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Učení v pohybu
Co si pod tímto pojmem představit?
K čemu je učení v pohybu dobré?
Týká se učení v pohybu každého předmětu?
S nedostatkem pohybu se potýká stále větší počet dětí a sedavý způsob školní výuky
k nedostatku pohybu významně přispívá. Výuka tělesné výchovy ke kompenzaci pohybového
deficitu sama o sobě nestačí. Hledáme proto nové způsoby výuky, které by přispěly ke
zlepšení pohybového režimu dětí alespoň během pobytu ve škole.
Učení v pohybu je jednou z možností, jak omezit sedavé zaměstnání dětí. Žáci při učení
v pohybu nesedí pasivně v lavici, ale učí se nebo procvičují učivo ve spojení s pohybem.
Snižuje se tak doba sezení dětí a žáci zároveň probírané učivo intenzivněji prožívají.
Podporuje to jak lepší pochopení učiva, tak i prožitkové osvojování nových nebo
procvičovaných vědomostí a dovedností.
Učení v pohybu můžeme nazvat aktivizujícím prvkem výuky. Sezení v běžné vyučovací
hodině je zvláště pro děti mladšího školního věku často velmi únavné a dlouhé. Nepodporuje
tak ani zdravý vývoj dítěte, ani udržení pozornosti při výuce. Aktivizace žáků pomocí pohybu
tedy může zpestřit výuku i zlepšit pozornost dětí.
Učení v pohybu nalézá uplatnění ve většině předmětů na 1. stupni základní školy.
V předmětech, jako je matematika, prvouka (přírodověda, vlastivěda), anglický jazyk nebo
hudební výchova, je použití tohoto aktivizujícího prvku velmi vhodné. Učitel například vyzve
k poskokům podle matematických příkladů zapsaných na kartičkách: pokud je výsledek lichý,
žáci poskakují snožmo, pokud je sudý, poskakují jednonož. Tato jednoduchá činnost nemusí
trvat víc jak pár minut.
Dalším příkladem je využití pohybu v českém jazyce. V mluvnické a slohové části lze tento
způsob výuky použít téměř v každé hodině. Omezení přichází v psaní a čtení. U psaní lze
pohyb využít při nácviku, například zařazením uvolňovacích cviků, vytvářením tiskacích
písmen vlastními těly apod.. Pokud žáci píší do písanek a sešitů, měli by samozřejmě spíše
sedět v lavici. Podobně ani čtení není pohybu příliš nakloněno. V některých hodinách je ale
možné čtení s pohybem propojit, spíše však jako ozvláštnění než jako pravidelnou činnost.
Do další specifické skupiny předmětů bychom mohli zařadit výtvarnou výchovu a pracovní
činnosti. V těchto předmětech se žáci mohou pohybovat celou vyučovací hodinu. Ať už máme
na mysli volný pohyb po třídě, kdy si žáci chodí pro pomůcky, nebo cílené učení v pohybu,
například venku při sestavování obrazců z napadaného listí nebo při použití různého
materiálu.
V následujícím textu předkládáme náměty na učení v pohybu v různých předmětech a
různých ročnících 1. stupně ZŠ. Věříme, že tyto náměty budou dobrou inspirací pro studenty i
zkušenější učitele, kterým není lhostejný pohybový režim dětí.
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Jazyková výchova

Téma:

Hledání písmen

Výukový cíl:

Žák vybere správné písmeno

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Kartičky s písmeny

Popis činnosti *
Učitel rozmístí v prostoru celé třídy kartičky s písmeny, které už žáci znají. Pak
řekne nahlas některé z písmen a žáci se ho snaží co nejrychleji najít a přinést do
lavice.
Pozn.: Kartiček by mělo být od jednoho písmene tolik, kolik je žáků ve třídě (každý si do
lavice přinese písmeno).

Doporučení pro učitele
Každý žák řekne v lavici slovo začínající na písmeno, které právě hledal.

Všimněte si:
Byli žáci k sobě ohleduplní nebo se o písmenka přetahovali?

Přílohy
Příloha č. 1. 1. 1. : Kartičky s písmeny
* Vlastní námět
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Příloha č. 1. 1. 1.
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Komunikační a slohová výchova

Téma:

Uvolňovací cviky

Výukový cíl:

Žák předvede uvolňovací cvik

Typ vyučované aktivity:

Nové učivo

Časová dotace:

2 minuty

Pomůcky:

Předkreslený list papíru

Popis činnosti *
Učitel rozdá žákům předkreslený list papíru a vysvětlí žákům, že budou kreslit
cestu myšky pro sýr. Myška ale musí kličkovat po celé místnosti, aby zmátla
kocoura. Žáci kreslí ve stoje.

Doporučení pro učitele
Žáci nejprve kreslí ve vzduchu a poté na papír.

Všimněte si:
Využili žáci celý papír?

Přílohy
Příloha č. 1. 1. 2.: Předkreslený list papíru
* Vlastní námět
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Příloha č. 1. 1. 2.
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Jazyková výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Slova nadřazená a podřazená
Žák přiřadí ke slovu nadřazenému
slova podřazená
Opakování

Časová dotace:

15 minut

Pomůcky:

Kartičky se slovy

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel položí každému žákovi na lavici kartičku se slovem (rubem nahoru). Ti si
kartičku přečtou a snaží se, aby ji ostatní spolužáci neviděli. Pantomimou
předvádí obsah kartičky a vytváří skupinky (slovo nadřazené a k němu slova
podřazená). Ten, kdo je slovem nadřazeným, si stoupne. Ostatní si kolem něj
sednou do kruhu.

Doporučení pro učitele
Učitel napíše na tabuli nadřazené slovo (např. ovoce) a žáci ve vytvořených
skupinkách, v časovém limitu 1 minuty, vymýšlí co nejvíce podřazených slov.
Nápady sepisují na papír.

Všimněte si:
Zvládli žáci aktivitu bez mluvení?

Přílohy
Příloha č. 1. 2. 1. : Kartičky se slovy

* Na motivy Vlachové, 2009
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Příloha č. 1. 2. 1.

SPORTY

POVOLÁNÍ

ZVÍŘATA

LYŽOVÁNÍ

ZEDNÍK

KOČKA

PLAVÁNÍ

ŘIDIČ

PES

BRUSLENÍ

KADEŘNICE

SLON

12

VESLOVÁNÍ

DOKTOR

HAD

FOTBAL

UČITEL

ŽÁBA

TENIS

ZPĚVÁK

ČÁP

JÍZDA NA KONI

HEREC

RAK

13

VOLEJBAL

REPORTÉR

OPICE

BASKETBAL

ZAHRADNÍK

ŽELVA

JÍZDA NA KOLE

AUTOMECHANIK

PTÁK
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Komunikační a slohová výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Orientace v textu
Žák přiřadí k příběhu správný
název
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Rozstříhaný text

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel rozstříhá text (kapitoly z knihy), který žáci četli v minulých hodinách. Na
tabuli napíše názvy příběhů (kapitol) rozstříhaných stran, které rozdá žákům.
Každý žák si přečte svou část a postaví se k názvu příběhu, který by své části
přidělil. Správnost svého rozhodnutí kontrolují žáci skládáním rozstříhaných
stran.

Doporučení pro učitele
Učitel žákům neprozradí názvy příběhů (kapitol). Žáci vytvoří skupinky
skládáním rozstříhaných stran a sami vysloví název (vzpomenou si, protože
příběh již četli nebo vymyslí vlastní).

Všimněte si:
Dokázali se žáci v rozstříhaném textu rychle zorientovat?

* Námět – praxe na ZŠ Volar
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Jazyková výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Určování slovesných časů
Žák přiřadí slovesa ke slovesným
časům
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Kartičky se slovesy

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Každý žák dostane tři kartičky se slovesy v různých časech. Kartičky mají žáci
položené na lavici, rubem nahoru. Na pokyn učitele otočí jednu kartičku a
přemístí se podle tvaru slovesa na jedno ze tří dohodnutých míst, která učitel
předem označí nápisem: čas minulý, přítomný, budoucí. Po kontrole odchází
žáci zpět na své místo a na pokyn učitele otáčejí další kartičku se slovesem.
Pozn.: Kartičky mohou děti získat např. jako formu odměny v předchozím opakování učiva.

