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NADANÉ

DĚTI V

1.

ROČNÍKU

Nejprve je potřeba teoreticky vymezit pojem nadané (resp. mimořádně) nadané dítě. Existuje mnoho různých nadání. Ve školní praxi se nebudeme věnovat nadáním uměleckým a sportovním, kde je možné nadání úspěšně rozvíjet v zájmových aktivitách, nýbrž nadáním mentálním.

1) Jak poznáme nadané dítě
- výsledky v intelektových zkouškách se pohybují v pásmu 130 a více
- výrazné nadání v matematice, jazycích
Ve školní praxi můžeme nadané dítě odlišit od běžného bystrého dítěte metodikou E. Machů
(2006) a Fořtíka a Fořtíkové (2007).
Bystré dítě

Nadané dítě

- zná odpovědi

- klade otázky

- zajímá se

- je zvědavé

- má dobré nápady

- má neobvyklé nápady

- odpovídá na otázky

- zajímá se o detaily, rozpracovává

- je vůdcem skupiny, rádo pracuje

- je samostatné, často pracuje samo,

týmově

nemá rádo kooperativní práci

- se zájmem

- pozorně naslouchá, projevuje silné emoce

- lehce se učí

- všechno již ví

- je oblíbený u vrstevníků

- více mu vyhovuje společnost starších

- chápe významy

- samostatně vyvozuje závěry

- vymýšlí úlohy

- iniciuje projekty

- poslušně přijímá úkoly

- úkoly přijímá kriticky, dělá co ho baví,
protestuje proti předvídatelné činnosti

- přesně kopíruje algoritmy úloh

- vytváří nová řešení

- dobře se cítí ve škole

- dobře se cítí při učení
- jsou nervózní při pomalejším tempu
třídy, málo tolerantní k nedokonalosti
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2/ Metody práce s nadanými dětmi v matematice (1. ročník)
Postup po malých krocích vyhovující většině žáčků 1. a 2. tříd bývá pro matematicky nadané
dítě nepříliš zábavné a málo efektivní. V běžném provozu třídy nastupují možnosti práce:
1. Dítěti ztížíme zadání příkladů, které třída počítá (viz níže)
2. Dítě si přibírá další práci, kterou učitel (asistent pedagoga) předem připraví - různé
pracovní listy, alternativní učebnice, matematické hry a skládačky, práce s didaktickými
pomůckami (Logico, Lük, elektronické výukové hračky), sčítací čtverce, pyramidy aj.
3. Po dohodě umožnit rychlejší postup ve výuce, příp. přeřazení na výuku matematiky do
vyššího ročníku
1. Možnosti, jak je možné ztížit dětem zadání:
- dočítací příklady zapsat jako odčítací
- změna pořadí sčítanců, pozorování součtů
- ke slovním úlohám vytvořit obrácený příklad
- ke dvěma sčítancům doplnit další, aby součet byl...
- k danému příkladu vytvoř další 3 možné
- geometrické úlohy - kolik různých útvarů můžeš složit z ...čtverců, ...trojúhelníků
- určování bodů dle daných souřadnic
- úlohy na průniky 2 geom. útvarů, vybarvení společné části
- zadávání nejednoznačných úloh a úloh neřešitelných
2. Přibírání další práce
Nadané dítě je nejraději, pokud může samo objevovat nová řešení a nové postupy, je nerado, pokud je mu napovídáno, naopak samo je často netrpělivé a svým spolužákům , ve snaze
urychlit proces objevování , napovídá.
Je nutné se v tomto případě zásobit širokou škálou didaktických pomůcek, aby bylo možné
měnit způsoby práce a dítě se stále těšilo na něco nového.
3. Přeřazení do vyššího ročníku
Tento postup je vhodný za podmínek koordinace časových plánů jednotlivých tříd.
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3) Metody práce s nadanými dětmi ve čtení (1. ročník)


Pokud je možnost využití asistenta ve výuce, tak diferencované pokročilejší čtení
s asistentem.



Dále přibírání další práce - řešení jazykolamů, doplňovaček, jazykových vybarvovaček,
křížovek...



Práce s didaktickými pomůckami (viz. matematika)

4) Metody práce s nadanými dětmi ve společenskovědních a
přírodovědných oborech ( prvouka 1 . ročník)


Zadat dítěti téma k samostatné prezentaci, dítě je schopno samo spolužákům odprezentovat dané téma, oblíbený bývá výklad žákům místo učitele.



Samostatné práce s doplňujícími pracovními listy, řešení zajímavých úloh, křížovky a
doplňovačky s daným tématem.



Práce s didaktickými pomůckami (viz matematika)

5) Závěr
Přítomnost mimořádně nadaného dítěte ve třídě bývá pro učitele náročnější situace, vzhledem k výše popsaným možným projevům dítěte, na druhou stranu je však jeho přítomnost velice obohacující, jak pro samotného učitele, tak pro celý kolektiv dětí. Dítě (alespoň v nižších
ročnících) má ve třídě výsadní postavení. Pro své schopnosti bývá předmětem obdivu, děti se
jej snaží napodobit. Učitel však nesmí dopustit, aby se kvůli tomu v dítěti rozvíjely negativní
povahové vlastnosti. Dítě by nemělo své výsadní postavení zneužívat, naopak by se mělo naučit
tolerantnímu jednání k dětem méně nadaným a mělo by jim činit radost méně nadaným dětem
pomoci.
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Matematické hry - 2. ročník
Telefonní ústředna
Děti mají kartičky s libovolnými čísly 0 - 20. Učitel říká: Tady číslo 5, volám číslo o 7 větší.
Ozve se dítě s kartičkou 12 a řekne: Tady číslo 12....a volá číslo vždy o x menší nebo větší.
Není-li mezi dětmi určité číslo, nahlásí se porucha a poslední žák říká nový příklad.

Přebíjená
Dvojice (příp. trojice) žáků si rozdělí zafóliované příklady na sčítání a odčítání do 100, všichni
mají stejný počet. Obrátí je lícem dolů a na signál vrchní příklad otočí a vypočítají ho. Kdo má
nejvyšší výsledek, bere si i příklady spolužáků a vynáší další příklad. Vyhrává ten, kdo má na
konci hry největší počet příkladů.

Lavicovka
Děti stojí u zadních lavic ve třídě a uličkou mezi lavicemi postupují směrem k tabuli. Učitel
ukazuje příklady, kdo první vykřikne správný výsledek, může postoupit o lavici dopředu. Kdo
první dorazí k tabuli, je vítěz.

