětné 
prostředí. 

1url.cz/pzgAp 

Animace 9 Pro třídu, která učí

Jako každý učitel se snažím předat 
žákům učivo názorně. Zastávám názor: 
Škoda volné plochy, která by se k tomu 
dala využít. Velice mě zaujaly siluety 
stěhovavých ptáků, určitě je použije-
me. Také pracovní list Fáze měsíce je 
dobrým nápadem. Děkujeme. 

Martina Klimešová, ZŠ Zliv

http://1url.cz/pzgAp
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pak mohou prezentovat ostatním. Při této práci se učí dalším dovednostem, které se jim budou v životě hodit, jako je 
spolupráce, umění prezentace, rozvíjení slovní zásoby atd. Děti se poté budou k těmto materiálům rády vracet, až je 
ve třídě vystavíte.

Potřebujete inspiraci? Společně můžete v rámci velkého projektu vyrobit například nástěnku (i magnetickou) s anglic-
kými slovíčky, stopy zvířat nebo násobilku na podlahu či rozebíratelný model lidského těla ve 3D, který si umístíte do 
třídy. Na dveře do třídy si třeba připevněte namalovaný strom a umístěte do něj obrázky s jeho obyvateli. Děti mohou 
pracovat individuálně, ve dvojicích nebo v menších skupinách. Dbejte však na to, aby ve skupině byly všechny děti 
zapojeny a dodržovaly komunikační pravidla. Kreslete, malujte, lepte a skládejte z nejrůznějších materiálů. Pomůc-
ky, které vyrobíte nebo připravíte, mohou být i pohyblivé tak, aby si s nimi mohly děti samy zábavně hrát – například 
hýbací ručičky velkého ciferníku (s ročními obdobími, měsíci v roce, písmenky, číslicemi, planetami apod.). Výběr 
materiálů, které použijete na výrobu pomůcek, může zlepšit i akustické podmínky ve třídě. Například pokud použijete 
molitan či polystyrén jako podklad pro vámi vytvořenou nástěnku.

POMŮCKY DO HODINY
Všude, kde je to možné, používejte ve výuce co nejvíce názorných pomůcek. Ideálně takových, které si děti mohou 
pořádně prohlédnout a pokud možno i vzít do ruky a osahat. Například v hodinách spadajících do vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět přineste na ukázku co nejvíce přírodnin a použijte co nejvíce obrazového materiálu (třeba plakáty 
se zvířaty, rostlinami, biotopy…). Z přírodnin si udělejte ve třídě výstavu. Žáci se tak mohou k probírané látce stále 
vracet a zkoumat ji během přestávky. Vytvořit si můžete i vlastní herbář, do kterého děti samy nasbírají rostliny - ty 
pak vylisované i s jejich názvy umístěte za sklo do formy obrázku a ozdobte jimi třídu nebo je zalaminujte. 

Důležité! 
Nezapomínejte na to, že méně vždy znamená více. Třída by neměla být materiály předimenzovaná, zároveň by 
neměla být až přespříliš barevná a překombinovaná. To vše by na žáka se sluchovým postižením působilo rušivě  
a současně by mnoho materiálů zaniklo. 

Materiály obměňujte v závislosti na tématech, která momentálně probíráte.

Využít můžete i několik připravených pracovních listů, které najdete v příloze k této metodice. Například pro procvi-
čování psaní i/y – MET24_PL_02_Naše sovy nebo pracovní list k vizualizaci jednotlivých měsíčních fází – MET24_
PL_03_Fáze měsíce. Použít můžete také jeden plán hodiny a pracovní list pro vzdělávací oblast Člověk 
a jeho svět, díky kterému se děti dozvědí více o stěhovavých druzích ptáků – MET24_PH_01_Stěhovaví ptáci, 
MET24_PH_01_PL_01_Ptačí siluety.

Co se týče úkolu „Fáze měsíce“, ten nás všechny pobavil nejvíc. Ano, v tuto dobu úsměv a nadšení od dětí, 
to bylo to nejlepší, co jsem po dlouhé době zaznamenala. Okamžitě „padaly“ otázky, jaké sušenky to mají být 
a jaké by byly nejvhodnější a jestli jednotlivé fáze mají opravdu krájet nebo jestli je mají vykousávat… Děti byly 
s prací a úkoly spokojené, všem se to líbilo a očekávají, že je zase s něčím hezkým překvapím. Velmi mě zaujaly 
vaše tipy na mapování učebního pokroku. Zatím jsme si mapovali pouze množství přečtených knih v soutěži  
o čtenáře roku. 

Blanka Vanišová, ZŠ Trutnov
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Tip 2: Na přestávku přichystejte pro děti možnosti, jak se zabavit a zároveň vzdělat. Na podlahu můžete 
  namalovat čtvercovou síť (například barevnými lepicími páskami), která bude sloužit pro hry s lístečky, 
  písmenky, číslicemi apod. 
  Mezi vizuální prvky patří také vzdělávací hry s kartičkami, které budou ve třídě pro žáky o přestávce  
  k dispozici (např. pexeso). Do třídy umístěte rovněž pro žáky zajímavé knížky a časopisy, které si mohou 
  o přestávce prohlížet nebo v nich nacházet informace do výuky (například za domácí úkol). Současně 
  však dbejte, aby obsahovaly co nejvíce obrázků, hmatových nebo mobilních prvků apod. 

Na zem můžete namalovat (křídou, lepicí páskou) různé 
dráhy po kterých děti mohou chodit. Podporujete tím jejich 
hrubou motoriku a schopnost koncentrace. 
Dráhy lze kombinovat s dalšími pokyny, které na zem 
nakreslíte – například tříkrát vyskoč apod.

Zábavná variace na skákacího panáka. Na zemi jsou (zala-
minované a dobře přilepené, křídou nakreslené) stopy, děti 
přeskakují na stopy tak, aby dodržovaly pravolevou orien-
taci. Hra je vhodná na podporu hrubé motoriky či podporu 
pravolevé orientace a koncentrace. Pokud máte stopy 
zalaminované a přilepené, můžete jejich pořadí měnit. 

Tip 1: Umístěte pro děti do třídy k výstavě přírodnin malé lupy, kterými si mohou materiál kdykoliv prohlédnout 
  i detailně. 

I PODLAHA MŮŽE UČIT

Zdroj: Motricidad Gruesa (3). In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/18155204735535264/

Zdroj: Games. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/2885187251800001/
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Na zemi lze vizualizovat i zlomky. Ty se dobře vizualizují i po-
mocí lega. Děti mají instrukce na zemi stále na očích, když 
kolem nich chodí. Podporuje to jejich bezděčné učení. 

Vizualizovat lze cokoliv – pravidla ve třídě, slovní druhy, násobilku, mapu světa a kontinenty se zvířaty, geometrické 
tvary (mnoho geometrických tvarů se vyskytuje přímo ve třídě), slovíčka, slabiky, roční období, verše básničky, kterou 
děti mají za úkol se naučit…

KAM MŮŽETE MATERIÁLY UMÍSTIT?
Ve třídě existuje spousta vhodných míst, kam můžete vizuálně zpracované materiály umístit. Dbejte na to, aby nej-
aktuálnější materiály byly v dohledové vzdálenosti dítěte se sluchovým postižením. Využít ale můžete i další prvky ve 
třídě – například dveře (tudy žáci nejčastěji procházejí), okno, ostatní stěny, podlahu nebo lavici. Ideální je, pokud s 
materiály, které jste si připravili, aktivně pracujete a nejsou jen pasivně vyvěšené – například při aktivitě, kterou děti 
mohou provádět i samostatně o přestávce (třeba přiřazování formou obrázků na kolíčcích apod.).

CO VŠE LZE VIZUALIZOVAT A ČÍM VŠÍM VYZDOBIT TŘÍDU?

Například dveře se dají využít k vizualizaci určování úhlů.

Zdroj: In Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/16255248645375520/

Zdroj: 20 FUN Classroom Angles Activities and Teaching Resources | Teach Starter. In Pinterest. https://cz.pinterest.com/
pin/210754457553584602/



METODA 24

209

Dveře můžete využít i pro vizualizaci vertikální 
a horizontální roviny.

Schody můžou být výborným pomocníkem pro látku, 
kterou je potřeba si opakovat. Vizualizovat lze nepra-
videlná slovesa z angličtiny, násobilku a číselné řady, 
vyjmenovaná slova a další.

Skvělou motivací pro děti, kde mohou pozorovat a zaznamenat, co vše už se naučily a co je ještě čeká, je tzv. mapa 
učebního pokroku. Zahrnuje v sobě stránku hodnoticí i rozvojovou. Pro děti se sluchovým postižením je tato pomůc-
ka důležitá proto, že se lépe orientují v tom, co se ve třídě děje a na co se mají do budoucna připravit.

Využijte připravené mapy učebního pokroku nebo se jimi nechte inspirovat:
Pro první pololetí českého jazyka v 1. třídě, kde se děti učí psát a číst písmenka, využijte například mapu učebního 
pokroku MET24_PL_01_Strom a jeho přátelé (mapa učebního pokroku). Děti vybarví jednotlivá písmenka, která se 
už naučily a současně se dozvědí něco zajímavého o stromu a jeho obyvatelích. Pracovat s touto mapou mohou děti 
buď jednotlivě, nebo můžete obrázek překreslit do většího formátu a s dětmi ho ve třídě vybarvit pro společný pře-
hled. Případně můžete využít obojí. 

MAPA UČEBNÍHO POKROKU

Tip: Pro další třídy se dá využít mnoho dalších příkladů znázornění splněného učiva a úspěchů žáků. Společně si 
s dětmi namalujte na velký balicí papír třeba hrad s věžičkami, pokoji a sklepeními, kam vždy dopíšete 
probírané gramatické jevy, které vás čekají. Může to být ale i velký dům s místnostmi, most 
z kostek s pilíři a se sochami, věž, podzemí se zvířaty, včelí úl, mraveniště, části známého obrazu apod.

Zdroj: Latitude and Longitude Wall Decals. In Pinterest. https://cz.pinte-
rest.com/pin/1266706133910844/

Zdroj: ZŠ Náměšť nad Oslavou
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Druhá mapa učebního pokroku, kterou jsme pro vás připravili, je pro matematiku 2. třídy MET24_PH_02_PL_01_Ma-
tematická túra (nákres). Tato mapa učebního pokroku je průřezem všech matematických znalostí a postupů, které se 
žáci během roku naučí. Tuto mapu tedy společně sledujete celý rok a je vhodné jí na začátku školního roku umístit na 
společné místo ve třídě ve velkém formátu. Samozřejmě jí ale můžete použít i jako jednotlivý list individuálně pro ka-
ždého žáka. Mapu můžete použít jako inspiraci a děti si mohou samy nakreslit cestu, kudy po matematických vrcho-
lech půjdou. Co bude nejlehčí a co asi nejtěžší? 

Varianta 1: Pracovní list MET24_PH_02_PL_02_Matematická túra (mapa učebního pokroku) vypracovávejte postup-
ně. Jednotlivé kroky vždy použijte jako zpětnou vazbu k probrané látce. 

Varianta 2: Na konci 2. třídy nechte děti postupně vypracovat celou Matematickou túru MET24_PH_02_PL_02_Mate-
matická túra (mapa učebního pokroku) nebo ji rozdělte během roku do několika úseků. Tak se můžete spolu se všemi 
dětmi podívat, co všechno během druhé třídy zvládly a že úspěšně došly do cíle. 

Pro přípravu celoročního plánu můžete využít MET28_PH_02_Matematická túra (celoroční plán) a inspirovat se nákre-
sem MET24_PH_02_PL_01_Matematická túra (nákres).

Ukázka těchto map učebního pokroku vás může inspirovat pro tvorbu vlastního materiálu pro další předměty.

TIPY NA DALŠÍ MAPY POKROKŮ

Tip: Do listu nebo květu můžete napsat název a autora knížky (pokud je libovolně zvolená) a nepřímo tak 
doporučit ostatním knihu k přečtení. Před samotným vylepením děti mohou udělat pro ostatní krátkou 
prezentaci knihy několika větami a navnadit je tak k jejímu přečtení (samozřejmě bez vyzrazení zápletky 
a celého děje! :))

Tip: Větvím můžete místo jmen dětí přiřadit knížky z povinné četby. Každý, kdo přečte danou knihu, přilepí 
na větev lístek nebo květ se svým jménem. Bude vidět nejen to, kdo přečetl kterou knihu a plní tak 
povinnou četbu, ale i která knížka je mezi dětmi nejoblíbenější.

Knížkovník
Dalším skvělým pomocníkem pro sledování učebního pokroku může být 
i knížkovník. Na zeď připevněte velký namalovaný strom nebo keř na 
balicím papíře (pokud máte možnost, můžete ho samozřejmě namalovat 
i přímo na zeď, jelikož obrázek stromu bude mít všestranné využití). Na 
stromě by mělo být tolik větví, kolik je dětí ve třídě (každému bude patřit 
jedna, ke které napíšete jméno daného žáka). Každé dítě pak na svou 
větev umisťuje listy nebo květy pokaždé, když přečte knihu (libovolně 
zvolenou nebo z povinné četby).

Zdroj: ZŠ Nelahozeves
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Historická cesta
Mapa učebního pokroku se dá skvěle použít také pro historii. 
Na velký kus balicího papíru nakreslete cestu, na které vy-
značíte všechna historická období, která se chystáte probírat 
(antika, středověk, jednotliví panovníci apod.). Během probí-
rání jednotlivých období s dětmi do mapy postupně doplňujte 
informace (letopočty, klíčová slova, důležité události, osobnos-
ti atd.). Mapu můžete doplnit i o vystihující obrázky a mapu tak 
zpracovat formou jednoduchého komiksu. Historickou cestu 
tak děti postupně zaplní informacemi a obrázky a pro zapama-
tování využijí i vizuální učení.

Zdroj: ZŠ Nelahozeves
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

pracovní list, glóbus nebo velká mapa, tužka a papíry, odborná literatura, velký kus balicího papíru

• Žák se seznámí s několika druhy stěhovavých ptáků
• Žák popisuje důvody migrace ptáků
• Žák pracuje s odbornou literaturou a vyhledává informace
• Žák se učí kritickému myšlení a přemýšlení

MET24_PH_01_PL_01_Ptačí siluety

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY

Člověk a jeho svět

Pro třídu, která učí

2.-5.

Člověk a jeho svět Environmentální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Stěhovaví ptáci

Nejprve začneme lehkým výšlapem do malého kopce. 

1. Kolik jednotek tvoří jednu desítku? 

2. Doplň do tabulky desítky do 100 tak, jak jdou správně za sebou:

20 70 100

Vydal(a) jsi se se svým pejskem Fíkem na dlouhou túru do Matematických hor, 
kterými tě provází skřítek Korálek. Než dojdeš do cíle, čeká tě mnoho nesnad-
ných úkolů, při kterých se však vždy naučíš něco nového. Zdolávej postupně 
jednotlivé úkoly označené čísly 1-21. Vždy když úkol splníš, vybarvi jeho 
číslo libovolnou barvou, kterou je ohraničené kolečko. Pokaždé když dojdeš do 
místa pro odpočinek, ohlédni se, kolik toho už máš za sebou a hrdě si připo-
meň, co všechno nového jsi se naučil(a). 

Plán hodiny: MET24_PH_02_Matematická túra (celoroční plán)

Pracovní list: MET24_PH_02_PL_02_Matematická túra (mapa učebního pokroku)

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

PRACOVNÍ LIST 02

PRACOVNÍ LIST 01

VYBARVI SI POSTUPNĚ PÍSMENKA, KTERÁ UŽ UMÍŠ NAPSAT A PŘEČÍST. AŽ BUDEŠ ZNÁT VŠECH-
NA, PŘEČTI SI, KDO VŠECHNO JSOU PŘÁTELÉ STROMU. PÍSMENKA Q, W, X A Y NAJDEŠ SKRYTÁ 
VE VĚTVÍCH A NA KMENI STROMU. 
Pokračování na další straně.

Pracovní list: MET24_PL_01_Strom a jeho přátelé (mapa učebního pokroku)

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET24_PH_01_Stěhovaví ptáci

Příloha: MET24_PH_01_PL_01_Ptačí siluety

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

VLAŠTOVKA OBECNÁ

PRACOVNÍ LIST 02

Pracovní list: MET24_PL_02_Naše sovy

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

Najdi si venku malé větvičky, které se podobají písmenům I/Í a Y/Ý. Zkus je správně doplnit do názvů sov, které 
žijí na našem území. Jsou za sebou seřazeny podle skutečné velikosti. Patří některé sovy mezi vyjmenovaná 
slova? Pokud ano, podtrhni je barevnou pastelkou. 