Doporučení pro učitele
Učitel seznámí žáky s pokynem, který bude zahajovat a ukončovat aktivitu
(např. tlesknutí, zvuk trianglu). Pro žáky také může být signálem k pohybu po
třídě učitelova hra na klavír. Učitel hraje pouze po tu dobu, po kterou se žáci
mohou s kartičkou přemisťovat.

Všimněte si:
Začali se žáci s kartičkou hýbat ihned po dání pokynu učitelem?

Přílohy
Příloha č. 1. 3. 1.: Kartičky se slovesy
* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Příloha č. 1. 3. 1.

UKÁZAL

HRAJÍ SI

NALEPÍ

PŘINESL

ZPÍVAJÍ

UPEČEME

ZASADIL

ČISTÍ

UVIDÍ

17

UKLIDIL

PLATÍM

BUDEME CESTOVAT

POVĚSILA

CHYTÁM

BUDEME PLAVAT

ZAMETLA

MALUJE

SLEPÍME

ŘEKLA

JÍME

ZAZPÍVÁ

18

PŘIVEZLI

POVÍDÁME

BUDE PSÁT

ROZBILI

KONTROLUJEME

ZATELEFONUJE

ZAHODILI

OPAKUJEME

NARODÍ SE

SCHOVALI JSME

PROCHÁZÍ SE

SKOČÍME

19

MĚŘILI JSME

SNĚŽÍ

UTRHNE

ODEPSAL

HRAJE

NAUČÍM SE

ODMÍTL

PÍŠE

PŘEČTU

OZDOBILA

SEDÍM

PŘIPOMENU

20

OŽENIL SE

VAŘÍME

ROSVÍTÍM

UPEKLA

VYSTUPUJEME

ROZDÁME

PŘELOŽILI JSME

ZALÉVÁME

ZAMETE

ROZHODL

TELEFONUJE

BUDE PRŠET

21

POZNALA

BĚŽÍME

BUDE BOURAT

SLYŠEL

STANUJEME

PODTRHNE

TANČILA

KŘIČÍ

BUDE LÉTAT

CVIČILA

SEDÍ

ZATLESKÁ

22

ÚTOČILI

PLAVEME

ZVEDNE

VYSKOČIL

UČÍ SE

PŘINESEME

DOBĚHL

KRÁJÍ

BUDEME KRÁJET

VYLOVIL

SKLÁDÁ

ZAKŘIČÍ

23

ZABLOUDIL

BYDLÍME

BUDE POMÁHAT

ZAMKNULI JSME

SKÁČEME

BUDE SE KOUPAT

ZATLESKALA

OPRAVUJE

ZKONTROLUJE
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Typ vyučované aktivity:

Komunikační a slohová výchova
Rozšiřování slovní zásoby
– přídavná jména
Žák vytvoří co nejvíce
přídavných jmen
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Prázdné papíry

Téma:
Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel napíše na tabuli větu (např. U plotu seděla kočka.). Žáci jsou rozděleni do
skupinek a v časovém limitu jedné minuty, mají za úkol napsat co nejvíce
přídavných jmen ke slovu kočka. Vyhrává skupinka s největším počtem
přídavných jmen. To samé se opakuje se slovem plot. Skupinka, která vyhrála,
přečte vymyšlená přídavná jména. Ostatní ji mohou doplnit, pokud mají
přídavné jméno, které nezaznělo. Každý žák si napíše do sešitu větu, kterou
učitel napsal na tabuli, rozšířenou o přídavná jména, která si sám zvolí.

Doporučení pro učitele
Podobné soutěže se opakují každou hodinu slohu. Skupinky za výhru v soutěži
dostávají body, které se sčítají po předem určené období (měsíc, čtvrtletí).

Všimněte si:
Zapisoval přídavná jména ve skupince žák, který nejrychleji píše?

* Námět – konzultace na Pdf MU (Klímová, Český jazyk 2, 2013)
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Výukový cíl:

Jazyková výchova
Určování velkých a malých
písmena
Žák přiřadí velké a malé písmeno

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Kartičky se slovy

Téma:

Popis činnosti *
Žáci se rozestoupí v prostoru třídy tak, aby měl každý dostatek místa. Učitel
ukazuje celé třídě kartičky se slovy. V okamžiku, kdy učitel ukáže slovo, ve
kterém se píše velké písmeno, žáci vzpaží. Pokud by žáci napsali písmeno malé,
udělají dřep.

Doporučení pro učitele
Po skončení aktivity učitel ukazuje třídě znovu ty samé kartičky se slovy a žáci,
tentokrát každý sám, píší do sešitu.

Všimněte si:
Čekali někteří žáci na to, jak zareagují jejich spolužáci?

Přílohy
Příloha č. 1. 4. 1.: Kartičky se slovy
* Vlastní námět
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Příloha č. 1. 4. 1.

PETR

MAMINKA

KOČKA

KLAVÍR

PRAHA

SEŠIT

BRNO

ALENA

EVA

27

OSTRAVA

KOLO

28

BAZÉN

Ročník:

4.

Tematický okruh:

Komunikační a slohová výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Vypravování
Žák vyjádří vlastními slovy
vypravování
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Klubíčko

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žáci stojí v kruhu. Učitel dá dětem klubíčko provázku. Každé dítě řekne jednu
větu, přičemž si nechá začátek provázku v ruce a hodí klubíčko dalšímu žákovi.
Ten vytvoří další větu a odmotá si opět kousek provázku. Skupina utváří
ucelený příběh.

Doporučení pro učitele
Žáci vymýšlejí pouze slova začínající na jedno písmeno. Snaží se tak vymyslet
co nejdelší větu.

Všimněte si:
Bylo pro žáky vypravování snazší?

* Chadimová, 2008
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Jazyková výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Korektura textu
Žák aplikuje pravidla českého
pravopisu na text s chybami
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Text bez chyb, text s chybami

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Dvojice, nebo menší skupinky dostanou na jednu stranu místnosti papíry s
textem. Na druhé straně místnosti mají stejný text s pravopisnými chybami.
Vždy jeden žák ze skupiny běží ke správnému textu a zpět, aby opravil chyby.
Pravidelně se střídají a zaznamenávají opravy, až si myslí, že je text bez chyb.
Každý může mít jinou barvu tužky. Po skončení hry nejrychlejší družstvo
odůvodni opravy.

Doporučení ro učitele
Žáci dostanou jen text s chybami a čistý papír. Celý text musí opravit a správně
přepsat.

Všimněte si
Střídali se žáci pravidelně nebo některý běžel častěji?

Přílohy
Příloha č. 1. 5. 1.: Text bez chyb
Příloha č. 1. 5. 2.: Text s chybami
* Klimešová, 2006
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Příloha č. 1. 5. 1.
TEXT BEZ CHYB
NÁLET
Jak se dá poznat, co přelétaví dravci jedí? Viděli jsme přece, kdo všechno se
zachraňoval pohotovým útěkem, dřív než se dravý pták snesl střemhlavým
letem! Zpěvaví ptáci mizeli v zelenavých větvích, bázliví zajíci se krčili
v holých brázdách. Divocí králíci hledali záchranu v tmavých norách. Taky po
milých koroptvích se zaprášilo. Veselé průvody rejsků přidaly na rychlosti. A
ovšem i za všemi slabými myšicemi a hrabavými hraboši se jakoby zavřela zem.
Spaste duši, známí i neznámí pozemní tvorové –, je nálet!
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Příloha č. 1. 5. 2.
TEXT S CHYBAMI
NÁLET
Jak se dá poznat, co přelétaví dravcy jedí? Viděli jsme přece, kdo všechno se
zachraňoval pohotovým ůtěkem, dřív než se dravý pták snesl střemhlavým
letem! Zpěvaví ptáci myzeli v zelenavých větvých, bázliví zajíci se krčili
v holých brázdách. Divocí králíci hledaly záchranu v tmavích norách. Taky po
mylých koropvích se zaprášilo. Veselé průvody rejsků přidaly na rychlosti. A
ovšem i za všemi slabými mišicemi a hrabavými hraboši se jakobi zavřela zem.
Spaste duši, známí i neznámý pozemní tvorové –, je nálet!
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Komunikační a slohová výchova

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Čtení při chůzi
Žák vyjádří vlastními slovy obsah
čteného textu
Opakování

Časová dotace:

15 minut

Pomůcky:

Text zvolený učitelem

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žáci chodí po třídě za sebou. Žák, který je v řadě první, čte. Po přečtení
odstavce jde žák na konec řady a ve čtení pokračuje žák, který stál za ním. Když
žáci přečtou učitelem vybraný text, převypráví jeho obsah (stejným způsobem,
jako text četli).