Procházka
Děti si vezmou na koberci rozložené příklady, každý má jeden. Na signál si najdou spolužáka,
příklady si navzájem správně vypočítají a vymění si je. Vyhledají dalšího, vypočítají a zase vymění. Hra pokračuje, dokud učitel nedá signál ke skončení. Učitel prochází mezi dětmi, aby
měl přehled, jak děti počítají.

Domečky
Učitel na tabuli nakreslí domečky s dvěma okny a střechou. Do oken zapíše čísla a na střechu
musí žáci zapsat buď SOUČET, ROZDÍL, SOUČIN, PODÍL (dle potřeby učitele na procvičování).

38
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Matematické úlohy - 2. ročník
1. Sčítání a odčítání: Vytvoř součtový trojúhelník, když znáš všechna jeho čísla.
a) 2,4,6,8,12,18

d) 89,41,19,48,29,22,18,8,14,11

b) 8,13,24, 32,37,69

e) 2,37,11,12,48,14,14,23,25,85

c) 3,6,8,11,14,25
2. Násobení: Na prázdná místa dopiš číslice tak, aby platila rovnost.
3._=_1

6._=_8

8._=_

4._=3_

6._=_4

8._=6_

5._=4_

7._=_9

9._=_5

3. Desítková soustava: Nahraď písmena číslicemi tak, aby platila rovnost.
a) A + A = 14

b) A + A + 8 = 23 – A

c) AA = 70 + A

B–4=5

3 . B + 1 = 13

60 – B = BB

2 . C = 16

2 . C + 1 = 10 + C

CC – 8 = 9 . C

2 + 11 = D + 9

20 – 2 . D = 10

DD + D = 36

E+3 =7–E

17 – E – E = 11

EE – 5 . E = 30

F + 6 + F = 14 + 6

F + 2 . F = 12

FF + 2 . F = 78

4. Slovní úlohy
a) Spolužáci jeli lyžovat do Alp. Během lyžování jezdili na lanovce dvojsedačkové, třísedačkové, čtyřsedačkové i šestisedačkové. Pokaždé zaplnili celé sedačky a nikdo k nim už nemohl
přistoupit. Kolik žáků se lyžování zúčastnilo, když víme, že jich bylo méně než 20?
b) Anička v květinářství kupovala kytici. Za 100 Kč mohla koupit 2 růže. Za 200 Kč byla kytice
se 3 liliemi. Nakonec koupila 8 růží. Kolik lilií mohla mít za stejné peníze?
c) Skupina lidí šla na plovárnu. Zaplatili celkem 210 Kč. Lístek pro dítě stál polovinu ceny lístku
dospělého. Lístek pro dospělého stál 30 Kč. Kolik bylo ve skupině dětí a kolik dospělých?
d) Aleš snědl ½ koláče a Bára ¼ koláče. Jakou část koláče snědli oba dohromady?
e) Na jedné misce kuchyňských vah jsou dvě koule a jedno kilogramové závaží. Na druhé misce
je jedno kilogramové a jedno čtyřkilogramové závaží. Kolik váží jedna koule?
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RYTMIZACE

VYJMENOVANÝCH SLOV

- 3.

ROČNÍK

Anotace: Příklad dobré praxe ukazuje možnost rytmizace vyjmenovaných slov s dvakrát výjimečnými žáky.
Kontext: Ve výuce se setkáváme s dvakrát výjimečnými (twice exceptional). Nadání a talent
je u těchto žáků spojen např. s poruchou učení, s poruchou pozornosti apod. Propojení rytmických cvičení s řadou vyjmenovaných slov pomáhá k jejich lepšímu zapamatování.
Cíle podle klíčových kompetencí

Kompetence k učení: Žák má pozitivní vztah k učení, pozná vlastní pokrok, získané informace
využívá při dalším plnění úkolů.

Kompetence komunikativní: Žák naslouchá, reaguje a zapojuje se do společné činnosti.
Kompetence sociální a personální: Žák spolupracuje s ostatními ve skupině na vytváření příjemné atmosféry, posiluje své sebevědomí.
Cíle podle průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: Žák cvičí smyslové vnímání,
pohybové dovednosti, pozornost a soustředění, dovednost zapamatování a kooperaci.
Realizace
Práce byla realizována během vyučovací hodiny s žáky 3. třídy ZŠ.
V úvodní části hodiny žáci hráli motivační veršovací hru v komunitním kruhu.
Vybírali vyjmenovaná slova a hledali k nim vhodné rýmy.
V další části hodiny se žáci seznámili s úvodní básní k vyjmenovaným slovům.
Báseň k vyjmenovaným slovům po B:
Zkouším stále zas a znova znát vyjmenovaná slova, umím je hned napoprvé, zvláště ta po B.
Po seznámení s básní následovalo vhodné propojení učení s pohybovým cvičením.
Hru na tělo ve správném rytmu a tempu s tleskáním, pleskáním, dupáním apod. doprovázela
báseň i následné rytmické odříkání vyjmenovaných slov po B. Po zvládnutí této části jsme vše
ještě zopakovali s doprovodem vhodné hudby.
Propojení rytmického pohybu a textu pomohlo k jeho lepšímu osvojení a zapamatování.
Pomůcky: Obrázky k vyjmenovaným slovům, CD přehrávač
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MATEMATICKÉ

HÁDANKY

- 3.

ROČNÍK

Matematické hádanky rozvíjejí logické myšlení. U hádanek a chytáků nutno uvést, v čem je
jejich vtip. Proč na ně člověk může naletět.
Anotace: Příklad dobré praxe ukazuje možnost rozvíjení logického myšlení s dvakrát výjimečnými žáky.
Kontext: V naší praxi se stále setkáváme s dvakrát výjimečnými žáky. Nadání a talent je u
těchto žáků velmi často spojen např. s poruchou pozornosti a pod. Rozvíjení logického myšlení
s řadou zábavných matematických úloh pomáhá žákům k větší koncentraci.
Cíle podle klíčových kompetencí:

Kompetence k učení: Žáka matematika baví, získává pozitivní vztah k učení.
Kompetence k řešení problému: Žák se učí hravým a nenásilným způsobem logicky uvažovat,
číst s porozuměním, pojmout a najít problém, který vyřeší.
Cíle podle průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: Žák cvičí pozornost a soustředění, dovednost zapamatování a kooperaci.
Realizace
Práce byla realizována během vyučovací hodiny s žáky 3. třídy ZŠ.
1)

Jak známo, blízcí příbuzní nesmějí spolu uzavírat manželství. Smí se muž oženit se sestrou své vdovy?