V_ R OBECN_

PUŠT_K OBECN_

S_C ROUSN_

S_ČEK OBECN_ 

KUL_ŠEK NEJMENŠ_

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

velký kus balicího papíru, pastelky nebo fixy, nůžky, malé papírky, špendlíky

• Žák sleduje svůj postup v probírané látce
• Žák je motivován k dalšímu učení
• Žák se orientuje v tom, co se probírá během roku za učivo a jak vše spolu souvisí

MET24_PH_02_PL_01_Matematická túra (nákres)
MET24_PH_02_PL_02_Matematická túra (mapa učebního pokroku) 

POMŮCKY

CÍLE

PŘÍLOHY 

Matematika a její aplikace

Pro třídu, která učí

3.

Matematika a její aplikace Jednotky a desítky, lichá a sudá 
čísla, číselná osa, dvouciferná 
čísla, malá násobilka

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Matematická túra (celoroční plán)

ÚVOD HODINY

MOTIVAČNÍ POVÍDÁNÍ PŘI HODINĚ MATEMATIKY
Na jedné z úvodních hodin matematiky si s dětmi popovídejte o tom, co dělaly celé prázdniny. V jakých končinách 
byly a co tam viděly? Hory, údolí, nížiny nebo lesy? Podnikaly výlety a túry? Kolik kilometrů nachodily? A co je to 
vlastně ta túra? 

Řekněte dětem, že společně podniknete ve 3. třídě velkou matematickou túru, při které se možná zapotí, někdy je 
možná budou i bolet nohy, ale naučí se spoustě nových věcí. Aby se jim lépe šlo a orientovalo, společně si vytvoříte 
mapu krajiny, kterou půjdete. Zeptejte se dětí, co všechno v matematické krajině může být – velké hory, malé kopeč-

PRACOVNÍ LIST 03

Podívej se na první obrázek, který ilustruje fáze měsíce. Dobře si je všechny prohlédni. Na druhé stránce na-
jdeš prázdná kolečka. Vezmi si kulaté sušenky s náplní, odděl je od sebe a zkus příborovým nožem, párátkem 
nebo špejlí všechny tyto fáze co nejvěrohodněji vymodelovat a přiložit ke kolečku. Napiš pod něj, o jakou fázi 
se jedná. Za odměnu je pak můžeš všechny sníst! 

Slunce

couvající 
srpek

nov

dorůstající srpekdorůstající měsíc

couvající měsíc

úplněk

poslední čtvť

první čtvrť

Pracovní list: MET24_PL_03_Fáze měsíce

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

PRACOVNÍ LIST 01

VYBARVUJ SI POSTUPNĚ SVÉ UČEBNÍ POKROKY!
Pokračování na další straně.

Plán hodiny: MET24_PH_02_Matematická túra (celoroční plán)

Pracovní list: MET24_PH_02_PL_01_Matematická túra (nákres)

METODICKÝ MATERIÁL: Pro třídu, která učí

MET24_PH_01_Stěhovaví 
ptáci

MET24_PH_02_PL_02_
Matematická túra (mapa 
učebního pokroku)

MET24_PL_01_Strom  
a jeho přátelé (mapa 
učebního pokroku)

MET24_PH_01_PL_01_
Ptačí siluety

MET24_PL_02_Naše sovy

MET24_PH_02_Matema-
tická túra (celoroční plán)

MET24_PL_03_Fáze 
měsíce

MET24_PH_02_PL_01_
Matematická túra (nákres)

Přílohy
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Umění a kultura 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Děti se sluchovým postižením dovedou cítit hudbu velmi dobře skrze vibrace. Budou mít obecně kladnější vztah  
k hudbě, která je více rytmická, než k té, která je převážně melodická. To, jak děti se sluchovým postižením hudbu 
vnímají, záleží na mnoha faktorech. Roli hraje míra sluchového postižení a typ kompenzační pomůcky, kterou dítě 
používá. Pro ilustraci si na grafu můžete prohlédnout, jak vypadá sluchové pole člověka. Sluchové kompenzační 
pomůcky jsou nastaveny tak, aby zesilovaly zvuk v oblasti řečových frekvencí. Vnímání hudby u dětí se sluchovým 
postižením bude jiné než u dětí slyšících. Může se tak stát, že některé hudební žánry a melodie nebudou dětem se 
sluchovým postižením příjemné. To však může být velmi individuální.
Tato metodika vám pomůže lépe vizualizovat oblasti hudební výchovy a nabídne vám tipy, jak s výukou pracovat tak, 
aby dítě se sluchovým postižením bylo opravdu zapojeno. Cílem hodin hudební výchovy na prvním stupni základních 
škol by měla být především motivace a radost z hudby.

O ČEM METODA JE

Poslech je pro dítě se sluchovým postižením obtížnější než pro jeho slyšící vrstevníky. To, jak dítě slyší, závisí na mno-
ha faktorech — nastavení kompenzační pomůcky, jak dlouho dítě pomůcku používá, jazykový cit a celkově schop-
nosti dítěte. 
Mnohdy se může stát, že si dítě neuvědomí, že nerozumělo či něco přeslechlo, a z jeho chování to nejde poznat, 
protože kopíruje chování svých spolužáků. 

POROZUMĚNÍ, PRODUKCE A ÚHYBNÉ STRATEGIE

METODICKÝ MATERIÁL: Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

Zdroj: Sluchové pole - Graf. In WikiSkripta. https://www.wikiskripta.eu/w/Práh_sluchu_a_sluchové_pole
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V hodinách hudební výchovy se dítě se sluchovým postižením může tvářit, že se aktivně zapojuje. Avšak kombinace 
zpěvu, hudebního doprovodu a akustiky třídy pro něj může být natolik poslechově náročná, že se jen těžko zorientuje.

MET25_PH_01_Vyjádření hudby tancem
MET25_PH_02_Stomp show 
MET25_PL_01_Rytmizace
MET25_PL_02_Dechová cvičení
MET25_PL_03_Mluvní cvičení 

PŘÍLOHY

AKTIVITY

BALÓNEK A VIBRACE
Pomocí nafukovacího balónku lze dobře vnímat zvukové vlny z okolí. Nafouknutý balónek dítě drží, když hraje hud-
ba. Vibrace balónku jsou velmi dobře cítit. Aktivitu můžete vyzkoušet se všemi dětmi. Aby se na vibrace soustředily, 
můžou použít špunty do uší. Můžete zkoušet, jak se vibrace budou měnit s různými hudebními žánry i vzdáleností od 
reproduktorů či hudebního nástroje. 

Obecná doporučení, která se vám v hudební výchově mohou hodit
1. Popřemýšlejte o akustice třídy. Usaďte dítě se sluchovým postižením tak, aby na vás i na třídu dobře vidělo 
 a mohlo si při zpívání pomáhat odezíráním. Odhlučněte třídu například polystyrenovou nástěnkou, výrobky z 

obalů od vajíček atd. Velmi účinné jsou stropní panely.
2. Pokud se s dětmi učíte novou písničku, dejte text písně (případně i s odkazem na nahrávku) dítěti na doma 
 k prostudování, aby si s rodiči mohlo projít text a porozumět mu. 
3. Pokud jste se v hodině dostali k nějaké písničce, která nebyla v plánu (například na přání dětí), upozorněte na 
 to v notýsku rodiče, aby se mohli doma k písničce vrátit. 
4. Pro začátek a konec činnosti mějte jasné vizuální signály. Bude se vám to hodit, obzvlášť pokud s dětmi 

hrajete na nějaké nástroje. V takovém prostředí plném hluku může být pro dítě se sluchovým postižením velmi 
náročné sledovat vaše instrukce. 

5. Pokud dítěti se sluchovým postižením hlučné prostředí nedělá dobře, dopřejte mu oddech. Sledujte však, zda 
 se nejedná o úhybnou strategii.  
6. Pokud hrajete na hudební nástroj, jako je klavír či kytara, dovolte dítěti sedět blízko, či se nástroje přímo dotý-

kat, aby dobře cítilo vibrace. 
7. Reprodukovanou hudbu zkuste pouštět také s videem a případně i titulky, aby se dítě se sluchovým postiže-

ním orientovalo i vizuálně.

ZPĚV
Zpěv může být pro dítě se sluchovým postižením velká výzva. Pokud zpívá celá třída, může pro něj být obtížné sle-
dovat, kde se zpívá. Dejte dítěti texty písní před hodinou hudební výchovy, aby si je mohlo doma projít. Když zpíváte, 
zpívejte tak, aby vám dítě dobře vidělo na obličej a mohlo si pomáhat odezíráním. Sólový zpěv vyměňte za zpěv ve 
dvojici, pokud ho považujete za nutný (raději ne).
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NOTY A VIZUALIZACE
Při výuce čtení z not využijte formu vizualizace, která dětem pomůže problematiku lépe uchopit. Pro vizualizaci délky 
jednotlivých not lze využít jablko, které krájíte, lego kostky, provázek, který postupně zkracujete a další. Výšku not 
můžete vizualizovat i pohybem (ze dřepu do stoje). Sluchovou diferenciaci podpoří například piano nebo citerka.

PROJEKTY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ
Každé dítě ve třídě může mít k hudbě jiný vztah. Jinak hudbu vní-
má, jinak ji prezentuje. Někdo bude více nakloněný zpěvu, někdo 
hře na hudební nástroj a někdo třeba tanci. Zkuste si společný pro-
jekt, při kterém se může každý realizovat tak, jak je mu to příjemné. 
Můžete se inspirovat různými domorodými tanci, kde je hudební 
doprovod velmi rytmický. Děti si mohou některé nástroje i samy 
vyrobit v rámci pracovních činností či výtvarné výchovy (dešťová 
hůl, bubínky, cinkátka apod.). 

Videa s domorodými tanci najdete v MET26_Pestrý svět v plánu 
hodiny MET26_PH_02_Projektový den I. období.

CITERKA 
Citerka je strunný nástroj, na který díky vizualizacím zvládne hrát opravdu každý. Můžete ji využít jak pro přehrání 
písniček, tak pro jednoduchá rytmická cvičení apod.

Příklad, který doporučuje učitelka hudební výchovy jedné projektové školy:
Učitel může zadrnkat pozdrav: 
H-A-H-H-A = A-hoj-Mar-ti-ne. 
Martin vám pak odpoví G-A-H = Do-brý-den. 

Je přitom úplně jedno, jakou melodii si vybere či jestli je jeho projev melodický. Učí se hrát si s melodií a rytmem, 
poznávat a rozpoznávat zvuky. Děti to velmi baví.

Takhle se na citerku hraje 1url.cz/EzX8z 

A tady ji najdete  citerka.cz 

Tip: S dětmi můžete vést zpívaný rozhovor. Otázku pokládejte melodicky a nechte děti, aby vám melodicky i 
odpovídaly. Hodinu tak můžete zahájit. Když vstoupíte do hodiny přímo zpěvem, děti vám tak mohou rovnou 
odpovídat. Děti motivujte, že žádný zpěv není špatně, když se improvizuje (lze i za využití citerky, viz níže). 

Hra na citerku

Tuto metodu jsem stačila ještě včas, 
než jsme se rozešli s dětmi na dis-
tanční výuku, vyzkoušet. Pěkně jsou 
připravena dechová cvičení, dobré 
nápady. Dá se krásně využívat i při 
hodinách českého jazyka. Nejen tam, 
ale výborné pro výtvarnou výchovu, 
kreslení jazykolamů. Dobré i pro práci 
ve skupině, ve dvojici. Dětem se moc 
líbilo cvičení s ROZEZNĚNÍM, vymýš-
lely a vyhledávaly další vtipné obrázky, 
fotky a přidávaly k nim různá gesta  
a mluvní cviky. Z této metody jsem 
měla velkou radost, beru ji jako výbor-
né a návodné zpestření při hudební 
výchově a potřebné také dechové 
cvičení. 

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ  
Praha – Klánovice

http://1url.cz/EzX8z
http://citerka.cz
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HRA NA DIRIGENTA 
Aby se hodina hudební výchovy nezměnila v náročné poslechové prostředí, domluvte si s dětmi gesta, kterými si 
budete dirigovat začátek a konec aktivity i její průběh. 
Gesta si domluvte spolu s dětmi, aby byly motivované na ně reagovat a dobře věděly, které gesto co znamená. 
Budou se vám hodit gesta pro: začátek, konec, pomaleji, rychleji, hlasitěji, tišeji a další. Nechte i děti samotné, aby 
dirigovaly své spolužáky. Například u rytmizace, kdy každá skupinka vyťukává jiný rytmus. Dirigent může jednotlivé 
skupiny zapínat, vypínat, ztišovat či zrychlovat.

GESTO, DECHOVÁ A MLUVNÍ CVIČENÍ 
Dechová cvičení můžete vizualizovat pomocí geometrických tvarů. Děti se nadechují nosem, následně zadržují dech 
a potom pomalu vydechují (např. nádech 2 doby, vydržet 4 doby, výdech 8 dob). Jednotlivé geometrické tvary můžete 
nakreslit na tabuli a dětem zároveň ukazovat, popřípadě vyťukávat rytmus. V pracovním listě  najdete  různá dechová 
cvičení, s dětmi si můžete vymyslet a zakreslit další MET25_PL_02_Dechová cvičení. 

RYTMICKÁ CVIČENÍ
V rámci rytmických cvičení dávejte pozor, aby dítě se sluchovým postižením opravdu dobře slyšelo (není kolem ruch) 
a dobře vidělo, co má rytmizovat. 
Pro vizualizaci rytmu můžete využít tabuli, kam rytmus zakreslíte například pomocí prázdných a plných koleček nebo 
koleček a čárek či kopečků větších a menších. Forma vizualizace záleží na vás. Můžete využít slabou čáru pro jemné 
ťukání a silnější pro hlasitější. 
Vizualizovat rytmus můžete i pomocí slov. Například slova jídel (Co-máš-nej-rad-ši? Pá-rek-v-roh-lí-ku.). Můžete využít 
pracovní list, vymyslet si a zakreslit další slova a jejich rytmizaci MET25_PL_01_Rytmizace. 

Zkuste nejdřív, aby rytmus opakovali jednotlivci či dvojice, až pak jej zkuste z celou třídou. 
• Například: udáte rytmus • • • • • • (krátký — krátký – dlouhý – krátký – krátký – dlouhý) 

1. Rytmus po vás opakuje nejprve jedno dítě, pak další, dokud se nevystřídají všechny. 
2. Rytmus po vás opakují děti ve dvojici.
3. Rytmus po vás opakuje celá třída — k této části však přistupte až ve chvíli, kdy si rytmus nacvičíte s jednotlivci 
 či dvojicemi.

Děti mohou rytmizovat své jméno i oblíbené jídlo a podle toho, kdo má stejný rytmus, se mohou rozřazovat do skupin. 
Skupiny či jednotlivé řady mohou stejný rytmus stále dokola opakovat a další se k nim přidávají. Na tabuli však jed-
notlivým skupinám jejich rytmus vizualizujte, a když budou vytleskávat, zároveň na ně ukazujte. 

Hudební výchovu ve své třídě neučím, ale mnoho her a aktivit z tohoto materiálu pravidelně zařazuji i do hodin 
českého jazyka, případně je hráli na škole v přírodě. Hra na dirigenta je u nás ve třídě velmi oblíbená, žák se 
sluchovým postižením byl zpočátku spíše pozorovatelem, ale v průběhu školní docházky se začal zapojovat čím 
dál častěji. V pátém ročníku hraje jako všichni ostatní. Dechová a rytmická cvičení bývají též součástí našich ho-
din českého jazyka, nejvíce jsme je využívali v první, a zejména v druhé třídě při rozlišování krátkých a dlouhých 
samohlásek. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves
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Mluvní cvičení je vhodné navázat na cvičení dechová. V pracovním 
listě MET25_PL_03_Mluvní cvičení najdete různé typy mluvních 
cviků. Děti mohou mít pracovní list u sebe nebo dětem jen předří-
káváte. Jednotlivá mluvní cvičení si doplňte gesty a obrázky. Dítě 
se sluchovým postižením může mít pracovní list u sebe a dívat se 
do něj. Najdete v něm i výběr jazykolamů, ty s dětmi proberte, ať 
jim dobře rozumí, mohou si je i nakreslit.