Doporučení ro učitele
Každý žák chodí po třídě libovolně.

Všimněte si
Byli žáci, kterým tento způsob čtení nevyhovoval?

* Vlastní námět
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Představa o počtu
Žáci vytvoří skupinky o daném
počtu
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel vyvolává čísla a žáci rozmístění po ploše se snaží utvořit skupinky
o daném počtu tím, že se pochytají do kroužků. Žák, který případně zbude,
vyvolává další číslo.

Doporučení pro učitele
Učitel vyvolává taková čísla, aby bylo zapojeno co nejvíce žáků.

Všimněte si
Pokud jsou čísla taková, že nějaký žák musí zbýt, je to stále ten samý?

* Na motivy Klimešové, 2006
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Geometrie v rovině a v prostoru

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Rozlišování těles
Žáci vytvoří ze svých těl
geometrická tělesa
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:
Popis činnosti *
Děti se volně pohybují po prostoru třídy. Když paní učitelka zvolá:
„Krychle, kvádr, koule...“, děti vytvoří ze svých těl domluvené tvary.
Válec – dvě děti se k sobě ve stoje přitisknou.
Koule – schoulení do klubíčka.
Jehlan – tři děti se spojí vzpaženýma rukama, vytvoří stříšku.
Kužel – jeden si lehne na zem a schoulí do klubíčka, další dva se nad ním spojí
rukama a vytvoří střechu.
Kvádr – chytnou se nějaké skříně ve třídě ve tvaru kvádru.
Krychle – čtyři děti se chytnou za ruce tak, aby rukama vytvořily hrany krychle

Doporučení pro učitele
Učitel vyvolává střídavě pouze dva druhy těles. Až si žáci osvojí, jak tělesa
vypadají a jak je mají vytvořit ze svých těl, přidává učitel postupně další.

Všimněte si
Byli žáci, kteří i na konci hry měli problém s rozlišováním těles?

* Vlachová, 2009
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Porovnávání čísel

Výukový cíl:

Žák porovná přirozená čísla

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky s čísly

Popis činnosti *
Každý žák dostane kartičku s číslem. Kartičky mají žáci položené na lavici,
rubem nahoru. Na pokyn učitele začnou chodit po třídě (v ruce drží svoji
kartičku s číslem tak, aby spolužáci neviděli, jaké má číslo). Když učitel tleskne
(nebo přestane hrát hudba) žáci utvoří dvojice a čísla, která drží v ruce,
porovnají. Žák s menším číslem si dřepne a s větším zůstane stát. Pokud se čísla
rovnají, dvojice si k sobě stoupne čelem a žáci si podají ruce.

Doporučení pro učitele
Žáci vytvoří dvojici. Čísla, která drží, sečtou a porovnají s číslem, které drží
paní učitelka.

Všimněte si
Vybírají si žáci dvojici podle toho, jaké číslo drží jejich spolužák?

Přílohy
Příloha č. 2. 2. 1.: Kartičky s čísly
* Na motivy Vlachové, 2009
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Příloha č. 2. 2. 1.

1
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2
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3
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4
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5

15

6

16

7

17

8

18
38

9

19

10

20
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Sudý a lichý
Žák vyřeší příklad a předvede,
zda je výsledek sudý nebo lichý
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky s příklady

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žáci se rozestoupí v prostoru třídy. Učitel ukazuje kartičky s příklady. Žáci
provedou zpaměti početní operaci, a pokud je výsledek sudý, udělají dřep,
pokud je výsledek lichý, začnou poskakovat.

Doporučení pro učitele
Učitel postaví šikovnější žáky za ostatní tak, aby slabší žáci příklady skutečně
vypočítali a pohyb pouze neopakovali.

Všimněte si
Čekal některý žák na reakce svého spolužáka?

Přílohy
Příloha č. 2. 2. 2. : Kartičky s příklady
* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Příloha č. 2. 2. 2.

10 + 10 =

8+5=

19 - 7 =

15 + 5 =

9+3=

8-1=

5+5=

10 + 5 =

17 - 4 =

9+4=

13 + 7 =

15 - 2 =
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7+2=

5+7=

12 - 3 =

4+4=

20 - 5 =

8-4=

3+8=

19 - 8 =

10 - 6 =

11 + 6 =

12 - 4 =

16 - 4 =
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7+7=

10 - 2 =

18 - 5 =

12 + 2 =

20 - 18 =

19 - 9 =
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Stovky, desítky, jednotky
Žák použije vědomosti o
číselných řádech
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel napíše na tabuli trojciferné číslo (např. 258) a domluví se s žáky, jakým
pohybem dají najevo počet stovek, jednotek, desítek (např. 2x skočí panáka, 5x
vyskočí snožmo, 8x zatleskají). Žáci začínají společně na pokyn učitele.
Pozn.: Aktivitu lze ztížit, pokud učitel číslo nenapíše na tabuli, ale pouze vysloví.

Doporučení pro učitele
Žáci se rozdělí do skupin, které soutěží, kdo udělá nejméně chyb.

Všimněte si
Je ve skupince žák, který se snaží ostatní vést a dirigovat?

* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Písemné sčítání

Výukový cíl:

Žák sestaví a vyřeší příklad

Typ vyučované aktivity:

Nové učivo

Časová dotace:

15 minut

Pomůcky:

Papír

Popis činnosti *
Žáci poskládají a rozstříhají papír dle instrukcí učitele. Na každý papír (do
každého čtverce) napíší libovolná čísla. Každý žák si vezme do ruky jeden papír
s napsanými čísly a začne chodit po třídě. Učitel tleskne a řekne číslo. Tlesknutí
znamená, že žáci mají utvořit skupinky a číslo, kolik žáků má ve skupince být.
Každá skupinka poskládá papírky na zem tak, aby vytvořili příklad na písemné
sčítání.

Doporučení pro učitele
Než učitel zkontroluje, zda všechny skupinky mají čísla správně pod sebou, žáci
se snaží příklad vypočítat. Pod příklad položí papír, na který napíší výsledek.

Všimněte si
Byl pak pro žáky snazší zápis příkladů do sešitu?

Příloha
Příloha č. 2. 3. 1.: Jak poskládat a rozstříhat papír
* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Příloha č. 2. 3. 1.
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Geometrie v rovině a v prostoru

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Trojúhelníková nerovnost
Žák aplikuje trojúhelníkovou
nerovnost
Vyvození nového učiva

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Špejle

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žáci utvoří skupinky (3 – 4 žáci) a obdrží od učitele různě dlouhé špejle. Z nich
se snaží složit co nejvíce trojúhelníků. Každý vytvořený trojúhelník přeměří
pravítkem a zapíší jeho rozměry na papír. Po skončení činnosti následují
učitelovy otázky: Podařilo se vám trojúhelník vždy sestavit? Proč si myslíte, že
to někdy nebylo možné?

Doporučení pro učitele
Trojúhelník, který se žákům nepodařilo sestavit, učitel narýsuje na tabuli a
vysvětlí trojúhelníkovou nerovnost.

Všimněte si
Spolupracují žáci ve skupinkách?