2)

Z Bostonu do New Yorku vyjede vlak. O hodinu později vyjede vlak z New Yorku do Bostonu. Oba vlaky jedou stejně rychle. Který bude blíž k Bostonu, až se potkají?

3)

Dejme tomu, že letadlo spadne přesně na hranici mezi dvěma státy. Který z obou států
dodá rakve na pozůstalé po obětech?

4)

Na ostrově žijí poctivci, kteří vždycky mluví pravdu, a ostatní, nazýváni padouchy, kteří
vždycky lžou. Přišli dva ostrované, A a B a ostrovan A prohlásil „Aspoň jeden z nás je padouch.“ Co je A a co je B?

5)

a) Ze tří sirek vytvořte trojúhelník.
b) Z pěti sirek vytvořte dva trojúhelníky.
c) Ze šesti sirek vytvořte čtyři trojúhelníky.
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Řešení
1)

Jak známo, blízcí příbuzní nesmějí spolu uzavírat manželství. Smí se muž oženit se sestrou své vdovy? - Nemůže, protože je již mrtvý.

2)

Z Bostonu do New Yorku vyjede vlak. O hodinu později vyjede vlak z New Yorku do Bostonu. Oba vlaky jedou stejně rychle. Který bude blíž k Bostonu, až se potkají?

- Potkají se na stejném místě, tudíž ve stejné vzdálenosti od Bostonu . Čas je zde pouze
matoucí a nepodstatná informace.
3)

Dejme tomu, že letadlo spadne přesně na hranici mezi dvěma státy. Který z obou států
dodá rakve na pozůstalé po obětech? - Ani jeden stát, protože pozůstalí žijí a rakev ne-

potřebují.
4)

Na ostrově žijí poctivci, kteří vždycky mluví pravdu, a ostatní, nazýváni padouchy, kteří
vždycky lžou. Přišli dva ostrované, A a B a ostrovan A prohlásil „Aspoň jeden z nás je padouch.“ Co A a co je B? - A je poctivec a B je padouch, protože když A mluví pravdu,

z toho vyplývá, že je poctivec a B je padouch, což odpovídá. Kdyby A byl padouch, tak by
lhal a nemohl by říci, alespoň jeden z nás je padouch.
5)

a) Ze tří sirek vytvořte trojúhelník. - Trojúhelník
b) Z pěti sirek vytvořte dva trojúhelníky. - Dva spojené trojúhelníky
c) Ze šesti sirek vytvořte čtyři trojúhelníky. - Dva spojené trojúhelníky a jeden

je rozpůlený.
Ke každé hádance by děti musely vymyslet, napsat a zadat svým spolužákům hádanku obdobnou.
Pomůcky: Papír, psací potřeby, 6 sirek pro každého žáka.
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Úlohy k zamyšlení - 3. ročník
1) Petr říká: „Mám tolik bratrů jako sester“. Jeho sestra říká: „Mám dvakrát tolik bratrů než
sester“. Kolik dětí je v rodině?
2) Co uděláte s číslem 666, abyste je zvětšili o polovinu, aniž byste k němu něco přidali?
3) Lev sežere ovci za dvě hodiny, vlk za tři hodiny a pes za šest hodin. Za jakou dobu by ji
sežrali společně?
4) Součet tří bezprostředně po sobě jdoucích čísel je 45. Která to jsou čísla?
5) Hlemýžď lezl na strom 10 m vysoký. Ve dne vylezl vždy o 4 m, v noci sklouzl o 3m. Za kolik
dní dosáhl vrcholu?
6) Otci je 48 roků, synovi 23 let. Kdy bude otec dvakrát starší než syn?
7) Kterého čísla polovina, třetina a polovina je dohromady 20?
8) Na pánvi se opékají topinky. Opečení každé strany krajíce trvá 30 sekund. Na pánev se vejdou současně dvě topinky. Za jakou nejkratší dobu lze opéct tři topinky?
9) Nedaleko břehu kotví loď a z její paluby je spuštěn žebřík. Žebřík má 10 příček, které
jsou od sebe vzdálené 30 cm. Spodní příčka se dotýká hladiny. Za přílivu stoupá hladina o
15 cm za hodinu. Za jak dlouhou dobu bude pod vodou třetí příčka?
10) Jak je možné udělat ze dvou tyčí deset?
11) Myslel jsem si číslo, násobil jsem ho třemi, k součinu jsem přidal šest, součet jsem dělil
dvěma. Dostal jsem dvojciferné číslo, jehož součet číslic se rovná devět. Číslice jednotek
je o pět větší než číslice desítek. Které číslo jsem si myslel?
12) Tři otcové a tři synové zdědili 40 obrazů. Každý syn dostal podle závěti třikrát více obrazů
než jeho otec. Jak bylo dědictví rozděleno, když žádný z obrazů se nedal rozdělit a nesměl
být prodán?
13) V Aritmetice Görla z Görlštejna, napsané roku 1577 je uvedena tato prastará úloha:
Jeden šel z Prahy, Ptali se ho, kolik hodin bilo na Pražském hradě, když vyšel. Odpověděl:
„Kdyby bilo ještě jednou tolik hodin a polovinu toho a ještě sedm úderů k tomu, tehdy by
bylo dvanáct hodin.“ Kolik hodin vlastně bylo, když vyšel z Prahy?
14) Král měl tři dcery Aničku, Bertu a Cecílii. Anička nikdy nelhala, Berta vždy lhala a Cecílie
lhala jen občas. Ke dvoru přijel princ a žádal krále o ruku princezny Aničky. Král ho zavedl
za dcerami. Slíbil, že mu Aničku dá, když ji pozná. Smí však každé z nich položit jen jednu
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otázku. Princ se každé zeptal, jak se jmenuje ta, která sedí uprostřed. Princezna vlevo,
řekla, že Anička. Princezna uprostřed řekla, že Berta. Princezna vpravo, že Cecílie.
Z těchto odpovědí princ poznal, která je Anička. Jak?
15) Pomocí libovolných aritmetických úkonů zapiš číslo 100 pěti pětkami.