Na jazykolamy jsme se učili přímo pís-
ničku „Na cvičišti čtyři svišti piští“. To 
děti moc bavilo, samozřejmě jsme si 
zpomalili tempo. Kreslení jazykolamů 
určitě vyzkouším. Děti si dají navzájem 
hádat podle obrázku. 

Růžena Nováková, ZŠ, Trutnov
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

Taneční improvizace

Hudební výchova

Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

1. stupeň, 1. období

Umění a kultura Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální

POMŮCKY

přehrávač + reproduktor a skladby v různém tempu, případně hudební nástroj / hlas učitele k produkci hudby, velký 
papír, fixa

• Žák rozvíjí své hudební cítění a smysl pro rytmus
• Žák samostatně přemýšlí a rozvíjí fantazii
• Žák rozvíjí schopnost sebeprezentace a vlastního vyjádření

Tanec a hudba může lidem přinášet pocit uvolnění. Při prožívání hudby a během vlastního vyjádření hudby tancem 
se rozvíjí schopnost soustředění. Hudba motivuje k pohybu a pomáhá jej ustálit, dává mu rytmus a tempo. Dokáže 
člověka uklidnit i vybudit a má velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte.

CÍLE

ÚVODNÍ SLOVO

ÚVOD HODINY

ROZCVIČENÍ
Na úvod můžete děti přivítat pomocí citerky stejným způsobem, jako je popsáno v PH 02. 
Poté si vytvořte ve třídě bezpečný prostor pro „tanec“. Smyslem tohoto cvičení je posílení smyslu dětí pro rytmus. 
Rytmus lze upevnit například pomocí pochodování. Nechte děti pracovat s představou – dělají malé kroky jako ptáci, 
velké a těžkopádné kroky jako slon, tiché krůčky jako kočka, rychlé kroky jako gepard. 

PRACOVNÍ LIST 03

Pracovní list: MET25_PL_03_Mluvní cvičení

Každý cvik několikrát za sebou opakujte. 

1. ROZEZNĚNÍ � přidejte si k jednotlivým mluvním cvikům gesta

METODICKÝ MATERIÁL: Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

mmmmmmmmmm….. meleme, nemeleme… 

babi, bábinko…

mimi, mimi...

bim, bam… je je jemine...

miminko, maminko... 

bububububu...

jáma, jáma, samá jáma dalajláma, dalajláma…

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

Rytmická cvičení

Hudební výchova

Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

1. stupeň, 1. období

Umění a kultura Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální, 
k řešení problémů

POMŮCKY

rytmické nástroje (sady Orffových nástrojů), běžné vybavení třídy, kuchyňské potřeby... 

• Žák se aktivně podílí na hudební tvorbě
• Žák rozvíjí své hudební cítění a smysl pro rytmus
• Žák samostatně přemýšlí a rozvíjí fantazii
• Žák rozvíjí schopnost sebeprezentace a vlastního vyjádření

CÍLE

ÚVOD HODINY

ZPÍVANÝ VSTUP DO HODINY
Učitel vchází do hodiny s citerkou či jiným podobným nástrojem (ideální je takový, který mohou děti nechat kolovat, 
nevyžaduje složitou techniku hraní a jednoduše dodržíte hygienické zásady). Posaďte se s dětmi na zem do kroužku. 
Vybrnkejte na citerku jednoduchou melodii a vyslabikujte zpívaný pozdrav.

Např.: „Ahoj děti, jak se dnes máte?“

Děti odpovídají stejně – tedy zabrnkají na citerku a vyzpívají svou odpověď. 
Až citerka oběhne kolečko, vyzkoušejte s dětmi, jak na ně působí drnkání na vysoké a jak na hluboké struny. Některé 
navozují spíše veselý, jiné spíše smutný pocit. Díky tomu můžeme vybrnkat melodii, která vystihuje naši náladu i beze 
slov. Zkuste to zase kolem dokola.

PRACOVNÍ LIST 01

Pracovní list: MET25_PL_01_Rytmizace

METODICKÝ MATERIÁL: Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

BRAMBORAČKA SVÍČKOVÁ OMÁČKA ČAJ MÁSLO

PRACOVNÍ LIST 02

Pracovní list: MET25_PL_02_Dechová cvičení

METODICKÝ MATERIÁL: Hudební výchova a dítě se sluchovým postižením

NÁDECH
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MET25_PH_01_Vyjádření 
hudby tancem

MET25_PL_03_Mluvní 
cvičení

MET25_PH_02_Stomp 
show

MET25_PL_01_Rytmizace MET25_PL_02_Dechová 
cvičení

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Člověk a jeho svět (lze však 
zařadit i průřezově)

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
multikulturní výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Svět, ve kterém žijeme, je velmi rozmanitý. Vše, s čím se setkáváme 
pravidelně, nevnímáme jako něco zvláštního. Informace o jiných 
kulturách a obecně o odlišnostech se na nás bezděčně lepí podle 
toho, kde něco zahlédneme, zaslechneme a jaké s tím máme zku-
šenosti. Děti se sluchovým postižením však v této oblasti potřebují 
více podpořit, aby pochopily, že každý jsme jiný, protože nás utváří 
něco jiného a máme jiné zkušenosti. Dětem se sluchovým posti-
žením je potřeba pomoct prožít a ukotvit si informace a pochopit 
příčinu a následek jevů, které se kolem nich dějí. Tato metodika 
ukazuje rozmanitost světa a pomáhá dětem lépe chápat kulturní 
odlišnosti.

V rámci této metodiky je dostupný e-learning, který interaktivně seznamuje děti s různorodými kulturami světa. Děti 
tak mohou lépe vnímat rozmanitost světa kolem sebe a rozšiřují si tím své obzory, což pozitivně působí na rozvoj 
jejich myšlení. 

1url.cz/czOr0 

O ČEM METODA JE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Podporu v tomto směru nepotřebují 
jen děti se sluchovým postižením. Tyto 
znalosti mohou být důležité pro všech-
ny děti ve třídě, aby dokázaly chápat 
odlišnosti, mezi které patří i sluchové 
postižení.

Ingela Holmstrom

• Žák se seznamuje s oblastmi světa 
• Žák se seznamuje s odlišnými kulturami
• Žák aktivně vyhledává informace 
• Žák spolupracuje ve skupině 

CÍLE

 E-learning

MET26_PH_01_Projektový den II. období
MET26_PH_01_P_01_Jména 
MET26_PH_01_PL_01_VMZ odkud jsem
MET26_PH_02_Projektový den I. období
MET26_PH_02_P_01_Pozdravy ze světa
MET26_P_01_Afrika

MET26_P_02_Amerika jih
MET26_P_03_Amerika sever
MET26_P_04_Asie
MET26_P_05_Austrálie a Oceánie
MET26_P_06_Evropa

PŘÍLOHY

http://1url.cz/czOr0
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Aktivity spojené s Pestrým světem je vhodné pojmout jako pro-
jektové dny a věnovat jim celý den, popřípadě se jim průřezově 
věnovat celý týden ve všech předmětech. Týden můžete například 
zahájit projektovým dnem, kde se děti rozdělí do skupiny a vyberou 
si oblast, které se budou více věnovat, a celý týden pak pracují ve 
své skupině. Závěr týdne můžete opět pojmout jako projektový den  
a zakončit jej slavností národů včetně odění a občerstvení, které 
si děti mohou v rámci úkolu doma připravit. V přílohách 
MET26_P_01-06 najdete komplexní informace včetně obrázků k 
jednotlivým oblastem, které můžete v aktivitách vrůzných obmě-
nách využívat. 

PŘÍBĚH JMÉNA
S dětmi si povídejte o jazycích, kterými se v dané oblasti mluví. Pusťte si, jak zní, podívejte se na ně, jak vypada-
jí, když jsou napsané. Podívejte se na obrázky lidí, kteří v dané oblasti žijí, a vymyslete jim jména. Ta by však měla 
pocházet z dané oblasti. Na základě informací, které se dozvíte, pak nechte děti psát příběh. Můžete se podívat i na 
ekvivalent českého jména nebo na jeho význam a zapojit ho do příběhu.

SETKÁNÍ NÁRODŮ
Děti pracují ve skupinách a snaží se o národu, kontinentu či státu 
zjistit co nejvíce informací. Tyto informace pak prezentují svým spo-
lužákům. Rozsah záleží na ročníku. Dětem již můžete dát základní 
informace předpřipravené a ony je budou dále doplňovat. Výsledný 
plakát pak slouží jako výukový materiál. 

ZATOULANÉ NÁRODY
Děti pracují ve skupinkách a snaží se ke každé oblasti přiřadit, co 
je pro ni typické. V obálce nadepsané jménem státu/kontinentu mají 
informace a obrázky, které jsou však patří do různých částí světa. 
Děti musí přijít na to, co do jejich kontinentu nepatří, a potom se 
účastní obchodních jednání, kde získají to, co je pro jejich oblast 
typické. Všechny informace k jejich oblasti lepí a dopisují na velký 
papír, který pak prezentují svým spolužákům. 

ODKUD POCHÁZÍM A KE KOMU PATŘÍM
Děti mohou pracovat samostatně. Každé dítě dostane obálku, ve které najde indicie (obrázky, věty a podobně), podle 
kterých by mělo poznat, odkud pochází. Podle toho, kolik chcete, aby vzniklo skupin, rozdejte i obálky s podobným 
obsahem. Každé dítě se pak představuje, ale nesmí říct přesně, odkud je. Zároveň pozorně poslouchá představování 
svých spolužáků a přemýšlí, kdo je ze stejné oblasti. Až se všechny děti představí, rozřadí se do skupin podle toho, 
kdo k sobě patří, a dále mohou pracovat na prezentaci pro ostatní. 

SLAVNOST
Když s dětmi proberete všechny oblasti, můžete uspořádat slavnost, na které se všechny potkají. 
Společně si můžete vyrobit obleky typické pro danou oblast, nacvičit tanec a vymyslet si nové jméno, přinést jídlo. 
Děti můžou dramatizovat setkání jednotlivých oblastí a předvádět, čemu se diví, co je pro ně nové, protože 

AKTIVITY 

Tato metoda se nám v pátem ročníku 
bude hodit. Chystám se ji upravit pro 
naše potřeby a využít nejen na vlasti-
vědě. Celkově se mi projekt líbí, stejně 
jako myšlenka s velkou mapou � tu si 
budu muset nějak vyrobit. 

Růžena Nováková, ZŠ, Trutnov

Téma Pestrý svět se mi velmi líbí jako 
projekt do třídy. Průběžně narážíme na 
odlišnosti lidí v rámci různých ukázek, 
v různých předmětech. Vedu děti od 
začátku k tomu, že jsme každý jiný, 
ale je nutné se tolerovat, respektovat 
jeden druhého a být k sobě slušní.  
V metodě je mnoho materiálů připra-
vených, což usnadní velkou část práce. 

Hana Kočová, ZŠ Terezín
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v jejich oblasti to není. Jak spolu budou komunikovat a podobně, rozsah je zcela na vašich možnostech. Důležité je, 
že děti mají možnost si situace prožít a vše, co se doposud naučily, mohou hravou formou využít.

POZNÁVAČKA 
Poznávačku si můžete dát z jakékoliv oblasti. Na tabuli či velký papír si nakreslete velkou mapu světa. Z příloh si 
vystříhejte obrázky či textové popisky, ty můžete dětem rozdat nebo si je tahají z „klobouku“. Na obrázek/text se 
podívají, ukážou je ostatním a přilepí je na mapu, společně si tak vytváří velkou mapu a opakují si. Pokud dítě neví, 
kam informaci zařadit, vybere si mezi spolužáky pomocníka. Ptejte se dětí, jak přišly na to, že to patří zrovna do této 
oblasti. 

MATEMATIKA 
• čísla a způsoby počítání v jednotlivých oblastech 
• počítat v rámci slovních úloh s typickými věcmi pro danou oblast
• obchodování se surovinami typickými pro danou oblast s jinými oblastmi 

ČESKÝ JAZYK 
• psaní příběhů o dané oblasti 
• popis dané oblasti nebo předmětu typického pro danou oblast, popis typického jídla a receptu 
• čtení příběhu z dané oblasti 
• čtení cestopisných příběhů 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI
• tvorba masek typických pro danou oblast
• napodobování umění z dané oblasti 
• tvorba typických předmětů 
• výroba hudebních nástrojů � možnost využít v hudební výchově

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
• poslech hudby, ideálně i s videem, která je typická pro danou oblast (seznam videi i s tanci naleznete 
 v MET26_PH_02_Projektový den I. období)
• napodobování kulturních tanců typických pro danou oblast � lze využít i v tělocviku
• rytmické cvičení a hraní hudby, která je typická pro danou oblast

ANGLICKÝ JAZYK / DALŠÍ CIZÍ JAZYK
• základní konverzace (jaké fráze a jaká slovíčka by se mi v dané oblasti mohly hodit) 
• jak se zeptám na cestu
• jak se s někým seznámím 
• nákup v obchodě � jak se dozvím, co je to za jídlo, když nerozumím nápisům 
• zkuste se naučit pozdrav v cizím jazyce, který je typický pro danou oblast (seznam pozdravů 
 z jednotlivých oblastí naleznete v příloze MET26_PH_02_P_01_Pozdravy ze světa)

JAK DO HODIN ZAŘADIT PESTRÝ SVĚT PRŮŘEZOVĚ? 
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET26_P_01_Afrika

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Sever – východ
Egypt – sfinga a pyramidy v Gíze, arabské země 
Afriky

Sever - západ Alžírsko – El Atteuf, staré berberské město

Východ
Keňa/Tanzanie – Národní park Kilimandžáro.
Kilimandžáro je nejvyšší hora Afriky a je pokryté věč-
ným sněhem a ledem, i když leží v Africe.

Západ
Kongo – v Africe nalezneme i deštné pralesy. Vlivem 
působení člověka však rychle mizí, i když jsou nazý-
vány „zelenými plícemi planety Země“.

Jih Jihoafrická republika – Stolová hora a Kapské Město

PŘÍLOHA 05

Příloha: MET26_P_05_Austrálie a Oceánie

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Austrálie
Opera House s pozadím z mrakodrapů. Tato stavba 
je světoznámou dominantou města Sydney.

Vnitrozemí Austrálie – pískovcové skály a soutěska  
s jezerem

Nový Zéland Ledovcové jezero na Novém Zélandu

Typická pastvina pro ovce na Novém Zélandu

Oceánie Letecký pohled na ostrůvek Palau v Oceánii

Jezero Sentani – kolem jezera žijí v domech na ků-
lech rybáři z kmene Sentani – Papua (Indonésie)

PŘÍLOHA 01

Příloha: MET26_PH_01_P_01_Jména

Plán hodiny: MET26_PH_01_Projektový den II. období

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

AFRICKÁ

Amare 

Kwame 

Feechi 

Ekon 

Zane 

Isabis 

Jafari 

Daliah

Haji 

Sabra 

Kalifa 

Imani 

Asha 

Ode 

Lulu 

Uma 

Maha 

Bahati

ASIJSKÁ � KLUCI

Aiguo Mal-chin

Aki Munni

Akeno Niran

Amida Naoki

Chan Ming Ping

Chenglei Rai

Chin Ryuu

Chongan Sanjay

Chung Sang

Dalip Sar Nyun

Dara Seiji

Dingxiang Shin

Jin Takeshi

Feng Taran

Han Virote

Hiromi Wing

Jiang Xiu

Jin Yasushi

Kasem Yoshiro

Kane Yo-yo

Kang-dae Zhen

Keitaro Zian

ASIJSKÁ - HOLKY

Ah Lam Ling

Akemi Machi

Aika Maleia

Asmita Mayumi

Akira Meixiu

Bedisa Mine

Chowa Mika

Chiharu Nirantara

Chika Ren

Eui Sachiko

Jade Sada

Haya Seiko

Hong Sook

Hiromi Tai

Iha Upma

Jiao Vanna

Kameko Xiang

Keiko Yuet

Kimiko Zhenzhen

Kikuko

Lei

Lin

PŘÍLOHA 02

Příloha: MET26_P_02_Amerika jih

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Kolumbie
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Popayánu 
(Kolumbie)

Bolívie Trh v La Paz (Bolívie)

Peru Machu Picchu – ruiny starého inckého města (Peru)

Brazílie Socha Ježíše Krista v Rio de Janeiru (Brazílie)

Brazílie Řeka Amazonka (Brazílie)

PŘÍLOHA 06

Příloha: MET26_P_06_Evropa

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Západní 
Evropa

Eiffelova věž v Paříži (Francie)

Levandulová pole v regionu Provence (Francie)

Větrné mlýny (Holandsko).
Byly vystavěny za účelem odčerpávání vody 
 a vysušování oblastí položených níže, než je hladina 
moře. Najdete je téměř na celém území Nizozemska, 
většinou u vesnic. 