* Vlastní námět
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Typ vyučované aktivity:

Číslo a početní operace
Sčítání zpaměti v oboru čísel do
100
Žák vytvoří skupinky tak, aby
součet čísel se rovnal 100
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Lepící papírky

Téma:
Výukový cíl:

Popis činnosti *
Každý žák má na čele nalepené číslo, ale neví jaké. Úkolem je vytvořit skupinky
po třech, aby součet jejich čísel byl 100. Nikdo nesmí mluvit ani ukazovat čísla
na prstech. Žáci musí přijít na to, že jediné možné řešení je nebádat nad tím, jaké
mají číslo, ale dávat do trojic ostatní děti.

Doporučení pro učitele
Činnost je možné opakovat s tím, že žáci tvoří dvojice, čtveřice nebo, že se čísla
odčítají a výsledek se musí rovnat nule.

Všimněte si
Dodrželi žáci pravidlo, že nesmí mluvit ani ukazovat?
* Chadimová 2008
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace
Pamětné počítání v oboru čísel do
100
Žák provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly
Opakování

Téma:
Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

10 minut
Kartičky s příklady,
Kartičky s čísly

Popis činnosti *
Žáci jsou rozděleni na tři až čtyři zástupy stojící čelem ke kartičkám s čísly
(výsledky příkladů), které jsou rozmístěny v prostoru třídy před nimi. Ti, kdo
stojí poslední, se otočí k učiteli, který jim ukáže početní příklad. Jeho výsledek
rychle pošeptají předposlednímu žákovi a takto výsledek doputuje až k prvnímu,
který se snaží sebrat kartičku se správným výsledkem. Ten, kterému se to
podaří, má právo říci výsledek nahlas. Pokud je správný, získává pro své
družstvo bod. Žáci se posunou o jedno místo a hraje se znovu, dokud se všichni
alespoň jednou nevystřídají.

Doporučení pro učitele
Každá skupinka žáků má před sebou svou sadu kartiček s výsledky.

Všimněte si
Dodržují žáci šeptání? Povzbuzují a popohánějí pomalejší spolužáky?

Přílohy
Příloha č. 2.5.1: Kartičky s příklady
Příloha č. 2.5.2: Kartičky s čísly
* Chadimová 2008
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Příloha č. 2. 5. 1.

85 + 15 =

48 + 22 =

24 - 12 =

44 + 20 =

66 + 12 =

84 - 33 =

67 + 33 =

36 + 28 =

99 - 78 =
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29 + 13 =

16 + 56 =

68 - 23 =

43 + 34 =

16 + 57 =

77 - 63 =

72 + 9 =

98 - 71 =

53 - 40 =

51 + 8 =

85 - 34 =

60 - 28 =
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24 + 35 =

92 - 18 =

44 - 38 =

16 + 62 =

74 - 34 =

53 - 44 =

93 + 7 =

57 - 13 =

75 - 57 =
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Příloha č. 2. 5. 2.

100
64
100

70
78
64
53

12
51
21

42
77
81
59

72
73
27
51
54

45
14
13
32

59
78
100

74
40
44
55

6
9
43

Ročník:

5.

Tematický okruh:

Číslo a početní operace

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Sčítání zlomků
Žák vytvoří skupinky tak, aby
součet zlomků se rovnal jedné
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky se zlomky

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel rozdá žákům kartičky se zlomky. Žáci se prochází po třídě a mají za úkol
vytvořit skupinky tak, aby součet zlomků se rovnal jedné.

Doporučení pro učitele
Kartičky mají tvar rozkrájeného dortu. Žáci po vytvoření skupinky skládají
kartičky k sobě. Pokud sčítali správně, sestaví rozkrájený dort.

Všimněte si
Mají žáci jasnější představu o tom, jaká část celku zlomek je?

Přílohy
Příloha č. 2.5.3: Kartičky se zlomky

* Vlastní námět
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Příloha č. 2. 5. 3.

1

1

4

4

2
4
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1

1

2

2

1

1

3

3
1

1

3

3
58

2
3

1

2

5
1

5

5

1
1

5

5
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3
5

1
5

1

2

6

1

1

6

2

6
1
6

6
1

6

1
6

2
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6

6

1

1

8

8
1

2
8

8

3
8
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Místo, kde žijeme

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Oživení chůze
Žák pojmenuje rostliny,
budovy,…
Opakování

Časová dotace:

neomezeno

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Při vycházkách nebo přemístění třídy z místa A do bodu B, kde je potřeba držet
žáky seřazené (ve dvojicích, trojicích..) je vhodné občas chůzi nějakým
způsobem oživit. Každá první dvojice vždy u dosaženého předem domluveného
cíle se otáčí a zařazuje se zpět na poslední místo za ostatní žáky.

Doporučení pro učitele
Učitel předem stanový jednotlivé body, u kterých se vždy následující dvojice
otočí a odchází na místo poslední. Např. výborné podmínky pro tuto aktivitu
jsou v alejích nebo na cestách, které jsou lemovány stromy. U každého dalšího
stromu se vrací první dvojice na konec řady. Žáci se v průběhu vycházky
vystřídají na často požadované první pozici dokonce několikrát. Vhodná
motivace je střídání dvojic vždy u následující dopravní značky, změny směru
chůze, při dosažení překážky (konce chodníku …), a jiných předem
domluvených bodů. U vyšších ročníků mohou žáci při dosažení cíle ještě říct
např. název stromu nebo dopravní značky. Žáci mohou při chůzi i např.
společně, zpívat, říkat básničky a odcházet při dokončení jednotlivých slok.
Těchto obměn je nekonečné množství: číselné řady, hádanky, opakování
vyjmenovaných slov, abecedy atd.

Všimněte si:
Jak jdou žáci spořádaně a navzájem se hlídají, spolupracují a kontrolují.
* Vlastní námět
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Ročník:

1.

Tematický okruh:

Lidé a čas

Téma:

Určování času

Výukový cíl:

Žák určí čas

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Obrázek ciferníku hodin

Popis činnosti *
Učitel připevní na tabuli obrázek ciferníku hodin. Nejprve učitel, poté sami žáci,
stojí před obrázkem ciferníku a jako ručičky hodin používá vlastní ruce. Žáci ve
třídě říkají, kolik učitel ukazuje hodin.

Doporučení pro učitele
Učitel umístí ciferník na volnou stěnu ve třídě, aby byla žákům k dispozici i o
přestávkách.

Všimněte si:
Používají žáci ciferník hodin i o přestávkách?

* Vlastní námět
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Roční doby

Výukový cíl:

Žák předvede roční doby

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Popis činnosti *
Žáci stojí v kruhu. Při aktivitě v pohybu je slovo nahrazeno „mluvením“ těla a
vyjádřením změn nebo vlastností ročních dob pohybem. Výsledkem je, že žáci
postupně tato vyjádření nabalují na sebe a poslední žák v kruhu musí pohybem
vyjádřit svůj nápad, kterému předchází opakování všech předešlých vyjádření
tak, jak je žáci postupně předváděli.

Doporučení pro učitele
Je dobré (pro bezproblémové pochopení nutné), když této aktivitě předchází
slovní příprava o změnách v přírodě i životě lidí v různých ročních období.
Aktivita je obdobou mluvního cvičení, kdy žáci sedí v kruhu, a každý přidává
jednu změnu ve zvolené roční době, přičemž každý další žák opakuje všechny
předešlé změny.
Např. 1. žák: na jaře začíná hřát sluníčko, 2. žák: na jaře začíná hřát sluníčko a
taje sníh, 3. žák na jaře začíná hřát sluníčko, taje sníh a jezdíme na koloběžce,…
Pohybem vyjádřené informace u třetího žáka v našem příkladě pak vypadá tak,
že zvedne ruce a roztáhne prsty na znamení sluníčka, dále se pomalými vlnitými
pohyby sesune k zemi a nakonec předvede na místě, jak se jezdí na koloběžce. U
některých aktivit je vhodné, když se žáci pohybují i mimo své místo. Např. při
ukázce běhu na lyžích nebo koulení koule ze sněhu.
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Všimněte si:
Jaké zajímavé nápady někteří žáci pohybem předvádějí. Pozorujte i obtížnost
opakování a rozdíl mezi slovním a pohybovým zapamatováním. Pro pedagoga
může být tato pohybová aktivita ukazatelem, jakému způsobu vyjadřování
dávají konkrétní žáci přednost a kdy se cítí lépe.