Výsledky
1) 7
2) Papír stačí otočit o 180 stupňů
3) Za jednu hodinu
4) 14, 15, 16
5) Sedmý den
6) Za dva roky
7) 15
8) 90 sekund
9) Za přílivu stoupá i loď, takže poslední příčka žebříku bude stále stejně vysoko nad hladinou
10) Překřížením
11) 16
12) Jedná se o čtyři osoby – děd, otec, syn a vnuk – 1, 3, 9, 27
13) Dvě hodiny
14) Anička sedí vpravo, nikdy přece nelže. Berta sedí vlevo, Cecílie uprostřed. V tomto případě
obě lhaly.
15) 5.5.5-5.5
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Bum a násobky - matematika 3. ročník
Výuka musí být pestrá a podnětná. Má umožnit hledání a objevování nových informací a souvislostí. Je založena na řešení problémových úloh a umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a
činorodost. Toto obohacování by mělo splňovat tři roviny:

 rozšiřování učiva
 prohlubování učiva
 obohacování učiva

Zaměření
BUM a NÁSOBKY
Tyto aktivity tvoří soubor her zaměřený na nadané děti. Požadují, aby na výzvu byly schopny
jmenovat číslo, které se skrývá za jejich BUM. Tak kontrolujeme násobky a zároveň i smysl
pro rytmus. Ten se prolíná i do jiných hodin, např. HV.
Při zaměření na dělení se zbytkem místo slova BUM jmenuje zbytek, který získá při vydělení
čísla. Při opakování této hry v kombinaci s písemným řešením dalších typů úloh je schopen žák
postupně dospět k odkrytí pravidla, že k číslu a existuje při dělení n – 1 různých zbytků. Jde
o hlubší pochopení vztahu 0 je menší než Z a Z je menší než n.

Kompetence
Žák hledá informace systematicky, učí se rytmizaci.
Metody - skupinová práce
Potřebné znalosti - násobilka, násobky, sčítání a odčítání do sta.
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Karlův most - vlastivěda 5. třída
Téma: Karlův most, sochy a sousoší, baroko
Anotace: Seznámení s dobou, kdy byl postaven Karlův most a kdy na něj byly umístěny sochy
Kontext: Nadaní žáci získají více informací, které nejsou obsaženy v učebnicích pro 5. roč.
Klíčové kompetence:



Kompetence k učení



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence občanské



Kompetence pracovní

Realizace:



Rozřazení do dvojic



Na mapce si žáci vybrali sochu nebo sousoší (ve třídě)



Získávání informací – PC, literatura



Vycházka na Karlův most



Prezentace získaných informací



Vyhodnocení nejlepší prezentace (ve třídě)



Vytvoření složky o sochách a sousoších na Karlově mostě



Prezentace složky v jiných třídách

Pomůcky: PC, historické prameny, mapka Karlova mostu
Metody práce: ve dvojicích, dialog, diskuse, brainstorming
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Karel IV. - 4. ročník
1. Život
 Karel IV. se narodil dne __________________v ____________________ v domě
__________________ (obrázek č. 1) jako prvorozený syn českého krále a třetí dítě
Jana ________________________ a Elišky __________________________

 Původní jméno Karla IV. bylo _______________________
 1323 byl povolán otcem do Paříže
 1333 příjezd do Prahy
 V roce ____________ Karel IV. umírá, bylo mu _________ let
 Kolik měl Karel IV. manželek?

A) 2

B) 4

C) 6

 Jak se jmenovaly manželky Karla IV.?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Obrázek č.1
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2. České země za vlády Karla IV.
Znaky zemí
Koruny české
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3. Významné stavební počiny Karla IV.
 Katedrála sv. _______________ - položení základního kamene ke gotické katedrále
dne 21.11.1344 za přítomnosti Karla IV., jeho bratra Jana Jindřicha, Jana Lucemburského a arcibiskupa Arnošta z Pardubic

 Pražský _________________

 ____________________ zeď – přes kilometr dlouhá zubatá hradba na Petříně

 ___________________ most – původně pojmenovaný jako ____________________ most,
dříve na jeho místě stál ___________________ most. Odhalíš v této magické číselné řadě
135797531 i přesný den, hodinu a minutu položení základního kamene? Stavba započala
dne ______________________ v _________ hodin a ___________ minut
Jaká přísada se podle legendy přidávala do malty, aby byl most pevnější?
A) chleba
B) vejce
C) mouka
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 ___________________ Město pražské – založeno v roce 1348

 Mnoho lidí a zejména turistů se diví, proč se mnoho věcí a míst jmenuje po Karlovi.
Znáte je? Zkuste zapsat co nejvíce míst, která jsou pojmenována po Karlovi IV.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Emauzský klášter

 Hrad K___________________ - hrad v lesích nad řekou Berounkou sloužil k uložení
Karlovy sbírky ostatků různých světců a císařských korunovačních klenotů. Kapli svatého Kříže zdobí skvosty ze zlata a drahokamů, Mistr Theodorik pro ni vytvořil přes
stovku deskových obrazů.

 Významní architekti:
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4. Založení univerzity
 1348 vydání základních státoprávních listin a zakládací listiny pražské univerzity se
čtyřmi fakultami

 Která fakulta mezi původní čtyři nepatřila?
A) právnická
B) stavební
C) lékařská
D) teologická
E) artistická

 Kde se nachází socha Karla IV. na obrázku zde?

5. České korunovační klenoty



Pojmenuj správně korunovační klenoty.

Královská koruna
Královské žezlo
Královské jablko
(Královské žezlo a jablko bylo vytvořeno až v polovině 16. století.)
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5. Hádanky
A)
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B)

_______________________________________________________

C)

D)

_______________________________________________________

E)
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F)