Amsterdam (Nizozemsko).
Kanály jsou po celém městě, je v něm díky nim 1500 
mostů. 

Irsko a Anglie

Londýnský Big Ben (Anglie). Big Ben je přezdívka 
největšího zvonu v hodinové věži, která stojí u West-
minsterského paláce, sídla Parlamentu Spojeného 
království.

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák se seznamuje s určitou oblastí světa 
• Žák aktivně vyhledává informace
• Žák spolupracuje ve skupině

MET26_PH_02_P_01_Pozdravy ze světa

Člověk a jeho svět

Pestrý svět

1. období

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
multikulturní výchova

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

CÍLE

PŘÍLOHY

KRUH
S dětmi si sedněte do kruhu a položte před ně obrázky (viz přílohy MET26_P_01-06) či různé předměty, které jsou 
typické pro různé části světa. Nechte děti, aby si vše v tichosti prohlédly, a ptejte se jich, co vidí a o čem asi dnešní 
den bude. 
Společně s dětmi se diskuzí doberte k tomu, že si budete povídat a učit se o různých částech světa. 

Motivace:
„Každý z vás se teď vypraví do jiného kouta světa, kde se seznámí s lidmi, kteří tam žijí, s přírodou, jež se tam vyskytu-
je, a s kulturou, která tam je“ 

Slovíčko k vysvětlení: Co je to kultura?

ÚVODNÍ AKTIVITA

Odkud pocházím a kdo jsem?

PŘÍLOHA 03

Příloha: MET26_P_03_Amerika sever

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Grónsko
Grónská vesnička s typickými dřevěnými barevnými 
domky (Grónsko)

Aljaška Národní park Denali (Aljaška)

Kanada Národní park Jasper (Kanada)

Toronto – centrum města (Kanada)

USA San Francisco – Oakland Bay Bridge (USA)

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák se seznamuje s určitou oblastí světa 
• Žák aktivně vyhledává informace
• Žák spolupracuje ve skupině

MET26_PH_01_P_01_Jména
MET26_PH_01_PL_01_VMZ, odkud jsem

Člověk a jeho svět

Pestrý svět

2. období

Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova, 
výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, 
multikulturní výchova

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

CÍLE

PŘÍLOHY

KRUH
S dětmi si sedněte do kruhu a položte před ně obrázky či různé předměty, které jsou typické pro různé části světa. 
Nechte děti, aby si vše v tichosti prohlédly, a ptejte se jich, co vidí a o čem asi dnešní den bude. 
Společně s dětmi se diskuzí doberte k tomu, že si budete povídat a učit se o různých částech světa. 

Motivace:
„Každý z vás se teď vypraví do jiného koutu světa, kde se seznámí s lidmi, co tam žijí, s přírodou, která tam utváří kraji-
nu, a s kulturou, jež tam je.“ 

Slovíčko k vysvětlení: Co je to kultura?

ÚVODNÍ AKTIVITA

Odkud pocházím a kdo jsem?

PŘÍLOHA 01

Příloha: MET26_PH_02_P_01_Pozdravy ze světa

Plán hodiny: MET26_PH_02_Projektový den I. období 

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

ALBÁNŠTINA tungjatjeta vyslovuje se tún-ja-tje-ta

RAKOUSKÁ NĚMČINA grüßgott vyslovuje se grus got

BULHARŠTINA zdrasti

ŠPANĚLŠTINA hola vyslovuje se o-la

ANGLIČTINA hello vyslovuje se helou

DÁNŠTINA hej vyslovuje se haj 

ESTONŠTINA tere

FINŠTINA hyvää päivää vyslovuje se hú-va paj-va

FRANCOUZŠTINA bojour vyslovuje se bon-žůr

NĚMČINA guten tag vyslovuje se gutn tág

ŘEČTINA Γεια σας vyslovuje se já sas

SLOVINŠTINA živjo

TUREČTINA merhaba

BENGÁLŠTINA namaskaar

HINDŠTINA namaste

ČÍNŠTINA zǎo shàng hǎo vyslovuje se dsao šung hau

JAPONŠTINA konnichi ha vyslovuje se kon-nýn-čí-va

KAZAŠTINA salem

KOREJŠTINA án njeong vyslovuje se ha se jo

MONGOLŠTINA sain baina uu vyslovuje se sá-jen baja-nú

VIETNAMŠTINA xin chào vyslovuje se sin čchou

SVAHILŠTINA džambo

HEBREJŠTINA šalom

PŘÍLOHA 04

Příloha: MET26_P_04_Asie

1. GEOGRAFIE

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

Izrael Mrtvé moře (Jordánsko)

Irák Ruiny Babylonu (Irák)

Írán Historická část města Yazd (Írán)

Arabské země 
Asie

Dubaj (Spojené arabské emiráty)

San'á, hlavní město Jemenu

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET26_PH_01_Projektový den II. období

Pracovní list: MET26_PH_01_PL_01_VMZ, odkud jsem

METODICKÝ MATERIÁL: Pestrý svět

sem nalepte obrázek typický pro danou oblast 
- každé dítě má jiný obrázek

Vidím Myslím Zajímalo by mě

Odkud jsem?

MET26_P_01_Afrika

MET26_P_05_Australie  
a Oceánie

MET26_PH_01_P_01_
Jména

MET26_P_02_Amerika jih

MET26_P_06_Evropa

MET26_PH_02_Projekto-
vý den I. období

MET26_P_03_Amerika 
sever

MET26_PH_01_Projekto-
vý den II. období

MET26_PH_02_P_01_Po-
zdravy ze světa

MET26_P_04_Asie

MET26_PH_01_PL_01_
VMZ odkud jsem

Přílohy
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace – 
cizí jazyk  

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

průřezově

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

To, jak si osvojujeme cizí jazyk, závisí na mnoha faktorech – jazykový cit, studijní předpoklady, vzdělávací metoda, 
motivace a podobně. Dětem se sluchovým postižením k tomu ještě přibývá vážnost sluchové vady, kvalita její kom-
penzace a dosažené jazykové schopnosti v mateřském jazyce. Děti se sluchovým postižením jsou ochuzeny  
o bezděčné učení a to se odráží na jejich slovní zásobě a chápání pojmů. Cizí jazyk tak pro některé může být opravdu 
velkou výzvou. Tato metodika vám pomůže zaměřit se na oblasti, které mohou dítěti se sluchovým postižením usnad-
nit osvojování si anglického jazyka, který se v dnešním světě stává nepostradatelným.

Cizí jazyk jako výzva pro dítě se sluchovým postižením
Pro osoby se sluchovým postižením může být učení se cizímu jazyku poměrně hodně náročné. Při učení se nemohou 
spolehnout na známé záchytné body, které v rodném jazyce znají. Lišit se může intonace, slovosled, liší se samozřej-
mě výslovnost i artikulace. Například v anglickém jazyce se setkáváme s „polykáním“ koncovek či celých slov. Pokud 
máte ve třídě dítě se sluchovým postižením, dbejte na vizualizaci učiva. V případě cizího jazyka je toto doporučení 
nutností. Přiložené plány hodin jsou ilustrativní a dají se využít pro jakákoliv témata.

O ČEM METODA JE

• Žák se sluchovým postižením si osvojuje cizí jazyk vizuálně 
• Žák se sluchovým postižením si osvojuje cizí jazyk pomocí zážitkového učení 
• Učitel cizího jazyka zná specifika, která s sebou přináší výuka s žákem se sluchovým postižením 
• Učitel cizího jazyka zná strategie, jak zvládnout poslechy s dítětem se sluchovým postižením

CÍLE

MET27_P_01_Pokyny
MET27_PH_01_My Portrait
MET27_PH_01_P_01_Eye
MET27_PH_01_PL_01_My face
MET27_PH_01_P_02_Eyes-nose-mouth
MET27_PH_02_To see the sea

MET27_PH_02_P_01_Ahoy
MET27_PH_02_P_02_The sea

PŘÍLOHY K METODICE

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením 

Souhrn základních infromací můžete nalézt v brožurce 
Já učitel cizího jazyka dítěte se sluchovým postižením.  1url.cz/azcgK 

Já učitel cizího jazyka dítěte se 
sluchovým postižením 

http://1url.cz/azcgK
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AKTIVITY

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S CIZÍM JAZYKEM
Anglický jazyk je nejčastější první cizí jazyk, se kterým se dítě na základní škole setká. Tak jako ostatní děti i dítě se 
sluchovým postižením by se mělo s jazykem seznamovat postupně – osvojovat si základní fráze a slovní zásobu for-
mou hry.

OBRÁZEK — SLOVO — PÍSMO
Již od začátku seznamujte děti se všemi podobami cizího jazyka – tedy s jeho písemnou formu i jeho vizuální formou. 
Dítě se sluchovým postižením si často dopomáhá odezírám. Je tedy možné, že bude slovo napodobovat spíše na zá-
kladě odezírání než podle toho, jak je slyší. Novou slovní zásobu mějte nachystanou tak, aby dítě mělo možnost vidět 
obrázek — psanou podobu slova — výslovnost. 

Příklad jak postupovat:
Budete-li se učit například zvířata, doneste si vytištěné obrázky alespoň velikosti A4 vždy s jedním zvířetem, včetně 
psané podoby slova pod obrázkem. Dětem ukažte obrázek a ujistěte se, že dítě se sluchovým postižením na vás 
dobře vidí. Slovo několikrát zopakujte. Přehnaná artikulace ani křik porozumění neusnadní. Nechte děti, aby slovo 
také zopakovaly. Nejdřív společně a následně vyberte pár dětí, které slovo zopakují samy. Dítě se sluchovým postiže-
ním nevyvolávejte jako první, nechte ho, aby mělo možnost slovo několikrát dobře vidět a slyšet, a až pak jej vyvolej-
te, abyste se ujistil/a, že dobře porozumělo. Pak pokračujte s další slovní zásobou. 

Tip: V rámci motivace můžete nechat děti nakreslit vlastní obrázky, které pak popisují. To je vhodné například 
v tématu Moje rodina.

PŘEDMĚT – SLOVO – PÍSMO
Stejně jako u předchozí aktivity pro osvojení si slovní zásoby použí-
vejte vizuální formu. Místo obrázku však můžete zvolit reálné před-
měty. Na lepicí papírky (post-it) napište jednotlivá slova a přilepte je 
na předmět. Postupujte pak stejně jako v předchozím případě.  

A TO VŠECHNO MÁ BARVU…
Slovní zásobu se mohou děti naučit také aktivně. Ukažme si to na 
příkladu barev: 
Rozdělte děti do skupinek, dejte jim velký papír. Každá skupinka si 
vylosuje jednu barvu. Následně kreslí předměty, které dané barvě 
odpovídají, a hledají pojem v angličtině. Například skupinka, co si 
vylosovala barvu růžovou si na velký papír napíše: PINK a pak kreslí 
obrázky, které si pak popíšou: a pig, an ice-cream, a doll… (se slo-
víčky dětem pomozte). Každá skupinka pak svůj výtvor prezentuje 
ostatním. Když děti prezentují, zkuste je vést k tomu, aby mluvily ve 
větách. Např.: „This is pink ice-cream.“

Papíry si můžete rozvěsit po třídě.

Cílem je, aby si děti osvojily názvy barev, psanou podobu jazyka  
a zároveň další slovní zásobu podle vlastního výběru.

Na nová slovíčka obecně – na jejich 
zapamatování – ještě používáme hry:

1. Učitel má kartičky s obrázky na 
koberci. Nejdřív říká slovíčka, děti uka-
zují na daný obrázek, pak děti zavřou 
oči, učitel obrázky promíchá a jeden 
schová – ptá se: What’s missing? Děti 
odpovídají. Kdo uhodne, schovává.

2. Nebo učitel drží obrázky čelem k sobě. 
Jeden otočí tak, aby ho ostatní zakrývaly, 
a pomalu s ním jede nahoru a odkrývá ho 
po částech. Děti hádají, co to je.

3. Pohybová – obrázky jsou na chodbě 
nebo někde v prostoru roztroušené 
(ze začátku jich stačí tak 5). Děti si je 
oběhnou, snaží si je zapamatovat  
a až potom napsat v lavici na papír  
co nejvíc těch, co si pamatují.

Růžena Nováková (ZŠ V Domcích, Trutnov)
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FRÁZE – POHYB
Učení se cizímu jazyku lze propojit s pohybem vícero způsoby. 
Můžete například propojit fráze, které se právě učíte, s pohybem, 
který je vyjadřuje. Pohyb můžete vymyslet vy a dětem jej na začát-
ku  ukázat nebo – a to je ještě lepší – si pohyb vymyslí samy děti. 
Tak například fráze „Beat a drum.“: děti napodobují bubnování na 
buben. Fráze „Wash your face.“, „Drive a car.“, „Fly a plane.“ atd. 
Dokážete si jistě představit, jak by děti mohly dané fráze vyjádřit. 
V prvním období prvního stupně si raději neříkejte více než 4–8 frází 
spojených s pohybem najednou, aby se pak dětem nepletly.

JOLLY PHONICS
Způsob, kterým metoda Jolly Phonics učí děti číst a psát v ang-
lickém jazyce, je multisensorický. Kromě sluchu děti využívají také 
zrak a hmat. Pro každou ze 44 anglických hlásek se děti učí speciální 
pohyb s vysvětlením (například zvuk „p“ s příběhem, ve kterém dítě 
sfukuje dort „p, p, p“), každá hláska má vlastní vizuální oporu  
(v tomto případě prstík představující svíčku před pusou). Dopo-
ručujeme vám si metodiku nastudovat, případně se zúčastnit 
některého z kurzů, případně se metodou inspirujte. Pro dítě se 
sluchovým postižením je totiž vizuální podpora výslovnosti ideál-
ním řešením řady problémů. Některé zvuky může vnímat zkresleně 
či nerozezná nuance v jednotlivých hláskách, protože jsou pro něj 
nové, v mateřském jazyce se nevyskytují. 

Hlavní myšlenkou Jolly Phonics je propojení zvuků, fónů (nikoliv 
pouze hlásek) a pohybu. Na videu uvidíte například zvuky hush, 
thumb, pain, goat atd. Paní učitelka se s dětmi naučí gesta pro jed-
notlivé zvuky. Jednotlivé zvuky pak svazuje ve slova. Děti mohou  
i pomocí pantomimické hry hádat, jaké slovo jim spolužák předvádí. 
Pantomima sestává z gest zvuků, ze kterých se skládá dané slovo. 

Ještě jsme kromě obrázků, slovíček  
a pracovních stran na interaktivní tabuli 
používali hláskovou stavebnici. Kde 
jsou plastové fonémy tak, jak se píšou, 
tzn.  A, I, ale i AI, EE dohromady spo-
jené, samohlásky a souhlásky odlišené 
červená, modrá. 
Hráli jsme si se slovy.
Např.: 

1. Učitel vysloví a pohybem doprovodí 
slovo CAT /K E T/ a děti podle pohybu 
sestavují ve skupinkách nebo jednotli-
vě slovo.

2. Těžší varianta – učitel jen pantomi-
micky předvede a děti sestavují 
a hádají slovo. 

3. Děti si vzájemně diktují slova. Na-
hlas i jen pohybem.

4. Děti sestavují slova podle významu  –
zvířata, jména... a pak si je hláskují.
Výhodou je, že stále fixují správný 
zápis slov.