* Vlastní námět
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Ročník:

2.

Tematický okruh:

Místo, kde žijeme

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Dopravní značky
Žák vybere správnou dopravní
značku
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Obrázky dopravních značek

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny a stojí v řadě za sebou. Na druhém konci
třídy jsou rozmístěny obrázky dopravních značek rubem nahoru. Učitel vysloví
název dopravní značky a z každé skupinky vyběhne jeden žák, aby obrázek
značky získal. Každá značka je však pouze jednou a proto ji získá ten rychlejší.
Vyhrává družstvo, které získalo nevyšší počet dopravních značek.

Doporučení pro učitele
Každá skupinka má papír a tužku. Žáci vybíhají po jednom. Každý žák doběhne
k dopravní značce. Podívá se na obrázek, ale nechá ho na místě a běží zpět ke
svému družstvu, kde na papír napíše název dopravní značky. Vyhrává skupinka,
která má správně napsané všechny (nebo více) názvy dopravních značek.

Všimněte si:
Povzbuzovali žáci své spolužáky?

* Vlastní námět
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Skupiny rostlin
Žák identifikuje skupinu rostlin
na základě spolužákova
pantomimického ztvárnění
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Při opakování živé přírody nemusí vždy žáci rozdělovat rostliny do skupin
pouze podle konkrétních názvů, ale je vhodné využít opakování opět pohybem.
Ostatní žáci odhalují skupiny rostlin na základě vnímání a pochopení pohybu
spolužáka.

Doporučení pro učitele
Opakování v pohybu lze výborně aplikovat i v jiném učivu. Při pohybovém
vyjadřování jednotlivých skupin rostlin žáci sami přichází na další vhodné
napodobení.
Např. 1. Žák předvádí spatření květiny, přičichne k ní a chce ji utrhnout,
zároveň ale začne kroutit hlavou. Jiný žák může přidat názorné plácnutí přes
ruku při napodobení trhání květiny nebo na samém počátku vyjádří pohybem
čtení cedule, kde je napsaný nějaký text.
2. Žák předvádí chůzi lesem a najde neznámou rostlinu, ochutná jí a může
vyjádřit, že mu nechutná nebo naopak ji ochutná opakovaně. Pohybem dále
vyjadřuje, jak je mu špatně až může upadnout na zem.
Žáci potom odhalují nejen to, že se jedná v prvním příkladě o skupinu
chráněných rostlin, ale přemýšlí i pohybově vyjádřeném textu na ceduli. Mohou
se dostat až k učivu o národních parcích a rezervacích v naší zemi. V druhém
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případě po odhalení skupiny jedovatých rostlin je vhodné se dotknout také např.
stravování a zdravé výživy.
Opakovní učiva vyjádřené pohybem lze analogicky velmi dobře využívat ve
všech ročnících na 1. stupni základní školy. Záleží jen na fantazii pedagoga a
žáci už se sami zaslouží o velice zajímavé výstupy.

Všimněte si
Jak při opakování teorie postačí někdy žákovi ukázat malý náznak pohybem,
který je mu známý a to mu pomůže, aby si dobře vybavil požadovaný název.

* Vlastní námět
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Člověk a jeho zdraví

Téma:

Typ vyučované aktivity:

První pomoc
Žák použije znalosti o první
pomoci
Nové učivo

Časová dotace:

20 minut

Pomůcky:

Šátek

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel začne vyprávět žákům příběh o dívce, která jela na kole ke své babičce.
Dívka najela na kámen, spadla z kola a ucítila bolest v pravé ruce. V tom
okamžiku šel okolo chlapec. Následují učitelovy otázky na žáky, jak by se měl
chlapec zachovat a jak by měl postupovat. Po vysvětlení správného postupu
chlapcova chování a ukázání první pomoci (správné uvázání šátku) dva žáci tuto
situaci předvedou před třídou.

Doporučení pro učitele
Učitel rozdělí žáky do dvojic, aby si každý vyzkoušel uvázání šátku.

Všimněte si
Věděli žáci jak postupovat při dávání první pomoci?

* Vlastní námět
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Přírodní společenstva
Žáci identifikují přírodní
společenstva pomocí utváření
skupin
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Kartičky se slovy

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Každý žák dostane kartičku. Na pokyn učitele si kartičku přečte a ponechá ji na
lavici. Slovo z kartičky si zapamatuje a snaží se jeho obsah vyjádřit pohybem.
Podle znázorněných pohybů se vzájemně hledají živočichové a další části živé i
neživé přírody, které se postupně shlukují do skupinek žáků, kteří vyjadřují
konkrétní společenstvo.

Doporučení pro učitele
Pro lepší orientaci a organizaci je vhodné předem určit místa ve třídě, kde budou
jednotlivá společenstva (skupiny). Stačí je označit čísly nebo písmeny. Na názvy
společenstev by měli žáci přijít sami.

Všimněte si
Někteří žáci vyjádří příslušný obsah slova pohybem snadno, jiní mohou být více
jako pozorovatelé a dle svého uvážení se přidají k určité skupině žáků.
Např. Žák s kartičkou „orel“ splní zadaný úkol snadněji než třeba žák
s kartičkou „lišejník“. Oba žáci přesto patří do jedné skupiny společenstva hor.

Přílohy
Příloha č. 3. 4. 1. 1.: Kartičky se slovy
* Vlastní námět
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Příloha č. 3. 4. 1. 1.

LESY

POLE A LOUKY

HORY

JELEN LESNÍ

VČELA

LIŠEJNÍK

LIŠKA OBECNÁ

MOTÝL

RYS
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MRAVENEC LESNÍ

HOUSENKA

TETŘEV

ZMIJE OBECNÁ

KOBYLKA

MEDVĚD

DATEL ČERNÝ

ZAJÍC

OREL

SÝČEK OBECNÝ

HRABOŠ

SOKOL
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STROM

BOJÍNEK

ŠAFRÁN

BORŮVKY

PSÁRKA

HOŘEC

KUKAČKA OBECNÁ

KOPRETINA

RAŠELINIŠTĚ

PRASE DIVOKÉ

ROPUCHA

SKÁLY
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TCHOŘ TMAVÝ

KOROPTEV

ZIMA

HOUBY

MLHA

LIDSKÁ OBYDLÍ

VODA

ZOO

VRABEC

KAPR

SLON
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PES

LEKNÍN

TYGR

KOČKA

VRBA

LEV

KRÁVA

KOMÁR

OPICE

RŮŽE

UŽOVKA

PAPOUŠEK
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TULIPÁN

VÁŽKA

ŽIRAFA

NARCIS

KACHNA DIVOKÁ

ZEBRA

HUSA

ŠTIKA

SURIKATA

PRASE DOMÁCÍ

SUMEC

LEDNÍ MEDVĚD
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OVOCNÉ STROMY

OBOJŽIVELNÍCI

KROKODÝL

RYBÍZ

VYDRA

TUČŇÁK

CIBULE

RÁKOS

PALMA
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Třídění odpadu
Žáci roztřídí odpad do správných
kontejnerů
Opakování

Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

10 minut
Cedulky v barvě kontejnerů,
kartičky s obrázky odpadu

Popis činnosti *
Učitel rozdělí žáky na dvě skupinky. Čtyři žáci z každé skupinky budou
představovat kontejner na tříděný odpad (papír, plast, sklo a komunální odpad).
Na krk si pověsí cedulku v barvě kontejneru, však bez nápisu, na který odpad
daný kontejner je. Ostatní žáci ze skupinky vybíhají po jednom do prostoru
třídy, kde jsou umístěny obrázky odpadu. Každý obrázek umístí ke spolužákovi,
který představuje ten správný kontejner pro daný odpad. Vítězí skupinka, která
umístí správně do kontejnerů největší počet odpadu.