G)
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H)
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Otázky:
1. Spočítej, kolik osob bylo korunováno Svatováclavskou korunou. __________________
2. Kolik gramů váží Svatováclavská koruna? __________________
3. Kolika zámky jsou uzavřeny Korunovační klenoty v Korunní komoře? ______________
4. Kolik let uplynulo od narození Karla IV.? _______________
5. Kolik let uplynulo od založení Karlovy univerzity? ______________________
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Český a římsko-německý král a císař Svaté říše římské Karel IV. se narodil jako Václav
v roce 1316 v Praze Elišce Přemyslovně a jejímu muži, českému králi Janu Lucemburskému. Měl
starší sestry Markétu a Jitku (Bonu) a šest mladších sourozenců: Přemysla Otakara (nedožil se
dospělosti), Jana Jindřicha, Mikuláše, Annu (zemřela ve svých patnácti letech), Elišku (ta zemřela ještě jako dítě) a Václava. V čase raného dětství pobýval budoucí král střídavě
na hradech Křivoklát a Loket. Coby sedmiletý byl v roce 1323 z rozhodnutí otce vyslán
do Francie na výchovu ke královskému dvoru. Zde přijal při biřmování jméno Karel po svém
strýci, kmotrovi a francouzském králi Karlu IV. Sličném. Zároveň byl v takto mladém věku zasnouben a oženěn se stejně starou Blankou z Valois. Po svatbě byly obě děti rozděleny – Blanka žila v Lucembursku, Karel se posléze aklimatizoval na francouzském dvoře v Paříži. Dostalo
se mu nejlepšího vychování i škol – učil se číst a psát, drtil latinu a francouzštinu a vzděláván
byl i v základech scholastické teologie.
Roku 1330 byl Karel povolán do Lucemburska, zatímco jeho otec, král Jan bojoval jako zastánce svých, císařských a papežských zájmů v severní Itálii. A to docela úspěšně, neboť se mu
podařilo získat několik měst. Jan pak v roce 1331 povolal do Itálie Karla a udělal z něj místodržícího získaného italského území pod vládou Lucemburků. Král se ale poté z Itálie stáhl,
a jelikož se vytvořila protilucemburská liga tvořena pány získaných měst, musel s ni mladičký
Karel svést zásadní boje. Čelíc i zradě, nakonec zvítězil a byl pasován na rytíře. Dokonce dal
v provincii Lucca podnět ke stavbě svého prvního hradu – Montecarlo. V roce 1333 se Karel jako osmnáctiletý na žádost předních českých pánů konečně vrátil do Prahy. Jelikož tehdejší král Jan Lucemburský trávil většinu času v cizině, Čechy se v tom čase nacházely
v neutěšeném stavu, víceméně v područí šlechty – tento problém začal řešit až mladý Karel a to s pomocí spřízněných českých pánů. Král Jan mu okamžitě udělil titul markraběte,
čímž mu dal svým způsobem vladařské pravomoci. A Karel se hned začal činit: sehnal peníze
(šlechta mu povolila obecnou berni), částečně splatil královské (otcovy) dluhy, vykoupil zpět
některé hrady (Křivoklát, Týřov, Veveří atd.), získal pod svůj vliv další města jako třeba Jihlavu, Kouřim, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Písek, a zahájil opravy Pražského hradu.
V roce 1334 za Karlem přijela i jeho manželka Blanka, a o rok později se jim narodila dcera
Markéta Lucemburská.
V tom čase to ale mezi schopným a samostatným markrabětem a jeho otcem králem začalo
jiskřit, což bylo částečně zapříčiněno i zásluhou intrik šlechty, která se obávala nástupu panovnické moci – Karel sice králem nebyl, ale rozhodně jako král konal. Tím jak byl neobyčejně
inteligentní a vzdělaný (plynně vládl pěti jazyky), byl i výtečný diplomat a mnohdy si dokázal
naklonit i nepřátelské strany. Když se chopil poručnické vlády v Tyrolsku, Jan uvedl na pražský
královský trůn svou novou manželku. Ta byla ale v hlavním městě neoblíbena: Pražané spíše
vzdávali poctu Karlově ženě Blance. Což ovšem krále Jana dosti štvalo a tak byly na jeho nátlak
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Blanka i s dcerou „odklizeny“ do Brna, a Markéta později dána na výchovu na uherský královský
dvůr. Nakonec ale otce a syna spojilo nebezpečí hrozící ze strany císaře Svaté říše římské
Ludvíka Bavora a od roku 1339 oba více méně bez problémů spolupracovali. Jan v roce 1341
na zasedání zemského sněmu dokonce doporučil, aby po jeho případné smrti, usedl
na královský trůn právě syn Karel. V dvaačtyřicátém se Blance a Karlovi narodila druhá dcera
Kateřina Lucemburská.
Ve stejné době se zlepšila politická situace Čech v tom smyslu, že nový papež Kliment VI. podporoval Jana i Karla v jejich politickém boji s císařem Ludvíkem Bavorem. Karel pak návštěvou
u papeže v Avignonu docílil toho, že pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství a Čechy
tím pádem přestaly podléhat mohučské arcidiecézi. Prvním arcibiskupem českým se stal známý
Arnošt z Pardubic. A v roce 1344 Karel a Jan položili základní kámen ke stavbě Svatovítské
katedrály. Nejdůležitější ale bylo, že díky papeži byl v roce 1346 Karel poblíž městečka Rhens
u Rýna zvolen novým římským (čti římsko-německým) králem. V podstatě hned poté byla ale
Francie napadena Anglií a tehdejší král Filip VI. požádal všechny spojence (tedy i krále Jana
a Karla) o pomoc. Jan Lucemburský v zásadní bitvě u Kresčaku padl, a tak se Karel stal dvojnásobným králem – k římskému přidal i trůn český. Korunovace na českého krále pak proběhla
v září 1347 novou královskou korunou, kterou nechal pro tento účel vyrobit a věnoval ji svatému Václavovi. A jelikož vzápětí tragicky zemřel jeho nepřítel Ludvík Bavor, jenž se proti němu
chystal do války, stal se Karel skutečným králem římsko-německým.
V roce 1348 se stala Praha metropolí Svaté říše římské – však se o ní Karel staral, jak mohl.
Vydal zakládací listinu Nového Města pražského (zanedlouho položil jeho základní kámen), listiny potvrzující mimořádné postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské, listiny určující
hranice zemí Koruny české, a také mimořádnou a stěžejní zakládací listinu University Karlovy.
V létě téhož roku pak byla zahájena stavba jeho nejslavnějšího hradu Karlštejn. Zároveň ale
skonala po krátké nemoci jeho milovaná žena, královna Blanka z Valois. V tom čase ovšem neustávaly spory s potomky Ludvíka Bavora, kteří prosadili volbu nového římského protikrále, podporovaného falckrabětem Rudolfem II. Karel to vyřešil tak, že si v roce 1349 vzal za manželku
jeho dceru, mladičkou Annu Falckou, čímž bavorské zaskočil a jejich nepřátelské snahy prakticky zmařil. Navíc jeho zamýšlený protikrál (Günther) zemřel, a jelikož mu Karel vzdal
při pohřbu vysoké pocty, byl mu na velkolepém shromáždění kurfiřtů a říšských knížat
ve Frankfurtu složen velký hold. A Karel se tak stal opravdovým vládcem celé říše – jeho korunovace proběhla v Cáchách, a on se zde přihlásil ke státotvorné a sakrální tradici Karla Velikého. Poté byla korunována za královnu jeho žena Anna Falcká. Stínem byla smrt Karlovy
patnáctileté dcery Markéty na následky morové epidemie.
Anna Falcká sice Karlovi porodila vysněného syna, ale Václav se nedožil ani dvou let. O rok poz-