Růžena Nováková (ZŠ V Domcích, 
Trutnov)
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Pro více informací se podívejte zde: 1url.cz/3zSRA 

Na youtube kanálu JollyLearning – 1url.cz/WzSRm  
naleznete řadu dalších videí, kterými se můžeme inspirovat. Například: 1url.cz/0zSRy 

Jolly Phonics - výuková metoda

Learning the Letter Sounds in 
Jolly Phonics

Zdroj: Brychta, J. Výslovnost: Přehled anglických hlásek (Phonemic Chart). Nepustilova Jazyková Škola. Retrieved November 26, 2020, from htt-
ps://www.njs.cz/data/files/817-Vyslovnost_A_phonemic%20chart.pdf

Hlásky anglického jazyka, které se budou děti učit, jsou:

Zdroj: skolaHello (2016, Červen 2) Jolly Phonics - výuková metoda [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wwVTYqo_-o0

Zdroj: jollyphonic [YouTube channel]. Retrieved February 10, 2021, from https://www.youtube.com/user/jollylearning/videos

Zdroj: jollylearning (2019, Březen 22) Learning the Letter Sounds in Jolly Phonics [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9q3kXJ-
-56r8

http://1url.cz/3zSRA
http://1url.cz/WzSRm
http://1url.cz/0zSRy
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DOPORUČENÍ PRO VÝUKU CIZÍHO JAZYKA V DALŠÍCH LETECH

Ve druhém období prvního stupně už probíhá víceméně běžná výuka cizího jazyka. Když vezmeme v úvahu doved-
nosti, které má dítě získat – čtení/mluvení/psaní v cizím jazyce – napadne vás, že největší výzvou pro děti se slucho-
vým postižením může být právě mluvená řeč a poslech. Pokud se dítě se sluchovým postižením seznamovalo s cizím 
jazykem už v předchozích letech, má jazyk již alespoň trochu „naposlouchaný“ a tento proces bude jednodušší. 

1. POZOR, POZOR POSLECHY 
Pro dítě se sluchovým postižením je reprodukovaný poslech často aktivitou, ve které nemůže uspět. Při poslechu se 
musí opírat pouze o zvukový signál, jehož kvalita může být zásadně pozměněna akustikou třídy a kvalitou přehráva-
če. Samotná nahrávka pak v sobě může obsahovat hudbu či zvuky na pozadí jako podkres. Pokud poslechy ve své 
výuce používáte, zkuste se držet těchto zásad:

1. Text poslechu dejte dítěti týden/den/hodinu předem, aby si ho nastudovalo.
2.  Poslech včetně jeho přepisu dejte dítěti předem k dispozici, aby si jej mohlo naposlouchat a prostudovat 
 v klidném prostředí domova.
3.  Místo puštění nahrávky text přímo přečtěte. Dbejte na to, aby vás dítě se sluchovým postižením dobře vidělo
 a mohlo si pomáhat odezíráním. Pokud je cílem poslechu i doplňování do textu, dejte dětem čas na doplnění 
 a text několikrát přečtěte. 
4.  Text si společně ve třídě přečtete před poslechem.
5. Přepis poslechu dejte dítěti současně s poslechem.

Každé dítě se sluchovým postižením je jiné a poslechy může zvládat lépe či hůře. Ideální způsob, jak poslechy reali-
zovat, si nastavte spolu s dítětem, které učíte. 

Pokud využíváte nahrávky jako podklad pro diktát, ověřte si, zda tuto aktivitu dítě se sluchovým postižením oprav-
du zvládá, a případně hledejte jiné možnosti, jak diktát realizovat.

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
Ověřujte si znalosti získané při výuce individuální formou v tichém prostředí. Dítěti se sluchovým postižením věnujte 
jednou za čas (intenzitu individuálních setkání zvolte podle svých potřeb) pozornost v tichém prostředí, zopakujte si 
látku a zaměřte se na ujasnění si oblastí, které dětem činí obtíže.

Ze zkušenosti víme, že i pětiminutová konverzace v tichém prostředí dítěti se sluchovým postižením výrazně 
pomůže při učení cizímu jazyku.

3. BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE
Pokud máte pocit, že vám dítě se sluchovým postižením během výuky hůře rozumí, domluvte se s rodiči na možnosti 
využití bezdrátových technologií. Jedná se o bezdrátové zařízení, které dokáže přenést hlas učitele přes mikrofon 
přímo do kompenzační pomůcky dítěte. Dalo by se říci, že budete dítěti se sluchovým postižením hovořit přímo do 
ucha. Pokud ale budete bezdrátovou technologii využívat, nezapomínejte na opakování odpovědí dětí ve třídě – dítě 
se sluchovým postižením bude v tu chvíli vás slyšet výborně, ale ostatní děti tiše či vůbec (záleží také na nastavení 
poslechu z bezdrátové technologie).
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4. SHRNUTÍ: VIZUALIZUJTE, CO NEJVÍC MŮŽETE – OBRÁZKY I POHYBEM 
• Tvořte s dětmi vlastní učební materiály.
• Doplňujte slovíčka vizuální podporou: jak psanou, tak obrazovou.
• Doplňujte fráze pohyby.

5. NOTÝSEK A RODIČE
Informace z hodin, včetně písniček, které jste si pustili, napište (učitel nebo asistent pedagoga) do notýsku. Rodiče 
si pak mohou doma s dítětem látku znova projít, a pokud ovládají cizí jazyk, který učíte, budou vám při výuce velkou 
podporou. 
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PŘÍLOHA 01

Příloha: MET27_P_01_Pokyny

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením
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1

PRACOVNÍ LIST 01

Plán hodiny: MET27_PH_01_My portrait

Pracovní list: MET27_PH_01_PL_01_My face 

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

� Žák se seznamuje s anglickým jazykem
� Žák aktivně rozvíjí slovní zásobu
� Žák procvičuje slovní zásobu v návaznosti na daný pohyb

CÍLE

Anglický jazyk

Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

1. období

Jazyk a jazyková komunikace – 
anglický jazyk

Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

My Portrait

MET27_PH_01_PL_01_My face
MET27_PH_01_P_01_Eye
MET27_PH_01_P_02_Eyes-nose-mouth

PŘÍLOHY

ÚVOD HODINY

vytištěné kartičky s pokyny, vytištěné obrázky očí, pusy atd., velký flipchartový papír, dokreslený obrázek hlavy na A4 
nalepený doprostřed, flipchartové fixy, čtvrtky, výtvarné potřeby (pastelky, fixy atd.) 

KRUH 
Vstupte do hodiny s tím, že od této chvíle jste cizincem a hovoříte už jen anglicky. Využívá-li dítě bezdrátové technolo-
gie, ujistěte se, že jsou správně nastavené a dítě vás slyší.
Pozdravte děti „Good morning!“ , ukažte na cedulku a zamávejte jim na pozdrav. (Cedulky najdete v příloze 
MET27_P_01_ Pokyny.) I kdyby děti nevěděly, co to znamená, z gesta poznají, že se jednalo o pozdrav. Přejděte na 
koberec, ukažte cedulku „Come here!“ a gestem dětem naznačte, ať přijdou za vámi. „Come here!“ Posaďte se, 
ukažte cedulku „Sit down!“ a gestem naznačte, ať se také posadí.  

POMŮCKY

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

� Žák se seznamuje s anglickým jazykem
� Žák aktivně rozvíjí slovní zásobu
� Žák procvičuje slovní zásobu v návaznosti na daný pohyb

CÍLE

Anglický jazyk

Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

1. období

Jazyk a jazyková komunikace – 
anglický jazyk

Osobností a sociální výchova K učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

To see the sea

MET27_PH_02_P_01_Ahoy
MET27_PH_02_P_02_The sea

PŘÍLOHY

ÚVOD HODINY

vytištěné kartičky z příloh, vystřihaní mořští živočichové flipchartové fixy, lepidlo

KRUH 
Pozdravte děti „Good morning!“, ukažte na cedulku a zamávejte na pozdrav. (cedulky najdete v příloze MET27_P_01_ 
Pokyny). I kdyby děti nevěděly, co to znamená, z gesta poznají, že se jednalo o pozdrav. Přejděte na koberec, ukažte 
cedulku „Come here!“ a gestem dětem naznačte, ať přijdou za vámi. Posaďte se, ukažte cedulku „Sit down!“ a ges-
tem naznačte, ať se také posadí.  
Až budou děti sedět, zamávejte na ně a řekněte: „Ahoy!“ Současně ukažte cedulku s námořníkem. Potom ukažte na 
poslední dvě písmenka slova ahoy, vyslovte „oi“ a mávněte na děti: „Oi!“ Děti opakují po vás: „Ahoy!“ Takhle se zdraví 

POMŮCKY

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET27_PH_01_My portrait

Příloha: MET27_PH_01_P_01_Eye

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

SMILE

EYE

ICE

BITE

BIKE

SHINE

PIRATE

aɪ

PŘÍLOHA 01

Plán hodiny: MET27_PH_02_To see the sea

Příloha:MET27_PH_02_P_01_Ahoy

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

BOY

AHOY

PIRATE

TOY

ISLAND

ENJOY

oi

PŘÍLOHA 02

_________________________________________________

Plán hodiny: MET27_PH_01_My portrait

Příloha: MET27_PH_01_P_02_Eyes-nose-mouth

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

_________________________________________________

PŘÍLOHA 02

_________________________________________________

Plán hodiny: MET27_PH_02_To see the sea

Příloha: MET27_PH_02_P_02_The sea

METODICKÝ MATERIÁL: Anglický jazyk a dítě se sluchovým postižením

MET27_P_01_Pokyny

MET27_PH_01_PL_01_
My face

MET27_PH_01_My Por-
trait

MET27_PH_02_To see 
the sea

MET27_PH_01_P_01_Eye

MET27_PH_02_P_01_
Ahoy

MET27_PH_01_P_02_ 
Eyes-nose-mouth

MET27_PH_02_P_02_The 
sea

Přílohy
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To, jak dobře rozumíme jazyku, si osvojujeme tím, že ho posloucháme a používáme v různých sociálních situacích. 
Český jazyk má mnoho různých podob, které si často ani neuvědomujeme. Jinak se mluví doma, jinak v práci a jinak 
při slavnostní příležitosti. Psaná forma jazyka je obvykle mnohem bohatší, než když stejnou informaci sdělujeme 
ústně. Samostatný výraz získává různé významy podle toho, kdy ho použijeme. Jazyk je živý a to, že mu rozumíme, 
vyžaduje, abychom s ním byli v neustálém kontaktu i pasivně. Má prostě svůj sociokulturní rozměr. Jenže u dětí se 
sluchovým postižením neprobíhá bezděčné učení stejně jako u dětí slyšících a osvojování jazyka může být pro ně 
vzhledem k absenci zpětné sluchové vazby podstatně náročnější. Všechny varianty jazyka tak pro dítě se sluchovým 
postižením mohou představovat výzvu a obtíže v porozumění. Obzvlášť velkou výzvu předstvaují  idiomy, kdy se 
mění původní význam pojmu a je vyžadovaná znalost kontextu. Tato metoda podporuje porozumění sociokulturnímu 
rozměru jazyka.

Zamyslete se nad tím, jaké fráze či přirovnání během výuky a v komunikaci s dětmi opakovaně používáte. Vysvětlili 
jste si je někdy, nebo automaticky předpokládáte, že je děti znají či jejich význam pochytí na základě situací, ve kte-
rých je používáte? 

O ČEM METODA JE

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

Osobnostní a sociální výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

• Žák rozumí idiomům a umí je používat 
• Žák rozumí homonymům a umí je používat 
• Žák rozvíjí čtení s porozuměním 

MET28_P_01_Pexeso homonyma 1
MET28_P_02_Pexeso homonyma 2
MET28_P_03_Pexeso idiomy 1
MET28_P_04_Pexeso idiomy 2
MET28_P_05_Variace na pexeso
MET28_P_06_Komentovačka příběhy

MET28_PL_01_Komentovačka
MET28_P_07_Nakresli doslovně a obrazně
MET28_P_08_Idiomy v cizích jazycích 
MET28_PH_01_Doslovně a obrazně
MET28_PH_01_P_01_VMZ idiomy 
MET28_PH_02_Už z toho nejsem jelen

CÍLE

PŘÍLOHY 

Tip: Co se vám může hodit? 
Při vysvětlování významu idiomů může být velmi užitečná aktivita Živé obrazy, kdy si jednotlivé idiomy dra-
matizujete a učíte je tak děti chápat v kontextu situace. Postup aktivity najdete jak v MET01 Řeč neřeš, tak 
i v MET05 Učíme se s příběhem.
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AKTIVITY 

CO SE  TADY ŘÍKÁ
Dejte dětem úkol, aby doma či ve svém okolí pozorně poslouchaly a zjistily, jaké idiomy se v jejich okolí říkají a při ja-
kých příležitostech se používají. Děti se však můžou doma zeptat a společně s rodinými přislušníky přemýšlet o tom, 
co se u nich v rodině či sociálním kruhu často říká za rčení, idiomy apod.
Idiomy si potom vysvětlete. Můžete je různě třídit, jestli jsou známé, nebo méně známé, jestli se vyjadřují k něčemu 
pozitivnímu, či negativnímu. 

PEXESO S IDIOMY I HOMONYMY
Děti mohou hrát pexeso, kdy hledají obrázky, které k sobě významově patří. Můžete si vytvořit pexeso vlastní nebo 
můžete využít přílohy MET28_P_01_Pexeso homonyma 1, MET28_P_02_Pexeso homonyma 2, kde děti hledají tři 
obrázky, které k sobě patří, a MET28_P_03_Pexeso idiomy 1, kde je jeden obrázek doslovný a jeden významový,
a MET28_P_04_Pexeso idiomy 2, kde děti hledají frázi a k ní její význam. Variaci na pexeso můžete hrát i společně, 
kdy na koberec či po třídě rozvěsíte homonyma i v několika variantách (MET28_P_05_Variace na pexeso) a na zákla-
dě vašich instrukcí děti vybíhají pro obrázky, např.: „Přineste všechny koruny.“ 
Děti z obrázků, které pexesem získají, mohou vymýšlet věty.

POPLETENÝ PŘÍBĚH
Děti si samy vyberou nebo vylosují různé idiomy či homonyma, ze kterých následně vymýšlí krátký příběh. Důležité 
u tvorby je, aby byl dodržen význam, děti se tak učí idiomy správně používat. 
Popletený příběh si můžete vykládat i společně v kruhu. Každé dítě řekne jednu větu a to další na něj navazuje. 
U této verze nezapomeňte na komunikační pravidla – opakujte po dětech, předávejte si putovní předmět a po nějaké 
době klíčové události v příběhu shrňte. 

POTKÁVAČKA
Cílem této aktivity je, aby si děti uvědomily, že s různými lidmi a v různých situacích se se zdravíme/chováme jinak, 
i když sdělujeme stejnou informaci. Tuto aktivitu můžete použít k aktivizaci nebo s ní můžete pracovat do hloubky. 
Děti chodí po třídě a dramatizují jednotlivá setkání na základě vašich instrukcí (např. kamarádi na hřišti, sousedky 
na procházce se psem, prezidenti na setkání apod.).
Instrukce předávejte jasně – vždy aktivitu jasným vizuálním signálem zastavte, ověřte si, že se na vás všechny děti 
dívají, a oznamte jim nový způsob, kterým se budou zdravit. Instrukce můžete zároveň psát i na tabuli. Na závěr 
aktivity udělejte reflexi. Jedna dvojice předvede, jak by se v dané situaci osoby měly pozdravit a jak to vhodné není. 
Vysvětlete si proč. 
Dramatizaci můžete rozvíjet dál – např. oznámit tomu druhému, že má něco mezi zuby (jak si to řeknou kamarádi, jak 
si to řeknou kolegové apod.). Můžete využít i situace, které se vám dějí ve škole, a zasazovat je do různých sociálních 
rolí – vždy si vysvětlete, proč se to tak děje. 

V rámci této metodiky je dostupný e-learning, který interaktivně seznamuje děti nejen s idiomy.

1url.cz/MzvzW 

E-learning

http://1url.cz/MzvzW
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – KRESBA/MALBA IDIOMŮ 
Idiomy napište na papírky, každý dvakrát. U jednoho bude po-
známka: „Nakreslit doslovně“ a u druhého: „Nakreslit význam“. 
Nebo můžete využít přílohu MET28_P_07_Nakresli doslovně a 
obrazně. Děti si idiom vylosují a kreslí/malují. Následně v kruhu 
hledejte, které obrázky k sobě patří. Obrázky si můžete vystavit ve 
třídě a idiom si pod ně napsat. Výtvarná tvorba zároveň dětem slou-
ží jako vzdělávací materiál. Na úvod aktivity si s dětmi vysvětlete, 
co to znamená obrazně a co doslovně (k tomu můžete využít plán 
hodiny MET28_PH_01_Doslovně a obrazně). 

ANGLICKÝ JAZYK A DALŠÍ CIZÍ JAZYKY
Jaké idiomy se používají v angličtině a jaký je jejich přesný překlad? Naučte se nějaké idiomy v angličtině a zkuste je 
využít při komentování či konverzaci. Inspiraci najdete v příloze MET28_P_08_Idiomy v cizích jazycích. 