Doporučení pro učitele
Na začátku hry žáci napíší na kartičky kontejnerů, na jaký druh odpadu jsou.

Všimněte si
Poznali žáci podle barvy kontejneru, jaký odpad do něj patří?

* Vlastní námět

78

Ročník:

5.

Tematický okruh:

Člověk a jeho zdraví

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Vývojové fáze života člověka
Žáci identifikují vývojové fáze
života člověka
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky se slovy

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Žák si vybere kartičku. Na pokyn učitele si kartičku přečte a ponechá ji na
lavici. Slovo z kartičky si zapamatuje a snaží se jeho obsah vyjádřit pohybem.
Ostatní žáci hádají o jaké vývojové období v životě člověka jde.

Doporučení pro učitele
Kartičky lze využít i tak, že je přišpendlíme žákům na záda za podmínek, že
nikdo z účastněných žáků nezná obsah své kartičky. Úkolem žáků je utvořit řadu
vývojových etap tak, jak následují po sobě.

Všimněte si
Jaké nápadité pohyby pro vyjádření určitého věku žáci předvádějí. Pokud budou
tvořit řadu žáci s kartičkami na zádech, pak si všímejte aktivity jednotlivých
žáků.

Přílohy
Příloha č. 3. 5. 1. 1. : Kartičky se slovy
* Vlastní námět
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Příloha č. 3. 5. 1. 1.

NOVOROZENEC

KOJENEC

BATOLE

PŘEDŠKOLNÍ VĚK

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

DOSPÍVÁNÍ

DOSPĚLÝ

STÁŘÍ

80

Ročník:

5.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Elektrická energie
Žáci rozliší pojmy látka vodivá a
látka nevodivá
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel vyznačí dráhu (vodič), po kterém se budou děti (elektrony) pohybovat.
Tuto dráhu učitel nakreslí na zem křídou nebo pouze určí ústně. Učitel určí zdroj
elektrické energie a spotřebič. Děti se pohybují za sebou od zdroje ke spotřebiči
po vyznačené dráze. Jakmile učitel zvolá např. papír (tzn., že dráha je z papíru),
děti se zastaví (papír nevede elektrický proud). Když učitel řekne např. železo,
děti se opět začnou pohybovat (železo vede elektrický proud). Takto hra
pokračuje dále. Jakmile žák dojde ke spotřebiči, je u svého cíle.

Doporučení pro učitele
Každý žák, který dojde ke spotřebiči, předvede, ke kterému spotřebiči dorazil
(např. fén – žák začne foukat, motor – žák se začne točit, …).

Všimněte si
Byly látky, které žáci neznali?

* Pražáková 2010
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Rozmanitost přírody

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Voda
Žák sestavuje vodní útvary podle
velikosti
Nové učivo

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky s názvy

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel připne žákům kartičky na záda se jmény vodních útvarů. Úkolem žáků je
aniž by znali svůj název utvořit řadu, která bude postupně od nejmenšího útvaru
po největší.

Doporučení pro učitele
Při seznamování s učivem o vodě, vodních útvarech je dobré na konci výkladu
při shrnutí učiva upevnit informace pohybovou hrou.

Všimněte si
Který z žáků je aktivní a který pasivní. Většinou se stane, že skupinu žáků začne
některý žák řadit.

Přílohy
Příloha č. 3. 4. 2. 1.: Kartičky s názvy

* Vlastní námět
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Příloha č. 3. 4. 2. 1.

VODA

ZOO

KAPR

SLON

LEKNÍN

TYGR

VRBA

LEV

KOMÁR

OPICE

UŽOVKA

PAPOUŠEK
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VÁŽKA

ŽIRAFA

KACHNA DIVOKÁ

ZEBRA

ŠTIKA

SURIKATA

SUMEC

LEDNÍ MEDVĚD

POTOK

RYBNÍK
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MOŘE

PRAMÍNEK

ŘÍČKA

STUDÁNKA

OCEÁN

POTŮČEK
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ŘEKA

JEZERO

MOŘE
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Lidé a čas

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Časová osa
Žák přiřadí události z historie ke
správnému datu
Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Časová osa, kartičky s událostmi

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel nakreslí přes celou tabuli časovou osu a každému žákovi rozdá kartičku
s událostí, týkající se našich dějin (např.: Kdy byl upálen mist Jan Hus? V
kterém roce vymřeli Jagellonci?). Žáci chodí postupně k tabuli a připevňují na
časovou osu kartičky. Společně pak umístění kartiček zkontrolují.

Doporučení pro učitele
Učitel vyrobí časovou osu z papíru. Poté co je zkontrolována správnost umístění
kartiček, učitel umístí časovou osu i s kartičkami na volné místo ve třídě, aby ji
měli žáci stále na očích. Postupně mohou žáci s učitelem časovou osu doplňovat
o další probrané události.

Všimněte si
Pokřikovali spolužáci na žáka, který šel umístit kartičku na časovou osu, kam ji
má dát?

* Na motivy Pražákové, 2010
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Místo, kde žijeme

Téma:

Státy Evropy

Výukový cíl:

Žák přiřazuje státy dle území

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Kartičky se jmény států

Popis činnosti *
Při opakování jednotlivých států Evropy rozdá učitel žákům kartičky s jejich
jmény. Poté učitel postupně jmenuje jednotlivá území nebo vlastnost, která je
společná pro více států. Úkolem žáků je utvořit vždy skupinu se správnými
státy.

Doporučení pro učitele
Je
potřeba
žákům
zadávat
dostatečně
srozumitelné
úkoly.
Např. Učitel vysloví „Pyrenejský poloostrov“ a na předem určené místo by měli
přijít žáci, kteří mají státy se jmény Portugalsko, Španělsko. Na zadání
„Skandinávský poloostrov“ přiběhnou žáci se jmény Norsko, Finsko, Švédsko.
Další možnosti a obměny: sousední státy ČR (nebo i dalších států), evropské
řeky, hory… Po upevnění učiva o státech Evropy je možné přidat kartičky
s hlavními městy a žáci se mohou na pokyn učitele zařazovat k žákům
s kartičkami s příslušnými státy.

Všimněte si
Že při následujícím opakování může žákům pomoci vybavení si skupinky
konkrétních žáků, kteří představovali např. Skandinávský poloostrov a snadněji
si vybaví jména států podle žáků, tvořících skupinku.

Přílohy
Příloha č. 3. 5. 2. 1.: Kartičky se jmény států, řek, pohoří.
* Vlastní námět
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Příloha č. 3. 5. 2. 1.

PORTUGALSKO

DUNAJ

ALPY

ŠPANĚLSKO

VOLHA

TATRY

NORSKO

URAL

PYRENEJE
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ŠVÉDSKO

DNĚPR

SKANDINÁVIE

FINSKO

RÝN

URAL

DÁNSKO

DON

SLOVENSKO

VELKÁ BRITÁNIE

LABE

ITÁLIE
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FRANCIE

VISLA

ŘECKO

NĚMECKO

TEMŽE

MAĎARSKO

ŠVÝCARSKO

SIENA

SLOVINSKO

RAKOUSKO

ESTONSKO

CHORVATSKO
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POLSKO

LITVA

MAKEDONIE

NIZOZEMÍ

LOTYŠSKO

ALBÁNIE

BELGIE

RUSKO

RUMUNSKO

LUCEMBURSKO

UKRAJINA

BULHARSKO
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Místo, kde žijeme

Téma:

Vlastivědný král

Výukový cíl:

Žáci určí odpovědi na otázky

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

10 minut

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel určí jednoho žáka, který bude představovat vlastivědného krále. Tento
žák se posadí na trůn (na židli). Ostatní žáci (poddaní) si sednou na zem před
svého krále. Poddaní jednotlivě předstoupí před svého krále, pěkně se mu
pokloní, zdvořile ho osloví a položí mu jednu otázku. Např. „Dobrý den Vaše
Výsosti. Dovolíte, abych Vám položil jednu otázku?“ Král souhlasí a poddaný
se ho zeptá na něco, co se vztahuje k učivu vlastivědy. Např. „Se kterými státy
sousedí Česká republika?“ Pokud král odpoví správně, zůstává i nadále
vladařem. Jestliže odpoví špatně nebo odpověď nezná vůbec, stává se vládcem
chytřejší poddaný. Ten ovšem musí znát na svou otázku správnou odpověď. Hra
pokračuje stejným způsobem.