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ději královna spadla z koně a zlomila si vaz. Karel již předtím Václava přislíbil Anně Svídnické,
dceři knížete Jindřicha II. Svídnického, což byl politický tah, neboť by tak mohl získat kontrolu nad slezskými a lužickými knížectvími. Když ale o Václava a manželku přišel, ucházel se
o Annu Svídnickou sám. Svatba Karla s čtrnáctiletou Annou se konala v roce 1353 ve Svídnici,
v témže roce byla dívka korunována českou královnou, o rok později v Cáchách římskou královnou. Už předtím Karel IV. jednal s novým papežem Innocencem VI. o své císařské korunovaci.
Na podzim čtyřiapadesátého překvapivě vtrhl do Itálie, a o půlrok později byl v Miláně zvolen
lombardským králem. Poté se svým rytířstvem přitáhl k Římu, kde byl v dubnu 1355 korunován
na císaře Svaté říše římské. A Anna Svídnická – tehdy údajně nejkrásnější žena Evropy – se
vzápětí stala i císařovnou Svaté říše římské. Důležitým milníkem v životě Karla IV. i Evropy byl
rok 1356 – císař a král totiž vydal Zlatou bulu Karla IV. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších
ústavních dokumentů středověké Svaté říše římské, který upravoval počet a práva kurfiřtů
(knížat) u volby krále říše. Bula upravovala i vztah českého státu k říši s důrazem na jeho větší
nezávislost vůči ní. A samozřejmě zdůrazňovala výjimečné postavení českého krále a jeho výsady. Dokument byl sepsán v latině, je dvoudílný, kapitoly 1. dílu byly schváleny v Norimberku,
kapitoly 2. dílu pak v Metách.
V roce 1358 Karlovi císařovna Anna porodila dceru Alžbětu. Mezitím se ale v Evropě prohlubovala společenská krize: nastal úpadek mravů, rostla zločinnost a objevovaly se proticírkevní
nálady, mnohdy ovšem oprávněné. V devětapadesátém císař na říšském sněmu v Mohuči církev
veřejně kritizoval za pohoršlivé chování jejích představitelů a duchovních. V roce 1361 porodila Anna Karlovi vymodleného syna Václava (pozdějšího českého krále Václava IV.). Bohužel
o rok a půl později královna ve svých třiadvaceti zemřela při dalším porodu, zároveň zemřel
i její potomek. Proto si tedy už v roce 1363 vzal Karel za manželku tehdy 17letou Alžbětu Pomořanskou (zvanou Eliška), která proslula svou velkou silou. Z hlediska Karla IV. se opět jednalo o politický tah, neboť pocházela z větve polské královské rodiny. V pětašedesátém pak byly
kompletně – včetně vnitřní výzdoby – ukončeny práce na výstavbě hradu Karlštejn a hned
o rok později Eliška porodila králi dceru Annu Lucemburskou, pozdější anglickou královnu, známou jako Anna Česká.
První polovina šedesátých let byla také ve znamení Karlova politického boje o vymanění se
z vlivu francouzského krále. Začal přesvědčovat nového papeže Urbana V. aby z Avignonu přesídlil do Říma. Ten byl ve vleku francouzské politiky (jako nakonec všichni papežové sídlící
v Avignonu) a do Říma se mu moc nechtělo. Karel IV. se tedy v roce 1365 nechal v Arles korunovat arelatským (burgundským) králem, aby posílil císařskou autoritu v okolí Avignonu – pak
už na papeže zbývalo tlačit a zároveň mu vyjadřovat podporu – a Urban V. se nakonec do Říma
na podzim 1367 vypravil (přes pochopitelný nesouhlas francouzského krále). Karel IV.
v osmašedesátém dorazil v čele svého mohutného vojska do Říma také a papeži vyslovil jedno-
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značnou podporu. Urban V. pak na oplátku korunoval na císařovnu jeho manželku Elišku. O tři
roky později ale papež, který v Itálii neměl podporu, musel z nebezpečného prostředí Říma
prchnout zpět do Avignonu. Zde malá poznámka – kromě zmiňovaných korunovací byl výrazným
plusem i fakt, že císař dovezl do Čech z Burgundska i jednu z těch kvalitnějších odrůd vína
(pravděpodobně rulandské modré).
Mezitím se Karlově čtvrté ženě Elišce narodili tři synové: v Norimberku v roce 1368 Zikmund
(budoucí král a císař Svaté říše římské), o dvě léta později v Praze Jan Zhořelecký, ale třetí
syn Karel žil sotva rok. Poté přišla na svět Markéta „Mladší“ Lucemburská (1372). Otec Karel IV. měl v té době ale jiné problémy. Ona se totiž tehdejší velká moc Lucemburků vůbec
nelíbila sousedům – polskému králi Kazimírovi III. a uherskému Ludvíkovi I. Velikému. I spojili
se tedy s braniborským kurfiřtem Otou V. Bavorským, po jehož Braniborsku císař též pošilhával. Okamžitě hrozila válka. Diplomatovi Karlu IV. nakonec pomohl jeho politický um a také náhoda – zasnoubil (a posléze oženil) svého syna Václava s Johanou Bavorskou, dcerou bavorského vévody, a zároveň také zemřel polský král Kazimír. Protikarlovská koalice byla tedy rozdrolena. Navíc v roce 1371 císař vtrhl do Braniborska, a po dvouleté válce a vítězství nad Otou V.
toto markrabství připojil k zemím Koruny české. A ještě se mu následně diplomatickým jednáním podařilo zvrátit nepřátelství uherského krále, když dohodl zásnuby svého syna Zikmunda
s Ludvíkovou dcerou Marií.
Přes Branibory vedla pro Karla IV. cesta k prosazení syna Václava IV. ke korunovaci římským
(římsko-německým) králem, k čemuž došlo v roce 1376 v Cáchách. Toho roku Karel IV. opět
přes odpor francouzského krále přesídlil dalšího papeže Řehoře XI. z Avignonu zpět do Říma.
Jenže se objevily opět diplomatické hry a finty (pomocí sňatků pochopitelně), které ohrožovaly české království, proto se v sedmasedmdesátém už nemocný Karel IV. i se synem Václavem
vypravili s početnou družinou do Francie řešit nastalou situaci s klíčovou osobou, tehdejším
francouzským králem Karlem V. zvaným Moudrý. Řešily se sféry vlivu, koruny, sňatky a země
(proti komu, co komu, koho s kým a kde) a v neposlední řadě také co s papežem, jestli Avignon
nebo Řím. Bylo učiněno několik dohod, něco se naopak nedohodlo. Bohužel v té době se Karlovo
draví zhoršovalo – trpěl dnou, neboli „nemocí králů“ a zužovaly ho velké bolesti. Navíc jeho další syn Jindřich nevydržel ani rok svého života. Po návratu císaře do Prahy v dubnu ´78 došlo
v Evropě k tomu, čeho se obával – církev měla dva papeže, jednoho v Avignonu, a jednoho
v Římě, přičemž si oba vzájemně nadávali do kacířů. Nemocný vladař s tím ale už nestihl nic
udělat, po pádu (z koně? ze schodů?) si zlomil krček stehenní kosti a byl upoután na lůžko.
A v listopadu 1378 pak král český, římsko-německý, burgundský a císař Svaté říše římské Karel IV. ve své milované Praze zemřel.
Už v pohřební řeči byl nazván Otcem vlasti, a je jím nazýván dodnes. Je pohřben v sarkofágu
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Využití didaktické pomůcky LÜK
Pro nácvik slovní zásoby a čtení s porozuměním v hodinách německého jazyka se velmi osvědčila pomůcka LÜK, kterou lze zakoupit u firmy MUTABENE. Jedná se o desku se 12ti políčky
a 12ti cihličkami, které dle algoritmu děti pokládají na příslušné políčko. Aktuální slovní zásobu nebo věty je nutné zpracovat na vlastní pracovní list.
Návod pro vytvoření pracovního listu (lze využít např. tento algoritmus):
Číslo cihličky
1.