TIPY NA ROZŠÍŘENÍ I DO JINÝCH PŘEDMĚTŮ 

KOMENTOVAČKA
Přečtěte si s dětmi krátký příběh (dítěti se sluchovým postižením  
dejte příběh vytištěný, aby si jej mohlo zároveň číst, popřípadě jej 
dejte dítěti k prostudování předem domů) a potom ho komentuj-
te za pomocí idiomů. Příběhy ke komentování najdete v příloze 
MET28_P_06_Komentovačka příběhy včetně idiomů, které se k nim 
hodí. Můžete přílohu využít i jako pracovní list, kdy děti k příběhu 
hledají idiom či jej doplňují (MET28_PL_01_Komentovačka).
Idiomy, které si s dětmi osvojíte, zkuste používat i při konverzaci ve 
třídě, aby byly jasné situace, při kterých se idiom používá. Na pou-
žití děti upozorněte a zpětně si vysvětlete, proč se to v dané situaci 
hodilo. Idiomy si můžete vypsat na velký papír a dělat si u každého 
čárku, když se použije. Sledujte pak, které používáte nejčastěji.

Z této metody mám velkou radost. 
Přesně jste trefili hřebík na hlavič-
ku (další idiom :-)). Nejen dětem se 
sluchovým postižením, ale všeobecně 
všem dětem dělá čím dál větší potíže 
jazyk, tedy čeština a slovní zásoba a 
vyjadřování, použití více slov, nedej 
bože přenesený význam. Jako by se 
svět přenesl do obrazu, do vizuální for-
my a na tu jazykovou už nemá spousta 
dětí kapacitu. 

Růžena Nováková, ZŠ Trutnov

Uvědomila jsem si, že běžně slyší-
cí člověk si ani neuvědomuje, jaký 
význam mají tato ustálená tvrzení. Po-
užívá je automaticky. Děkuji za skvělé 
pomůcky. Myslím, že to bude veliká 
legrace a s dětmi si to užijeme. 

Martina Klimešová, ZŠ Zliv
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PŘÍLOHA 01

ČEPICE

KUŘÁTKA

HŘEBÍNEK

LOPATKA

ČEPICE

KUŘÁTKA

HŘEBÍNEK

LOPATKA

HŘEBÍČEK

LIST

KOŠ

MĚSÍC

HŘEBÍČEK

LIST

KOŠ

MĚSÍC

Příloha: MET28_P_01_Pexeso homonyma 1

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 05

ZÁMEK

Příloha: MET28_P_05_Variace na pexeso

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PRACOVNÍ LIST 01

Dneska paDají trakaře, jsem z toho 
jelen a ÚplnĚ jsem ztratIla hlavu.

Co to je za blbost?

to je IDIom

Idiom je jazyková zvlášnost. Je to ustálené slovní spojení, které má jiný význam než slova v něm normálně 
používaná. Třeba ztratit hlavu neznamená, že se nám naše hlava zakutálela někam pod postel. Znamená to, 
že se chováme bez rozmyslu, bláznivě.

1.  Spoj idiomy s vysvětlením.

PŘESNĚ VÍ, 
CO MÁ DĚLAT. JE 
TO PRO NĚJ JAKO 

DĚLANÉ.

NESPĚCHEJ, 
BUĎ TRPĚLIVÝ

VŮBEC 
TO NEMŮŽE 
POCHOPIT

PŘIZNAT, 
JAK SE NĚCO 

STALO

MÁ HODNĚ 
PENĚZ, MŮŽE 

SI KOUPIT, 
CO CHCE 

STIHL TO 
NA POSLEDNÍ 

CHVÍLI

DOČKEJ ČASU 
JAKO HUSA 

KLASU

BÝT 
ZA VODOU

JE JAKO RYBA 
VE VODĚ

ZA PĚT MINUT 
DVANÁCT

JE Z TOHO 
JELEN

PŘIZNAT 
BARVU

Pracovní list: MET28_PL_01_Komentovačka

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 02

HOUBA

KOHOUTEK

KOLO

HOUBA

KOHOUTEK

KOLO

HOUBA

KOHOUTEK

KOLO

Příloha: MET28_P_02_Pexeso homonyma 2

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 06

DOČKEJ ČASU 
JAKO HUSA KLASU

NESPĚCHEJ, 
BUĎ TRPĚLIVÝ

Jenda má rád fantasy příběhy. Teď si oblíbil jednu knížku 
o příšerách a čarodějích. Jenže knížka vychází na pokračování 

a nový díl vyjde vždycky jednou ročně. Jenda si tak musí 
vždycky počkat. 

BÝT ZA VODOU
MÁ HODNĚ PENĚZ, 
MŮŽE SI KOUPIT, 

CO CHCE

Lůca přijela do Ameriky. Nic neměla, a tak začala pracovat 
v kuchyni restaurace. Nejdřív jen myla nádobí, pak krájela 

a připravovala zeleninu a něco míchala. Šéfkuchař si všiml, že jí 
to jde, a tak jí dával víc práce. Lůca se nakonec stala šéfkuchař-

kou v nóbl restauraci a vydělala hodně peněz.

PŘIZNAT BARVU
PŘIZNAT, JAK SE 

NĚCO STALO

Mimozemšťan Alifin poničil solární tělesa, když se svým kama-
rádem Bafinem hráli teleportovací schovku. Míč přenesli dovnitř 

tělesa a to vybuchlo. Bafin utekl na jinou planetu a Alifin 
to raději přiznal. Dostal vynadáno a raději i nové lekce 

teleportování. 

ZA PĚT MINUT 
DVANÁCT

STIHL TO NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI

Kamarádi se rozhodli jet na výlet pod stan vlakem. Nejdřív mu-
seli do krosny svačinu, spacáky, lana, karimatku, baterku a teplé 

oblečení. To jim trvalo hrozně dlouho. Pak se vrátili, protože 
zapomněli pláštěnku. Do vlaku nastupovali, když už se skoro 

rozjížděl.

JE Z TOHO JELEN
VŮBEC TO NEMŮŽE 

POCHOPIT

Bořek se naučil několik parádních karetních triků. Vzal svůj 
kouzelnický balíček a Járovi ukázal, co s kartami umí. Jára na to 

koukal a vůbec nechápal, jak to Bořek udělal.

JE JAKO RYBA VE 
VODĚ

PŘESNĚ VÍ, CO MÁ 
DĚLAT. JE TO PRO 

NĚJ JAKO DĚLANÉ.

Máňa a Aňa chtěly vyrobit krmítko. Stály uprostřed dílny a pře-
mýšlely, jak se to dělá a co k tomu vlastně potřebují. V dílně je 
našel děda a hned věděl, co potřebuje a kam sáhnout. Krmítek 
už za svůj život vyrobil dost. Děda vzal prkna, hřebíky, kladivo 

a další udělátka.

Poznámka
Pokud dáte příběhy dětem, ustřihněte pouze sloupec s příběhy, aby s nimi mohly dále pracovat. 

Příloha: MET28_P_06_Komentovačka příběhy

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Žák chápe význam pojmů obrazně a doslovně 
• Žák určuje, která tvrzení se používají obrazně a jaký je jejich význam
• Žák si osvojuje strategie kritického myšlení

CÍLE

MET28_PH_01_P_01_VMZ idiomy

PŘÍLOHY

ÚVODNÍ AKTIVITA

VIDÍM, MYSLÍM, ZAJÍMALO BY MĚ
Ukažte dětem obrázky (můžete je využít i s textem, nebo text přehněte, aby nebyl vidět), které najdete v příloze 
MET28_PH_01_P_01_VMZ idiomy a ptejte se jich, co vidí, co si o tom myslí a co je ještě zajímá. Odpovědi dětí 
zapisujte na papír. 
Pokud nevíte, jak na to, postup aktivity Vidím, myslím, zajímalo by mě najdete v MET03_Vidím, jak myslím. 

Až aktivitu skončíte, vezměte obrázky a nůžky a dvojice rozstřihněte. Na jeden pruh papíru napište obrazně a na 
druhý doslovně. 
Ptejte se dětí: 
„Co to znamená, když je něco doslovně?“ 
Společně vymyslete nějaký příklad. 
„Co to znamená, když je něco obrazně?“ 
Společně vymyslete nějaký příklad. 

Rozstříhané obrázky přiřaďte buď k nadpisu Obrazně, nebo Doslovně. 

Český jazyk

Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

1. období 

Jazyk a jazyková komunikace � 
český jazyk

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Doslovně a obrazně

PŘÍLOHA 03

CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU

DĚLÁ Z KOMÁRA VELBLOUDA DĚLÁ Z KOMÁRA VELBLOUDA

DOČKEJ ČASU JAKO HUSA KLASU DOČKEJ ČASU JAKO HUSA KLASU

Příloha: MET28_P_03_Pexeso idiomy 1

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 07

CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

DĚLAT Z KOMÁRA VELBLOUDA
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

DOČKAT ČASU JAKO HUSA KLASU
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

KAŽDÝ CHVILKU TAHÁ PILKU
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

KOUKÁ, JAKO BY MU ULETĚLY VČELY 
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

KUPOVAT ZAJÍCE V PYTLI
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

NEMASTNÝ NESLANÝ
NAKRESLI DOSLOVNĚ 

To znamená, že to nakreslíš přesně tak, jak to je, 
i když to bude třeba trochu zvláštní.

Příloha: MET28_P_07_Nakresli doslovně a obrazně

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 01

DĚLÁ Z KOMÁRA VELBLOUDA

DĚLÁ Z KOMÁRA VELBLOUDA

Plán hodiny: MET28_PH_01_Doslovně a obrazně

Příloha: MET28_PH_01_P_01_VMZ idiomy

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 04

CO NA SRDCI, 
TO NA JAZYKU

ŘÍKÁME TO, CO SI 
OPRAVDU MYSLÍME

KOUKÁ, JAKO BY 
MU ULETĚLY VČELY 

VYPADÁ, ŽE JE  
Z NĚČEHO SMUTNÝ, 

NIC HO NEBAVÍ

DĚLÁ Z KOMÁRA 
VELBLOUDA

Z MALÉHO PROBLÉMU 
DĚLÁ VELKÝ

ŠATY DĚLAJÍ 
ČLOVĚKA

HODNOTÍME DRUHÉ 
PODLE VZHLEDU

DOČKEJ ČASU JAKO 
HUSA KLASU

NESPĚCHEJ, 
BUĎ TRPĚLIVÝ

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY LHÁT SE NEVYPLÁCÍ

KAŽDÝ CHVILKU 
TAHÁ PILKU

LIDÉ BY SI MĚLI PRÁCI 
NEBO POVINNOSTI 

ROZDĚLIT

KUPUJE ZAJÍCE 
V PYTLI

DĚLÁ VĚCI BEZ 
ROZMYSLU, MOŽNÁ 

ZBRKLE

Příloha: MET28_P_04_Pexeso idiomy 2

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

PŘÍLOHA 08

Příloha: MET28_P_08_Idiomy v cizích jazycích

METODICKÝ MATERIÁL: Jak na idiomy, aneb co jsou to psí kusy

Dělat z komára velblouda. Dělat z malého problému velký.

To make a mountain out of a molehill. Dělat horu z krtince.

Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Dělat z komára slona.

Držet palce. Přát štěstí, zdar.

To keep one´s fingers crossed. Křížit prsty.

Jemandem die Daumen drücken. Držet palce.

Spill the beans. Prozradit tajemství.

Break a leg. Zlom vaz. / Hodně štěstí.

Ants in pants. Mít roupy / neposedět.

Down to the wire. Za 5 minut 12. / Na poslední chvíli.

To be a piece of cake. Je to hračka. / Je to snadné.

To be a chicken. Být vystrašený.

Have bigger fish to fry. Mít důležitější věci na práci.

No pain, no gain. Bez práce nejsou koláče.

Pustit si pusu na špacír. Mluvit bez zábran a neuváženě.

To let the cat out of the bag. Vypustit kočku z pytle.

Die Katze aus dem Sack lassen. Vypustit kočku z pytle.

Další časté idiomy v angličtině

TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 02

• Žák rozumí idiomům 
• Žák aktivně idiomy používá 
• Žák procvičuje homonyma 
• Žák umí homonyma použít

CÍLE

Děti už některé idiomy znají a vědí, co jsou to homonyma. Tento plán hodiny je koncipován jako opakovací. 

POSTUP VÝUKY

ÚVODNÍ AKTIVITA

PEXESO 
Děti rozdělte do skupin a nechte je hrát pexeso s idiomy a homonymy. Jednotlivá pexesa můžete promíchat nebo 
využít jen některá. (MET28_P_01_Pexeso homonyma 1, MET28_P_02_Pexeso homonyma 2, MET28_P_03_Pexeso 
idiomy 1, MET28_P_04_Pexeso idiomy 2)

Český jazyk

Jak na idiomy aneb co jsou to psí kusy

2. období 

Jazyk a jazyková komunikace � 
český jazyk

Osobnostní a sociální výchova Sociální a personální, 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Už z toho nejsem jelen

POPLETENÝ PŘÍBĚH
Děti tvoří příběh z idiomů a homonym, které získaly v předchozí aktivitě. Idiomy děti využívají tak, aby to významově 
dávalo smysl. Pracujte s homonymy a idiomy, které už znáte. Motivujte děti, aby se zeptaly, pokud potřebují poradit. 
Dětem můžete homonyma a idiomy přiřadit nebo si je mohou náhodně samy vylosovat.

HLAVNÍ ČÁST HODINY

MET28_P_01_Pexeso 
homonyma 1

MET28_P_05_Variace na 
pexeso

MET28_PL_01_Komento-
vačka

MET28_P_02_Pexeso 
homonyma 2

MET28_P_06_Komento-
vačka příběhy

MET28_PH_01_Doslovně 
a obrazně

MET28_P_03_Pexeso 
idiomy 1

MET28_P_07_Nakresli 
doslovně a obrazně

MET28_PH_01_P_01_
VMZ idiomy

MET28_P_04_Pexeso 
idiomy 2

MET28_P_08_Idiomy  
v cizích jazycích

MET28_PH_02_Už z toho 
nejsem jelen

Přílohy
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Tato metoda se zaměřuje na dítě se sluchovým postižením v hodině tělesné výchovy, která přináší velké poslechové 
výzvy. Akustika sportovních prostor (tělocvična, bazén, venkovní hřiště) není úplně optimální a dítě se sluchovým po-
stižením potřebuje zvýšenou vizuální podporu, aby se mohlo ve výuce dobře orientovat. To, jak je konkrétně potřeba 
výuku přizpůsobit, bude vycházet z individuálních komunikačních potřeb konkrétního dítěte. Tato metodika nabízí plán 
hodiny, která je veden s ohledem na žáka se sluchovým postižením. Kvalita porozumění však může často záviset i na 
vnějších podmínkách jako je akustika prostředí, okolní hluk a vzdálenost mluvčího od dítěte.

POROZUMĚNÍ, PRODUKCE A ÚHYBNÉ STRATEGIE
Poslech je pro dítě se sluchovým postižením obtížnější než pro jeho slyšící vrstevníky. To, jak dítě slyší, závisí na mno-
ha faktorech — nastavení kompenzační pomůcky, jak dlouho dítě pomůcku používá, na jazykovém citu a celkových 
schopnostech dítěte. Mnohdy se může stát, že si dítě neuvědomí, že nerozumělo či něco přeslechlo, a z jeho chování 
to nejde poznat, protože kopíruje chování svých spolužáků. Kvalita porozumění však může často záviset i na vnějších 
podmínkách, jako je akustika prostředí, okolní hluk a vzdálenost mluvčího od dítěte.
Během hodin tělesné výchovy je potřeba brát ohled na vizualizaci, veškeré činnosti názorně předvést a ověřit si, že 
dítě porozumělo. V myšlenkových mapách najdete základní pravidla a doporučení, kterých se držet, ať už dítě během 
tělocviku nosí, nebo nenosí kompenzační pomůcku. Pro venkovní sportoviště platí stejná pravidla jako pro tělocvičnu. 
Nejvíce vám však při vzájemné komunikaci pomohou bezdrátové technologie. 