Doporučení pro učitele
Na začátku se učitel s žáky domluví, že otázky se nesmí opakovat a určí časový
limit, který bude mít král na promyšlení odpovědi.

Všimněte si
Překvapil některý žák četností svých odpovědí?
* Pražáková 2010
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Ročník:

1.

Tematický okruh

Výukový cíl:

Hudebně pohybové činnosti
Pohybové vyjádření písně –
Kočka na okně
Žák předvede pohybem píseň

Typ vyučované aktivity:

Nové učivo

Časová dotace:

5 minut
Píseň – Kočka na okně (Suchý,
Šlitr)

Téma:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel zpívá s žáky píseň Kočka na okně a společně píseň předvádějí pohybem.

Doporučení pro učitele
Učitel hraje na klavír a žáci předvádí píseň pohybem bez jeho pomoci

Všimněte si
Přichází žáci s nápady, jak pohybem předvést i jiné písně?

Přílohy
Příloha č. 4. 1. 1.: Nákres pohybu
* Námět – hudební škola Yamaha, Humpolec 2012/2013

94

Příloha č. 4. 1. 1.

95

Ročník:

1.

Tematický okruh

Instrumentální činnosti

Téma:

Rytmizace

Výukový cíl:

Žák předvede rytmizaci slov

Typ vyučované aktivity:

Nové učivo

Časová dotace:

1 minuta

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel říká nahlas podstatná jména, která vytleskává po slabikách (ko-či-čka).
Žáci se postaví a každé slovo po něm zopakují.

Doporučení pro učitele
Učitel říká slova, která nějak souvisejí s probíraným učivem (například
v prvouce).

Všimněte si
Je třída jednotná (stejně začínají, stejně končí)?

* Vlastní námět
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Ročník:

2.

Tematický okruh

Poslechové činnosti

Téma:

Prodaná nevěsta
Žák uspořádá postavy z opery
Prodaná nevěsta
Nové učivo

Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

45 minut
Záznam opery Prodaná nevěsta,
kartičky s názvy postav

Popis činnosti *
Učitel pouští žákům záznam z opery Prodaná nevěsta (vybírá důležitá místa) a
stručně říká obsah opery. Poté vyzve žáky, aby položili hlavu na lavici, a rozdá
některým kartičky s názvy postav. Pak dá signál (například tlesknutí, hra na
klavír,…) a žáci, kteří mají kartičky s názvy postav, se začnou dávat do
skupinek podle toho, kdo ke komu patří. Skupinky se postaví před tabuli a žáci,
kteří zůstali sedět v lavici kontrolují, zda se jejich spolužáci správně postavili.
Žáci s kartičkou postavy řeknou, co si ze záznamu o postavě pamatují, čím jim
přišla zajímavá. Žáci, kteří sedí v lavici stručně převypráví děj opery.

Doporučení pro učitele
Rozdání kartiček je možné opakovat, aby se vystřídali všichni žáci.

Všimněte si
Snažil se některý žák své spolužáky při rozdělování do skupinek řídit?

Přílohy
Příloha č. 4. 2. 1.: Kartičky s názvy postav
* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Příloha č. 4. 2. 1.

pan Krušina
paní Krušinová
pan Mícha
paní Míchová
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Vašek
Mařenka
Jeník
Kecal
99

Esmeralda
Principál
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Ročník:

2.

Tematický okruh

Hudebně pohybové činnosti

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Stoupavá a klesavá melodie
Žák předvede stoupavou a
klesavou melodii
Nové učivo

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel zpívá známé melodie. Pokud je melodie stoupavá, žáci vzpažují a stoupají
si na špičky. Když je melodie klesavá, ruce připaží a udělají dřep.

Doporučení pro učitele
Ve zpívání se učitel střídá s jednotlivými žáky nebo skupinkami.

Všimněte si
Mají žáci strach zpívat před celou třídou? Zlepšují se v rozeznávání stoupavé a
klesavé melodie?

* Vlastní námět
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Ročník:

3.

Tematický okruh

Poslechové činnosti

Téma:

Jdeme na operu
Žák předvede návštěvu v divadle
Žák shrne obsah opery
Nové učivo

Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

45 minut
Plakát, vstupenky, šatní lístky,
kartičky s čísly, záznam opery

Popis činnosti *
Učitel řekne třídě, že pojedou do divadla na operu (např. Prodanou nevěstu).
Učitel obchází žáky a nechává je losovat si vstupenky. Poté si ve třídě žáci
rozdělí role a ujasní si své povinnosti (řidič autobusu, uvaděč, šatnář). Následuje
cesta autobusem do divadla. Žáci utvoří dvojice, jedno dítě je v čele řady
(představuje řidiče) a pohybují se po třídě (cesta autobusem). Mezitím učitel,
uvaděč a dva šatnáři připraví stůl, který bude představovat šatnu v divadle, a
uspořádají židličky, na které dají čísla odpovídající číslům na vstupenkách.
Autobus přijede do divadla. Žáci si odloží věci do šatny (mikiny, sešity,
penál,…) a u pomyslného vstupu jim uvaděč zkontroluje vstupenky. Žáci se
posadí na židličky a učitel pustí záznam opery. Po skončení opery si žáci
vyzvednou věci z šatny a odjedou autobusem. Učitel, uvaděč a šatnáři uklidí
třídu.

Doporučení pro učitele
Plakát, vstupenky a šatní lístky si mohou žáci vyrobit ve výtvarné výchově.

Všimněte si
Chovali se žáci jako v divadle?

Přílohy
Příloha č. 4. 3. 1.: Kartičky s čísly
* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Ročník:

3.

Tematický okruh

Instrumentální činnosti

Téma:

Rytmizace

Výukový cíl:

Žák rytmizuje jednoduché texty

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Bubínek

Popis činnosti *
Žáci sedí v kruhu a v rytmu písničky nebo říkadla si předávají bubínek, který
rozeznívají.

Doporučení pro učitele
Místo bubínku si žáci předávají krabičku s lístečky, na které jsou napsané různé
otázky (např.: vyjmenuj tři dechové nástroje, vyjmenuj dva české hudební
skladatele, vyjmenuj tři postavy z opery Prodaná nevěsta). Krabičku si předávají
v rytmu rozpočítadla. U koho se nádoba zastaví, vylosuje si lísteček a řekne
odpověď.

Všimněte si
Předávají si žáci bubínek stále stejně rychle nebo mění tempo?

* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Ročník:

4.

Tematický okruh

Hudebně pohybové činnosti

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Rytmus a metrum
Žák vyjádří pohybem rytmus a
metrum
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Třída zpívá známou písničku. Tleskáním vyjadřuje rytmus a chůzí na místě
metrum.

Doporučení pro učitele
Žáci nejprve zpívají písničku a vyjadřují rytmus, poté zpívají a vyjadřují pouze
metrum. Nakonec vyjadřují rytmus a metrum současně.

Všimněte si
Je pro některé žáky velký problém dělat rukama a nohama odlišné pohyby?

* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Ročník:

4.

Tematický okruh

Instrumentální činnosti

Téma:

Hra na zobcovou flétnu

Výukový cíl:

Žák použije zobcovou flétnu

Typ vyučované aktivity:

Nové učivo

Časová dotace:

15 minut

Pomůcky:

Zobcové flétny

Popis činnosti *
Žáci i učitel sedí v kruhu. Každý má před sebou položenou flétničku. Učitel
vyzve žáky, aby si pravou ruku dali za záda (kvůli správnému uchopení flétny).
Poté žáci zavřou oči a poslepu se snaží najít svojí flétničku a správně jí uchopit
(učitel motivuje žáky, že loví rybičku). Učitel zkontroluje, zda všichni drží
flétnu správně. Pak žáci uchopí flétnu oběma rukama a zakryjí všechny dírky
(učitel motivuje žáky, že flétna razítkuje prsty). Každý si zkontroluje sám, zda
má „orazítkované prsty“.