5

2.

3

3.

2

4.

6

5.

8

6.

4

7.

12

8.

9

9.

1

10.

11

11.

7

12.

10

→ číslo políčka

V příloze je obrázkový pracovní list pro 1. ročník naší ZŠ, téma – Tiere im Zoo.

Věty k tomuto tématu:
Das Zebra hat schwarze Streifen.
Die Giraffe hat einen langen Hals.
Ist das ein Pferd oder ein Pony?
Der Affe ist aber lustig!
Der Bär mag Fische.
Der Löwe da ist stark und böse.
Ich mag die Schmetterlinge.
Die Schildkröte kann nicht schnell laufen.
Schwimmen die Fische schnell?
Der Elefant ist sehr schwer.
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Das Krokodil ist faul.
Hat die Schlange Beine oder nicht?

Postup:
Žák si vezme cihličku č.1 – přečte si větu a najde k ní správný obrázek – ten je pod číslem 5,
pokládá tedy cihličku na políčko 5 – viz algoritmus.
Dále je možné využít jednodušší variantu a to s průhlednou horní deskou. Dále viz návod a pracovní list na procvičování číslovek + BIRNE, APFEL, RÜBE, KÜRBIS.
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Turisté v Praze - německý jazyk 5. třída
Cíle: Rozvíjení komunikativních, pracovních, sociálních a personálních kompetencí.
Rozvíjení jazykových dovedností, skupinové spolupráce, navázání kontaktu, vedení rozhovorů
s cizinci, vyhledávání na internetu, výtvarné zpracování, práce s elektronickými fotkami, prezentace projektu v němčině
A) Příprava projektu ve škole (2 hodiny):



Vytvořit skupinky po 4/5 žácích



Vyprávění o Praze, památkách, Pražském Hradě, turistech, kteří Prahu navštěvují –
porovnat Prahu s jinými evropskými metropolemi



Vysvětlení úkolu: Děti navštíví Pražský Hrad, tam naleznou německy mluvící turisty, se
kterými udělají rozhovor v němčině, který následně zapíší a zpracují.



Společně vytvořit věty (jak se představíme a na co se budeme ptát): Guten Tag, spre-

chen Sie Deutsch? Wir sind die Schüler aus der Grundschule der deutschtschechischen Verständigung und wir machen ein Schulprojekt „Touristen in Prag“.
Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?
Woher kommen Sie? Warum kommen Sie nach Prag? Mit wem sind Sie hier? Wo sind
Sie untergebracht? Was haben Sie in Prag gesehen? Was gefällt Ihnen in Prag
(nicht)? Wie lange bleiben Sie da? Kommen Sie nochmals nach Prag? Darf ich ein Foto
machen?



Ve dvojicích si rozhovor procvičit, otázky si napsat na kartičky, rozdělit si, kdo se bude na co ptát.



Namalovat obrázek Prahy (dostanou turisté jako dárek za ochotu)

B) Realizace projektu na Pražském Hradě (plánováno na celé dopoledne):



Rozdělení do skupinek, každá skupinka musí najít nějakého německy mluvícího turistu.
Nutno stanovit prostor, ve kterém se žáci smí pohybovat, čas ukončení a přesné místo
následného setkání.



Na rozhovory stačí maximálně 30 minut. Informace z rozhovorů si žáci zapisují, ideální je, když se jim podaří turisty také vyfotit, nejlépe s celou skupinkou dětí. Nebo se
alespoň skupinka vyfotí sama. Na závěr darují turistům obrázek Prahy. Některé děti
to tak zaujme, že stihnou udělat rozhovorů i více.
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C) Dopracování a prezentace projektu ve škole (3 hodiny):



Výroba plakátu „Touristen in Prag“ – stručně německy popsat, co se děti od turistů
v rozhovoru dozvěděly. Přilepit fotografii turistů a vlastní skupinky. Dále vytisknout
obrázky z internetu, co by turistům ještě doporučily v Praze navštívit a udělat německé popisky. Plakát výtvarně dozdobit.