O ČEM METODA JE

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

Člověk a zdraví – tělesná výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Komunikativní, 
k řešení problémů, 
k učení

Tip: JAK NA KOMUNIKACI V  TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
1. Pravidla jednotlivých her si jasně vysvětlujte. Předveďte si krátkou ukázku toho, jak hra bude vypadat 
 a probíhat. Ověřte si porozumění.
2. U začátku a konce hry/činnosti kromě písknutí použijte i vizuální signál (například tlesknutí nad hlavou, 
 či výrazné mávnutí).
3. Pokud dojde u dětí s implantátem k nárazu do hlavy, i sebemenší ťuknutí hlaste rodičům. 
4. Do her či tance se aktivně zapojujte. Děti budou kopírovat vaše chování.
5. Pro činnosti a hry, které zapojujete do výuky pravidelně, pravidelně, si domluvte gesta nebo znaky, 
 usnadníte si tak komunikaci, když měníte aktivity.

Zaujala mě metoda 29, a to i přesto, že tělesnou výchovu neučím. Principy a hry z metody 29 „Tělocvik a dítě se 
sluchovým postižením“ jsou skvělé i pro zpestření frontální výchovy, pro pobyt dětí venku na výletě, jako moti-
vační hry do dramatické výchovy a podobně.  
Bod č. 4 – aktivní zapojení učitele děti motivuje, mají rády, když učitel „je v tom s nimi“.Také se mi moc líbí pře-
hledná myšlenková mapa k organizaci výuky tělesné výchovy, které se účastní dítě se sluchovým postižením. 

Renáta Tkaczyková, ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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MET29_PH_01_tělocvik

Se základními poznatky pro učitele tělocvikáře vám pomůže brožur-
ka Já trenér nebo tělocvikář dítěte se sluchovým postižením 

1url.cz/Lz0mO 

PŘÍLOHY 

Brožurka Já trenér nebo tělocvikář dítěte 
se sluchovým postižením 

BAZÉN

DÍTĚ MÁ 
OCHRANNÝ OBAL NA 

KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKU

Zahájení 
a ukončení činnosti 
je potřeba podpořit 
jasným vizuálním 

gestem

Nevyužíváme 
bezdrátové 
technologie 

Dítě by mělo 
stát co nejblíže 

lektorovi

Všechny 
činnosti je potřeba 
názorně vysvětlit

Dítě s kompen-
zační pomůckou 
slyší o něco hůře 

než normálně, 
je to způsobeno 

ochranným obalem 
a akustickým pro-
středím bazénu 

Stále si ověřuj-
te, že dítě dobře 

rozumí. Mějte 
smluvený vizuální 

signál, kterým si to 
potvrdíte

Mikrofon musí 
mít ten, kdo mluví

Dítě vás bude 
slyšet i pod vodou, 
můžete ho snadno 

navigovat

Využíváme 
bezdrátové 
technologie 

DÍTĚ BEZ 
KOMPENZAČNÍ 

POMŮCKY

Aktivity, které jsou uváděny v této meto-
dě pro mě již nejsou neznámé, měla jsem 
možnost se s nimi seznámit i je s dětmi 
zkoušet v minulosti. Přesto jsem s velkým 
potěšením vše znovu pročetla a utvrdila 
jsem se v přístupu v práci s dítětem se 
sluchovým postižením. Velice kladně 
oceňuji zpracování myšlenkových map 
Bazén, Tělocvična. Především mapa 
Bazén je výborná pomůcka pro lektory 
plavání.

Hana Sieglová, Masarykova ZŠ 
Praha–Klánovice

Mějte smluvený 
signál pro zahájení 
a ukončení činnosti

Všechny čin-
nosti je potřeba 

názorně předvést

Pro činnosti, 
které se často 

opakují si zvolte 
gesta či znaky

Potvrzujte si, že 
dítě rozumí a ví co 

má dělat 

BAZÉN 

http://1url.cz/Lz0mO
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Při hrách se 
snažte využívat 

měkkých cvičeb-
ních pomůcek

Vybíjenou hrajte 
s molitanovým 

míčem

Využívání bez-
drátových techno-
logií pomůže dítěti 

lépe porozumět 
pokynům v prosto-

rách tělocvičny

Žádnou další 
technologii 

nevyužíváme

Vizuální signál 
pro zahájení 

a ukončení činnosti

Veškeré činnosti 
je potřeba názorně 

předvést

Nejdříve 
předvede činnost 

učitel

Následně 
nechte předvést 
činnost dítětem 

(dítě se sluchovým 
postižením pro 

předvedení akti-
vity zvolte jenom 
pokud o to samo 

žádá)

Pro hry, které 
hrajete opakovaně, 
mějte vymyšlená 
gesta/znaky, aby 
se dítě snadno  

orientovalo  
a nemuselo se 

opětovně nasazo-
vat kompenzační 

pomůcku

Dítě se slucho-
vým postižením 

se orientuje pouze 
zrakem, mějte 

domluvené jasné 
signály pro zahá-
jení a ukončení 

činnosti

Tlesknutí nad 
hlavou

Vzhledem k 
akustice tělocvičny 
však stále vysvět-

lujte i s pomocí 
vizuální podpory

Mávnutí celou 
rukou

Pokud vysvětlujete pravidla 
nové hry nechte dítě, aby si 

kompenzační pomůcku 
nasadilo, až poté hru zahajte

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽE-
NÍM BĚHEM TĚLOCVIKU NENOSÍ 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKU

TĚLOCVIČNA A VENKOVNÍ HŘIŠTĚ 

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTI-
ŽENÍM BĚHEM TĚLOCVIKU NOSÍ 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKU

Využíváme 
bezdrátové

 technologie 

Kompenzační 
pomůcka by měla 

být přichycena 
šňurkou nebo če-
lenkou a zajištěna 

proti pádu

I malý úder 
do hlavy u dětí 

využívající implan-
tát (kochelární, 

bonebridge, 
titanový čep) 

hlaste rodičům

Využívejte vizuálních 
signálů pro zahájení  
a ukončení činnosti

Hry a činnosti dětem 
názorně vysvětlete –  

činnost jim předveďte

Prostor tělo-
cvičny je pro dítě 
i s kompezační 

pomůckou velmi 
poslechově 

náročný

TĚLOCVIČNA A VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
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TÉMA:

PLÁN HODINY PRO PŘEDMĚT:

METODIKA:

ROČNÍK:3.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

PLÁN HODINY 01

• Učitel dovede správně vizualizovat činnosti při tělesné výchově
• Žáci aktivně spolupracují
• Žák se sluchovým postižením rozumí pokynům

CÍLE

Dbejte na to, abyste všechno vysvětlili a zároveň i předvedli. Začátek a konec činnosti zahajte zvukovým i vizuálním 
signálem. 

POSTUP VÝUKY:

ÚVODNÍ AKTIVITA

POTRHLÉ BĚHÁNÍ  
Pravidla: Rozcvičku spojte s běháním. Běháte z jedné strany na druhou. Každou délku či šířku (tělocvičny/hřiště) bě-
žíte jiným stylem (např. vyklusáváte, zvedáte vysoko kolena, kroužíte při běhu pažemi, snožmo poskakujete, zvedáte 
natažené nohy, běžíte pozadu apod.). Variací může být, že se děti střídají a každé určí jeden běhací styl.

Jak vysvětlit?
Řekněte dětem, že každou délku tělocvičny poběžíte jinak a že jim to vždy ukážete. Vezměte si dvě děti, zvolte běh 
a běžte na konec tělocvičny. Tam se otočte, zvolte jiný běh a s dětmi se vraťte. Potom pomocí jasného vizuálního signálu 
(tlesknutí nad hlavou) zahajte běh se všemi dětmi. 

Tělesná výchova

Tělocvik a dítě se sluchovým postižením

průřezově

Člověk a zdraví � tělesná výchova K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů

spolupráce 

MET29_PH_01_tělocvik

Přílohy
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Využívání moderních technologií ve výuce je trend související s dobou. Některé multimediální materiály mohou být 
pro dítě se sluchovým postižením výzvou. Tato metodika přináší rady a tipy, na co si dát pozor při výběru materiálů 
a jaké nástroje využít při případné distanční výuce. V zelených rámečcích naleznete zkušenosti přímo ze škol.

O ČEM METODA JE

INDIVIDUÁLNÍ ČAS PRO DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

ONLINE VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

METODICKÝ MATERIÁL: Distanční výuka, multimédia a dítě se sluchovým postižením

PRAVIDLA KOMUNIKACE PŘI VIDEOHOVORECH A ONLINE VÝUCE
Pro dítě se sluchovým postižením může být velmi obtížné sledovat pokyny a diskuzi při videohovoru, a proto je 
důležité si s dětmi domluvit pravidla, jak se při online výuce budete chovat. 

1. Opakujte po dětech – dítě se sluchovým postižením bude vědět, na koho se má soustředit, popřípadě po 
 ukončení tématu ho shrňte.
2. Dbejte na to, aby měli všichni vypnutý mikrofon a zapínali ho jenom, když jsou vyvoláni.
3. Domluvte si vizuální signály, které během výuky využijete, usnadníte si tak dorozumívání, využijte přímo funkce 
 aplikace, přes kterou se připojujete, kde je umožněno „hlášení“.
4. Klíčové informace pište do chatu (např: číslo strany, kde si děti mají otevřít učebnici či pracovní sešit; 
 můžete stručně popsat i postup práce).
5. Pošlete dětem informaci před začátkem výuky, co si mají připravit (můžete to například vložit do chatu).
6. Dítě se sluchovým postižením nevyvolávejte při novém úkolu jako první (pokud se samo nehlásí), nechte ho, 
 aby se v aktivitě nejdříve zorientovalo. Děti by měly vědět, že pokud nerozumí, mohou se zeptat – na chatu 
 nebo do mikrofonu.
7. Děti lze rozdělit do menších skupinek, které spolu můžou komunikovat (ZOOM – Breakout room), popřípadě 
 si hodinu rozdělte a připojte se na kratší dobu s menším počtem dětí.

Při výuce angličtiny lze v Google Meet nebo Skypu zapnout titulky. V obou případech však systém přepisuje jen ang-
ličtinu. Když na dítě budete mluvit anglicky, může si pomáhat vizuálně čtením. S dítětem si individuálně promluvte 
o tom, co mu při online výuce vyhovuje a jaké oblasti jsou pro něj obtížné. Dítěti se sluchovým postižením poskytněte 
tištěné materiály, aby během výuky mohlo využít vizuální oporu.

1. Pokud je to možné, spojte se s dítětem se sluchovým postižením individuálně a klíčové body výuky spolu projděte.
2. Před hodinou dítěti poskytněte přípravu, osnovu, obrázky, cokoliv, co mu pomůže se ve vaší online výuce lépe 
 zorientovat.

Po prostudování materiálu, jsem se rozhodla i naši třídu začít vyučovat online. Materiál obsahuje praktické rady, které 
mi umožňují efektivně předávat informace nejen sluchově postiženému dítěti, ale jsou pomocí všem dětem bez rozdílu. 

(Martina Klimešová, ZŠ Zliv)
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VOLBA MATERIÁLŮ

Některé online materiály mohou být pro dítě se sluchovým posti-
žením výzvou. Než je dětem zašlete, zaměřte se na kvalitu zvukové 
stopy. 

1. Některá videa mají na pozadí hudbu. Tato zvuková stopa může 
 překrývat mluvené slovo a pro dítě se 
 sluchovým postižením bude pak velmi obtížné porozumět. 
2. Zkuste primárně volit videomateriály, které jsou opatřeny titulky. 
 Pokud video titulky nemá, lze využít 
 automatický přepis. 

S automatickým přepisem či otitulkováním pomůžou tyto aplikace:
 
• WEB CAPTIONER (funguje pouze na Google Chrome) – automatický přepis  1url.cz/Vz0VO 

• eScribeDroid (funguje pouze pro Android) – automatický přepis  1url.cz/Sz0V5 

• KAPWING – automaticky generuje titulky, které lze následně i upravovat   1url.cz/hz0Vb 

GOOGLE CLASSROOM (Učebna Google)
 classroom.google.com 
Pomocí Google Classroom můžete vytvářet materiály, vkládat je, vytvářet kvízy a především máte veškerou vaši onli-
ne výuku přehledně na jednom místě. Pomocí odkazů pak můžete přesměrovávat na další materiály. 
V Google Classroom (Učebna Google), kterou jsme pro vás vytvořili, najdete jak aktivovat a používat aplikace 
MindMup, Google Draw (Nákres Google), Socrative a Flinga. 

ONLINE TŘÍDY A APLIKACE PRO ONLINE VÝUKU 

KÓD KURZU: spqh7sc

KLIKNĚTE SEM…

... A ZADEjTE KÓD KURZU 

Žákyně se sluchovým postižením výuku 
zvládá perfektně. Díky vizualizaci  
a kvalitní technice jsme „skoro jako 
ve třídě“ – naopak mě slyší mnohem 
lépe, protože děti jsou naučené vypí-
nat a zapínat si mikrofony i kamery. 

http://1url.cz/Vz0VO
http://1url.cz/Sz0V5
http://1url.cz/hz0Vb
http://classroom.google.com
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ZOOM
 zoom.us 
Zoom je vhodný pro společnou online výuku, pokud chcete, aby 
na vás žáci viděli a aktivně s vámi spolupracovali. Během videoho-
voru můžete sdílet buď kameru, nebo svojí obrazovku, kde máte 
připravenou prezentaci. Nezapomínejte na pravidla komunikace při 
videohovorech. Zoom funguje v angličtině. 

MICROSOFT  TEAMS
 1url.cz/dz0Vm 
Pokud by vám nevyhovovala aplikace Zoom, můžete zkusit aplikaci 
Microsoft Teams, která je v češtině. Můžete ji využívat pro videoho-
vory, chat i sdílení materiálů. 

GOOGLE MEET
 meet.google.com 
Google Meet umožňuje skupinový hovor přímo ve vašem prohlížeči 
včetně možnosti sdílet obrazovku, takže můžete současně přepí-
nat mezi webkamerou a prezentací. Výhodou je i to, že si dítě se 
sluchovým postižením může zapnout titulky, které v reálném čase 
přepisují hovor. Titulky však fungují pouze pro angličtinu. Je tedy 
vhodné tuto aplikaci využívat v hodinách angličtiny. Google Meet 
lze spojit s Google Classroom (Učebna Google) jako hlavní aktivitu 
nebo když mají děti hotový úkol.

Pravidelně v úterý a ve čtvrtek máme 
online výuku – Microsoft Teams, v úte-
rý ČJ a ve čtvrtek M, děti jsou rozděle-
né po 6 do skupin a každou skupinu 
vyučuji zvlášť = máme dost prostoru 
pro vzájemnou komunikaci. 

Na přímém vysílání se setkáváme 2x 
týdně s celou třídou, přibližně 40 mi-
nut. Děti se navzájem vidí, povídají si 
a každý dostane slovo, sdělí ostatním, 
jak se má, co udělal, ukáže např. svého 
mazlíčka, hračku, výrobek. Dále jsme 
již zkoušeli také přes vysílání diktovat 
slova, příklady nebo si společně ujasnit 
některé typové příklady z matematiky.
(Využití aplikace webexmeetings) 

Mám děti rozděleny po 4 žácích ve skupině, s každou skupinou pracuji denně (po–pá) online 45 minut. Dítě 
se sluchovým postižením má u sebe maminku. Já vše slyším, čte mi, odpovídá, a pokud potřebuje klid na můj 
výklad, vypínám všem zvuk, aby lépe slyšelo. Když jsme připojení, ostatní děti si již zvykly, že musí dodržovat 
klid, protože při videohovoru jde vše slyšet. Pokud se potřebují poradit s mámou, vypnou si zvuk a nás tím neruší, 
ale mě slyší vždy. 
Je pravda, že tato forma je pro dítě s sluchovým postižením velmi náročná, bez přítomnosti někoho vedle sebe 
doma by všechno neslyšelo, ale reaguje pěkně. Jen musím déle čekat na odpovědi, protože se vždy ještě 
ujišťuje. Lépe reaguje, když sdílím obrazovku a na jejím monitoru nejsme já a spolužáci, ale už jen konkrétní 
interaktivní učebnice. 
Já mluvím a zároveň vše v učebnici pomocí různých nástrojů (tužka apod.) ukazuji, vysvětluji, zvýrazňuji a dítě 
se sluchovým postižením to po mě pak dělá do své učebnice a reaguje na úkoly.

http://zoom.us
http://1url.cz/dz0Vm
http://meet.google.com
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PEARDECK (lze také nainstalovat jako doplněk na Google Drive /Disk Google/, stejně jako MindMup)
 www.peardeck.com 
V této aplikaci můžete vytvářet kvízy a přímo žákům klást otázky, na které mohou během online výuky odpovídat. 
Otázky jsou přímo součástí prezentace, kterou si vytvoříte na Google Drive (Disk Google). Výhoda je, že otázky jsou 
kladeny vizuálně pomocí textu, což může žákům se sluchovým postižením usnadnit porozumění a aktivní zapojení. 
Zároveň své odpovědi hned vidí. Během online výuky můžete střídat sdílení obrazovky a videokameru. 