Doporučení pro učitele
Učitel pečlivě kontroluje, aby žáci flétnu správně drželi.

Všimněte si
Byli žáci, kteří hned jak dostali flétnu do ruky začali na ni hrát?

* Námět – praxe na ZŠ Volary
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Ročník:

5.

Tematický okruh

Instrumentální činnosti

Téma:

Tvorba hudebního doprovodu

Výukový cíl:

Žák vytvoří hudební doprovod

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

15 minut
Notový papír, hudební nástroje
z Orffova instrumentáře

Pomůcky:

Popis činnosti *
Třída se rozdělí do skupinek po třech až čtyřech žácích. Skupinky budou tvořit
rytmický doprovod k písničce, kterou určí učitel. Každá skupinka dostane jiný
hudební nástroj z Orffova instrumentáře a notový papír, na kterém je notový
zápis písničky, kterou učitel vybral. Do notového papíru žáci zapisují doprovod,
který vymyslí. Poté celá třída zpívá písničku a jednotlivé skupinky se střídají
v ukázkách doprovodu.

Doporučení pro učitele
Na závěr celá třída zpívá písničku a zároveň ji doprovází (dle vytvořených
doprovodů).

Všimněte si
Je ve skupinkách žák, který ostatním říká, jak mají postupovat?
* Vlastní námět
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Ročník:

5.

Tematický okruh

Instrumentální činnosti

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Rytmus
Žák předvede rytmus podle
notového zápisu
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Pomůcky:

Kartičky se zápisem rytmů

Výukový cíl:

Popis činnosti *
Učitel ukazuje kartičky a žáci podle nich vytleskávají zapsaný rytmus.

Doporučení pro učitele
Místo tleskání mohou žáci použít různé nástroje z Orffova instrumentáře.

Všimněte si
Čekají někteří žáci, až co udělají jejich spolužáci?

Přílohy
Příloha č. 4. 5. 1.: Kartičky se zápisem rytmů
* Námět – praxe na ZŠ Volary

112

Příloha č. 4. 5. 1.
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Poslech s porozuměním

Téma:

Lidské tělo

Výukový cíl:

Žák předvede slova v písni

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

5 minut
Píseň : Head, shoulders, knees
and toes

Pomůcky:

Popis činnosti *
Žáci předvádí slova v písničce.

Doporučení pro učitele
Píseň není reprodukovaná, ale žáci ji sami zpívají.

Všimněte si
Vybavují si po písničce žáci lépe části lidského těla?

Přílohy
Příloha č. 5. 3. 1.: Píseň : Head, shoulders, knees and toes
* Vlastní námět
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Příloha č. 5. 3. 1.
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Ročník:

3.

Tematický okruh:

Řečové dovednosti

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Předložky
Žák předvede činnost, dle pokynů
učitele
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin (lišky, medvědi, hadi, papoušci). Žáci se
pohybují po třídě a napodobují tato zvířata. Učitel říká věty anglicky a žáci se
pohybují přesně podle jeho pokynů (had je pod lavicí, liška je u dveří, papoušek
je na židli,…)

Doporučení pro učitele
Žáci nejsou rozděleni do skupinek. Když učitel řekne větu, všichni žáci začnou
předvádět řečené zvíře a zachovají se podle pokynu.

Všimněte si:
Rozumí žáci lépe při opakovaném pokynu?

* Čížková 2011
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Řečové dovednosti

Téma:

Slovní zásoba - nábytek

Výukový cíl:

Žák vybere správné slovíčko

Typ vyučované aktivity:

Opakování

Časová dotace:

5 minut
Karty s obrázky, víčka od
přesnídávek

Pomůcky:
Popis činnosti *

Žáci jsou rozděleni do dvou až třech skupinek. Každá skupinka dostane kartu
s obrázky. Před každou skupinkou jsou rozložena víčka od přesnídávek (na
spodní straně víček jsou napsaná anglická slovíčka, shodující se s obrázky na
kartě). Žáci vybíhají po jednom a otáčejí libovolná víčka. Pokud se nápis na
víčku shoduje s obrázkem, který je právě na řadě, žák víčko přinese ke skupince
a vybíhá další žák. Pokud se nápis neshoduje, žák nechá víčko na místě a vrací
se. Vyhrává skupinka, která nejrychleji a ve správném pořadí přinese všechna
víčka.

Doporučení pro učitele
Na začátku mohou být na kartách obrázky i slova.

Všimněte si:
Vymysleli žáci nějakou taktiku?

Přílohy
Příloha č. 5. 4. 1.: Karty s obrázky
* Námět – Terénní cvičení, Jedovnice 2013
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Příloha č. 5. 4. 1.
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Ročník:

4.

Tematický okruh:

Poslech s porozuměním

Téma:

Typ vyučované aktivity:

Slovní zásoba
Žák předvede slovíčko, které
učitel vysloví
Opakování

Časová dotace:

5 minut

Výukový cíl:

Pomůcky:

Popis činnosti *
Učitel říká anglická slovíčka (opakování slovní zásoby z probírané lekce) a žáci
tato slova předvádějí.

Doporučení pro učitele
Jednotliví žáci předvedou nějaké slovíčko a třída ho řekne anglicky.

Všimněte si:
Opakují někteří žáci pohyb po svých spolužácích?
* Vlastní námět
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Mluvení

Téma:

Nakupování
Žák předvede jednoduchou
komunikaci
Opakování

Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

10 minut
Karty s obrázky nebo skutečné
předměty

Popis činnosti *
Žáci procvičují mluvnickou vazbu: Can I have (mohu mít/dostat) + podstatné
jméno v množném čísle. Děti jsou ve skupinách po 3 až 4. Jedno dítě je
prodavač, ostatní jsou zákazníci. Zákazníci nakupují a používají mluvnickou
vazbu „Can I have…?” Prodavač má některé zboží v obchodě (na lavici),
některé ve sklepě (na druhé straně třídy, kam musí běžet) a některé zboží v
obchodě není.
Příklad:
Žák A: Can I have two doughnuts?(Můžu dostat dvě koblihy?)
Prodavač: Ano, tady jsou.
Žák B: Can I have four lollipops? (Můžu dostat 4 lízátka?)
Prodavač: Počkejte minutku! (běží do sklepa) Tady jsou.
Žák C: Can I have ten fresh worms?(Můžu dostat 10 čerstvých červů?)
Prodavač: Ne, lituji.

Doporučení pro učitele
Učitel se pohybuje po třídě. V některé skupince na chvíli zastoupí prodavače,
v jiné zastoupí nakupujícího.

Všimněte si:
Snažili se žáci mluvit co nejvíc anglicky?
* Čížková 2011
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Ročník:

5.

Tematický okruh:

Čtení s porozuměním

Téma:

Dvojjazyčný slovník
Žák umí používat dvojjazyčný
slovník
Nové učivo

Výukový cíl:
Typ vyučované aktivity:
Časová dotace:
Pomůcky:

10 minut
Dvojjazyčný slovník, papír
s anglickými a českými slovy

Popis činnosti *
Učitel rozdělí žáky do skupinek po třech až čtyřech žácích. Každá skupinka má
dvojjazyčný slovník a papír, na který učitel napsal anglická a česká slova o
kterých předpokládá, že je žáci neumí bez slovníku přeložit.

Doporučení pro učitele
Když se žáci naučí vyhledávat ve slovníku, zadá jim učitel překládání slov jako
soutěž.

Všimněte si:
Měli žáci problém s abecedou? Drželi někteří žáci dvojjazyčný slovník poprvé
v ruce?

* Vlastní námět
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Tímto bychom rády poděkovaly pedagogům ze Základní školy ve Volarech za
náměty, které používají, a které jsme mohly písemně zpracovat v této publikaci.
Dále byly použity tyto literární a internetové zdroje:
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