FRED
 fred.fraus.cz 
Nakladatelství Fraus nabízí vzdělávací portál, včetně již vytvořených 
materiálů, které k výuce můžete využívat. 

MOODLE
 moodle.org/?lang=cs 
V Moodlu můžete přidávat materiály a odkazy. Vytváříte celé vzdě-
lávací kurzy pro distanční výuku.

EDOOKIT
 www.edookit.com/cz 
Jedná se o online třídní knihu, kam je možné zapisovat plány a rozvrh hodin. 

TÝDENNÍ PLÁNY 

KVÍZY A TESTÍKY 

Výhodu Moodlu spatřuji v tom, že 
můžu každý odevzdaný úkol okomen-
tovat, pochválit dítě za konkrétní úkol. 
Nevýhodou je, že tento proces zabere 
např. u písanek až pětkrát více času 
než při klasické výuce.

Zadání – pracovní list nakopíruji do chatu. Děti ho vidí, pak položím otázku a mluví pouze jeden, ostatní mají 
vypnuté mikrofony. Jinak by nám to hučelo a neslyšeli bychom nic. Také jsem udělala textové kanály pro jednot-
livé předměty. Tam se dětem zobrazí konkrétní předmět, např. jen matika. Je to přehlednější. Využíváme  
i možnost práce ve skupinkách – zadám hromadně úkol, děti si pak „vlezou“ do své skupiny, v rámci které mo-
hou komunikovat. Je jich tam méně, společně vyřeší úkol a po daném čase se přihlásí na skupinu 4. A, kde si to 
zkontrolujeme.

Využití platformy  discordapp.com  umožňující pouze zvukový přenos.

GOOGLE DOCS (DOKUMENTY GOOGLE)
 docs.google.com 
Pro sdílení plánů hodin můžete využít také sdílené Google Docs (Dokumenty Google), kam lze vkládat odkazy. Děti 
či rodiče mohou do sdíleného dokumentu dopisovat a komentovat ho. Sdílený dokument lze využít i při online hodině 
pro doplňování či společnou práci. 

Milí učitelé a učitelky, v tomto Google dokumentu můžete sdílet další 
aplikace, nápady a zkušenosti s on-line výukou:   1url.cz/xzyJR 

Děkujeme!

http://www.peardeck.com
http://fred.fraus.cz
http://moodle.org/?lang=cs
http://www.edookit.com/cz
http://discordapp.com
http://docs.google.com
http://1url.cz/xzyJR
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MINDMUP (lze nainstalovat jako doplněk na Google Drive /Disk Google/, návod, jak na to, naleznete v Google 
Classroom, kterou jsme pro vás vytvořili)
 www.mindmup.com 
Pomocí MindMup můžete vytvářet myšlenkové mapy, vkládat do nich obrázky, odkazy 
a vysvětlivky. Můžete také vytvářet mapu společně s žáky (i oni do ní mohou vpisovat).

Pro inspiraci se podívejte například na tuto myšlenkovou mapu, která je o kompenzačních 
pomůckách pro osoby se sluchovým postižením. Je potřeba nainstalovat doplněk 
MindMup na vašem Google Drive (Disk Google).

XMIND
 www.xmind.ne 
Myšlenkové mapy lze vytvářet i v programu Xmind. 

VIZUALIZACE MATERIÁLŮ

GOOGLE DRAW (Nákresy Google)
najdete přes Google Drive (Disk Google)
V Nákresu můžete vytvářet vizuální materiály, vkládat obrázky 
a k nim komentáře. Děti se mohou také do dokumentu připojit 
a dopisovat do něj. Jak Google Draw (Nákresy Google) funguje 
a jak jej aktivovat, naleznete v Google Classroom (Učebna Goo-
gle), kterou jsme pro vás připravili.

Myšlenková mapa

FLINGA (návod na to, jak pracovat s Flingou, naleznete v Google Classroom, kterou jsme pro vás vytvořili)
 flinga.fi 
Flinga je bílá tabule, která velmi dobře funguje pro sdílení společných názorů či odpovědí. 
Děti mohou spolupracovat ve skupinách a k danému tématu doplňovat informace. 
Děti mohou na tabuli psát anebo doplňovat. Výhoda je, že se nemusí přihlašovat, 
jen rozkliknou odkaz, který jim pošlete. Aplikaci Flinga tak můžete využít jako podporu 
při online výuce nebo v ní můžete sbírat odpovědi dětí k úkolu, který jim zadáte. 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

Jak to vypadá? 

http://www.mindmup.com
http://www.xmind.ne
http://flinga.fi
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KAHOOT
 kahoot.com 
Můžete využívat již vytvořené kvízy (třeba na angličtinu) nebo vytvářet kvízy nové. Kahoot je vizuálně poutavý a hravý 
a kvízy můžete využít na opakování jakékoliv látky. 

SOCRATIVE (návod, jak pracovat s aplikací Socrative, naleznete v Google Classroom, kterou jsme pro vás 
vytvořili)
 socrative.com 
Tato platforma vám umožní vytvářet testíky a kvízy na opakování látky. Máte možnost výběru ze tří typů otázek – 
výběr správné odpovědi, pravda/nepravda, volná odpověď. K odpovědi rovnou můžete připojit i vysvětlení správné 
odpovědi. 

GOOGLE FORMS (Fromuláře Google)
 docs.google.com/forms 
Ve Formulářích Google můžete také vytvářet kvízy a testíky. Výhodou je, že to můžete dělat přímo v Google Classroom 
(Učebna Google). 

Pro komunikaci s rodiči můžete zvolit skupinový chat (např. WhatsApp) – výhodné je, že nemusíte na dotazy k výuce 
odpovídat individuálně a můžete všem rodičům předávat informace najednou. 

• společná chatová skupina (např. WhatsApp) 
• zadávání úkolů, včetně správných odpovědí 
• udržování sociálního kontaktu mezi dětmi a podpora kolektivu (můžete si posílat obrázky, nějaké zajímavosti, 
 jen tak si psát)

KVÍZY A TESTÍKY 

KOMUNIKACE S RODIČI 

KOMUNIKACE S DĚTMI

V neposlední řadě máme s dětmi i whatsappovou skupinu, kde nahráváme, posíláme fotografie a diskutujeme 
nad úkoly. 

S žáky komunikuji prostřednictvím skupiny na WhatsAppu. Jsou zde všichni.
Většinou se hlásí v 8 hod. ráno. To zasílám zadání a odkazy na výuková videa na tento den. Každý se hlásí, kdy 
začíná. V průběhu se mohou na cokoliv doptat. Po skončení práci nafotí a odešlou na WhatsApp.

Komunikace je výborná. Žáci kromě výuky potřebují udržovat také sociální kontakt. Posíláme si vzájemně fotky 
zvířátek, udržujeme pohodovou náladu.

Když děti pracují, jsem jim inviduálně celý den k dispozici pro konzultace/chat, telefon, WhatsApp.

http://kahoot.com
http://socrative.com
http://docs.google.com/forms


ZÁVĚREM PÁR SLOV OD NAŠICH KOLEGYŇ ZE ZAPOJENÝCH ŠKOL

Děti i mě projekt bavil, pomohl nám nenásilně získat spoustu vědomostí ohledně lidí se sluchovým postižením, na-
učit se spolupracovat, využívat techniku, pomáhat si. Až tady jsem si uvědomila, kolik se toho během těch pěti let 
sdílených se spolužákem se sluchovým postižením páťáci naučili, jak přirozeně nasáli informace a v určitých situa-
cích vědí, jak se zachovat a proč. Což například u zrakového postižení nevědí, nemají tu zkušenost. A že integrace 
v tomhle případě stoprocentně funguje a má smysl.
Velmi oceňuji vaše workshopy, přinesly nám nová témata, děti se naučily něco o znakovém jazyce, o sluchu jako 
takovém, o možnostech techniky a řadu věcí navíc, které jste vnesli do vyuky a oživili ji.
Nadšeni jsme byli také z výstavy UCHO, kde děti mohly procházet uchem ve zvětšeném modelu, seznámily se  
s přístroji a pohrály si se zvukem na interaktivní výstavě. Výstava byla vysoce kladně hodnocena i vyučujícími  
z druhého stupně.
Projekt nás pedagogy naučil, jak přistupovat k dětem s sluchovým postižením a dal nám řadu cenných rad  
a postřehů, které nám v naší práci pomohly.

Růžena Nováková, ZŠ Trutnov, V Domcích 488

Jsem ráda, že jsem měla to štěstí a byla jsem oslovena pro spolupráci na tomto projektu. Stalo se to právě rok po 
tom, co jsem začala učit dva žáky se sluchovým postižením. Bylo to poprvé, co jsem se při výuce s tímto posti-
žením ve třídě setkala. Tato spolupráce mi velmi pomohla se zapojením žáků se sluchovým postižením do výuky, 
hlavně do třídního kolektivu. Realizační tým mi byl velkou oporou a díky materiálům, které jsem mohla v hodinách 
využívat, jsem obohatila nejen žáky, ale především sama sebe. Velký vliv mělo soužití a spolupráce s těmito žáky  
i na jejich kamarády ve třídě. Naučili se s nimi velmi dobře spolupracovat a zapojovat je do výuky, naučili se tolero-
vat odlišnost a pomáhat druhým. To je největším přínosem pro všechny. 

Milena Vovsová, ZŠ Nelahozeves 

Celý projekt nám mnoho dal a naučil. Děti poznaly, jak se žije člověku, který má potíže se sluchem, jak zvládá ka-
ždodenní situace, jak řeší své problémy. Díky projektu bylo mnohem víc času o tématu hovořit a vyzkoušet si nové 
věci. Děti zvládly „dvoje“ učivo najednou – nejen naše ŠVP, ale i projekt, který nás naplňoval po čtyři krásné roky. 
Když jsme mluvily s kolegyní o tom, co se nám jednoznačně líbilo, tak na plné čáře vyhrává výstava věnovaná slu-
chu právě u nás ve škole. Děti si mohly spoustu věcí osahat, a to je nejlepší učení k porozumění. 
Velmi příjemné a přínosné byly rozhodně Vaše osobní návštěvy u nás ve třídě, kdy si děti mnohem víc uvědomovaly 
skutečnou přítomnost zdravotních problémů u žáka se sluchovým postižením. Právě díky Vaší přítomnosti a Vaší 
práce s dětmi jsme si všichni vyzkoušeli, co děláme špatně a čeho málo…
Chtěla bych Vám moc poděkovat za celý projekt, za celou Vaši práci, bylo to moc fajn a pracovně přínosné jak pro 
nás, tak pro naše děti.

Blanka Vanišová, ZŠ Trutnov, V Domcích 488

ZÁVĚR

244



Projekt u nás probíhal od prvního ročníku. Velmi se mi líbily Vaše výukové materiály, byly pro žáky přehledné, srozu-
mitelné, obsahovaly zajímavá témata. Chválím za perfektně vypracované plány do hodin. Internetové odkazy byly 
také přidávány tak, aby odpovídaly věku žáků. 
V hodinách jsme si díky projektu osvojili komunikační pravidla. Děti se učily spolupracovat, vcítit se do potřeb 
jiných. A to se nám, myslím, zatím daří. Podařilo se zapojit všechny žáky do práce, jsme schopni pracovat ve sku-
pinkách. Vzhledem k tomu, že mám ve třídě žákyni s kochleárním implantátem, se kterým velmi dobře slyší, neu-
mím asi úplně posoudit, jak moc jí projekt ještě více dopomohl ke zlepšení. Každopádně jí se velmi líbil a byla vždy  
o „krok“ před námi – zřejmě proto, že umí perfektně odezírat a dobře se soustředit. Co vím jistě, díky projektu se 
jí rozšířila slovní zásoba a nebojí se pracovat ve skupince, nebojí se neúspěchu. Je také pravda, že se v naší třídě 
sešel bezva kolektiv. Hodně pomohlo, že je nás ve třídě pouze 18. 
Přípravy do hodin jsem si občas mírně poupravila, protože v běžné škole není možno provádět všechny Vámi uve-
dené aktivity, navíc je stihnout včase – to proto, že jsou opravdu perfektně rozpracované a pokud žáci chtějí mluvit, 
vyjádřit se k tématu, nestihli by se tak všichni vystřídat. Jediné, co nás jako třídu mrzí, je to, že jsme nemohli vidět 
výstavu. Vaše stránky na internetu jsou také přehledné, myslím, že až budou k dispozici plány do hodin a metody, 
bude to bezva pro další učitele, kteří se setkají s takovýmto postižením u svého žáka. Animace metod – možná by 
bylo fajn, kdyby přednášející mluvil o něco pomaleji. Videohospitace se mi moc líbily. Každopádně moc děkuji za 
vše. Byly jste bezva a opravdu jste provedly velký kus práce, která je pro nás „slyšící“ neocenitelná. Neumím si totiž 
představit, pokud se s takovýmto postižením osobně někdo nepotká, co to vlastně obnáší. Mě to určitě „posunulo“ 
vpřed. Děkuji za vše, byly jste skvělé.

Jindřiška Stránská, ZŠ Veltrusy

Úvodem bych zmínila, jak jsem ráda, že jsem měla možnost se práce na tomto projektu podílet. V době, kdy jsem 
dostala Vaši nabídku, učila jsem ve své třídě třetím rokem chlapce s kochleárním implantátem. První rok jeho školní 
docházky jsme si se spoustou věcí, jednotlivých pedagogických postupů, nebyly jisty. Především nás společně  
s paní asistentkou a školní speciální pedagožkou trápily počátky čtení. Stále jsme zkoušely různé přístupy a meto-
dy. Nejvíce nám pomohla paní M. Burglová z SPC. Pro pedagoga ani pro asistenta nebyla k dispozici žádná příruč-
ka, která by byla schopna odpovědět na naše otázky z denní praxe a práce se žákem se sluchovým  postižením.
S pomocí Vašich metod jsem měla možnost si různé způsoby práce a přístupy vyzkoušet a hlavně jsem dostala 
odpovědi na mé otázky. Zajímavým zpestřením pro třídu byly bezpochyby všechny pořádané workshopy. Pro mě 
jako učitele je vždy skvělé vidět pracovat třídu ze strany pozorovatele.
Velikým přínosem je vytvoření celého manuálu pro práci učitele i asistenta s žáky se sluchovým postižením.
Jednotlivé metody se dají skvěle využívat ve všech předmětech, při aktivitách na školách v přírodě či školních vý-
letech. 
Držím palce při práci na závěrečné publikaci. Vznikne obrovská pomoc pro učitele, kteří pracují se žáky se slucho-
vým postižením.

Hana Sieglová, ZŠ Klánovice
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V ruce držíte výsledek tříletého projektu Zážitkem k porozumění, 

jehož cílem bylo podpořit výuku ve třídách prvního stupně, kde se 

vzdělává žák se sluchovým postižením. Na projektu se podílelo 

dvanáct škol z celé České republiky.

V publikaci najdete třicet vzdělávacích metod, které můžete ihned 

využít ve vyučování ve třídě, kde je žák se sluchovým postižením. 

Metody jsou doplněny konkrétními plány hodin, pracovními listy  

a přílohami. Velkou výhodou tohoto materiálu je, že z něj budou prof-

itovat nejen děti se sluchovým postižením, ale i další děti ve třídě. 

Metody se zaměřují na vizualizaci učiva, rozvoj kritického myšlení  

a  jsou doplněny 73 samostatnými plány hodin a 15 plány hodin 

přímo v metodikách s 236 pracovními listy a přílohami. Ty jsou dos-

tupné na našich webových stránkách www.zazitek.zsheureka.cz 

V rámci projektu vyšly dále animace, videohospitace a informační 

brožurky pro pedagogické pracovníky. 

Věříme, že obsah publikace vám usnadní přípravu na hodiny  

a pomůže vám pochopit potřeby žáka se sluchovým postižením. 

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd 

se žáky se sluchovým postižením 
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