Na závěr prezentace prací před ostatními skupinkami a následná výstava všech plakátů
v hale školy.
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Lesekompetenz - Deutsch
Förderung unterschiedlich begabter Kinder am Beispiel Lesekompetenz
Die im Folgenden beschriebene Methode zur Förderung der Lesekompetenz zeigt, wie im
(muttersprachlichen) Deutschunterricht unterschiedlich begabte Kinder jeweils auf ihrem
Niveau gefördert werden können. Das bedeutet, dass gleichzeitig überdurchschnittlich begabte Kinder über das normale Maß hinauswachsen, aber auch solche Kinder Fortschritte machen können, die in der deutschen Sprache noch nicht ganz sicher sind. Es handelt sich um
von mir entworfenes Material zum individuellen Erschließen eines Kinderbuches.
Das Material besteht aus 30 Karteikarten, die Arbeitsaufgaben zur Erschließung von Kinderliteratur
enthalten. Die Aufgaben richten sich am Lesekompetenzmodell von Rosebrock / Nix aus und bewegen sich
auf allen drei Ebenen des Leseprozesses. Das Material beginnt mit der Dimension der globalen Kohärenz:
M 1 bis 8 (globale Kohärenz): Hier geht es darum,
dass die Schüler eine inhaltliche Gesamtvorstellung
des Textes entwickeln. Sie sollen also den gesamten
Inhalt des Buches verstehen und zusammenfassen
können.
M 9 bis 13 (Superstrukturen erkennen): Die Schüler sollen Textsortenwissen erwerben, sich
also darüber bewusst werden, wie Kinderromane aufgebaut sein können, welche gemeinsamen
Merkmale Bücher aus dem gleichen Genre oder vom gleichen Autor aufweisen können oder
wie Hörbücher oder Filme im Vergleich zu Büchern „funktionieren“.
M 14 bis 19 (Darstellungsstrategien identifizieren): Hier sollen sich die Schüler ein Stück
weit darüber bewusst werden, wie der literarische Text „gemacht“ ist, d.h. welche Mittel der
Autor einsetzt, um seinen Text lebendig, spannend oder komisch wirken zu lassen, oder um
Dinge so zu beschreiben, dass eine bildliche Vorstellung im Kopf des Lesers entsteht.
M 20 bis 27 (Subjektebene): Auf dieser Ebene ist es wesentlich, dass die Schüler das Gelesene reflektieren und eine innere Beteiligung aufbringen, damit sie es auf die eigene Lebenswelt beziehen können. Die Schüler sollen also eigene Gedanken zu dem Text entwickeln.
M 28 bis 30 (soziale Ebene): Auf dieser Ebene sollen sich die Schüler über das Gelesene mit
anderen austauschen, um so unterschiedliche Sichtweisen zu gewinnen und zu erkennen, dass
es unterschiedliche Deutungen gibt. So gelangen sie zu einem vertieften Textverstehen.
1) Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. Baltmannsweiler 6. Aufl. 2013 (Skizze auf S. 11).
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Alle Karteikarten zeigen in Form von den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe an, wobei ein
Sternchen die leichtesten Aufgaben kennzeichnet, zwei Sternchen mittelschwere Aufgaben
und drei schwere Aufgaben. So können sich also besonders begabte Kinder gezielt Aufgaben
auf hohem Niveau aussuchen, Kinder, die noch nicht ganz sicher in der deutschen Sprache
sind oder wenig Erfahrung im Umgang mit Kinderliteratur haben, können sich leichteren Aufgabenwidmen.
Gearbeitet wird mit dem Material in offenen Unterrichtsphasen. Das bedeutet, dass sich jedes Kind selbstständig ein Buch auswählt, das es lesen und bearbeiten möchte. Ziel ist es,
dass sich jedes Kind so intensiv mit dem Buch auseinandersetzt, dass es am Ende der Unterrichtssequenz eine Buchvorstellung vor der ganzen Klasse halten kann. Die Lehrkraft wird die
Auswahl des Buches beratend begleiten, wobei auch hier durch Umfang des Buches und Größe
der Schrift noch weiter nach der Leistungsfähigkeit der Kinder differenziert werden kann.
Die Kinder erhalten nach der Lektüre des Buches in den Unterrichtsstunden über mindestens
zwei Wochen hinweg Zeit, selbstständig mit der Kartei zu arbeiten, d.h. sich die Aufgaben
nach eigenen Interessen und Fähigkeiten auszuwählen. Während dieser Freiarbeitsphasen
steht die Lehrkraft den Schülern für Fragen und beratend zur Verfügung. Durch diese Öffnung von Unterricht und die selbstständige Arbeit der Schüler ist es möglich, dass alle Schüler sich mit unterschiedlichen Büchern und Aufgaben beschäftigen und dabei jeder Schüler
auf seinem Niveau arbeiten kann und weder unter- noch überfordert ist.
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Globale Kohärenz – wir erfassen den Inhalt

M2

Steckbrief zu einer Figur 
Wähle eine Figur aus dem Buch aus, die dir wichtig erscheint. Zeichne sie.
Schreibe einen Steckbrief zu dieser Figur.

Wie alt ist die Figur?
Wie ist sie?
(fröhlich, ernst, sportlich, …)
Was mag die Figur gern?
Welche Freunde oder
Feinde hat sie?
Was ist an ihr besonders?

Subjektebene – der Text und ich

M 26

Hole eine Figur in dein Leben! 
Wähle eine Figur aus dem Buch aus und überlege, wie es wäre, wenn sie bei dir
leben würde.
Beschreibe dein Leben mit der Figur in einem Text.
Über diese Punkte kannst du nachdenken:
 Wärt ihr befreundet oder eher nicht?
 Wem würdest du die Figur vorstellen?
 Wie würde sich die Figur in deiner Klasse
verhalten? Wie würde die Figur in deiner
Familie sein, wenn sie mit zu dir kommt?
 Was würdet ihr (zusammen) tun?
Juri, der kleine Drache, weicht Anna
nicht mehr von der Seite.
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Lesetraining - Deutsch
LESETRAINING/TEXTVERSTÄNDNIS/WIEDERHOLUNG von VOKABELN
Viele Schüler haben Probleme und scheuen sich, längere deutsche Texte zu lesen. Hier eine
Methode, wie die Schüler (SCH) dies trotzdem völlig natürlich lernen und dabei noch die
Wörter aus einem bestimmten Lernbereich – hier Thema Spielzeug wiederholen.
Der Lehrer schreibt auf etwa 8 bis 10 Zettel kurze Beschreibungen, Definitionen der Gegenstände: Es ist eine Sache zum Spielen und hat Arme und Beine. Oft spielen Mädchen damit.

Sie kann angezogen oder nackt sein. Manchmal hat sie lange Haare. Die Sache ist meistens
aus Plaste oder Stoff.
Die zerschnittenen Zettel werden an die Schüler verteilt:



Die Zettel sind nummeriert



Beschreiben den Gegenstand in etwa 5 kurzen Sätzen



In die Beschreibung „schmuggele“ ich mindestens 1 neues Wort, damit die SCH lernen
neue Wörter aus einem unbekannten Text zu erschließen



Die Zettel lasse ich von den SCH an eine von ihnen gewählte Stelle in der Klasse kleben.

Phase 1: Jeder SCH soll kurz erklären, WOHIN er seinen Zettel hin geklebt hat. (Training
von Präpositionen und Ortsbeschreibung + Klassengegenstände)
Phase 2: Dann bekommen die SCH einen kleinen leeren Zettel, sollen die Texte lesen und die
Wörter aufschreiben. Wer fertig ist, setzt sich hin. So erkenne ich, wie viele Kinder bereits
fertig sind. Bei 80-90 % beende ich das Spiel. Dann gehen wir ZUSAMMEN mit den Kindern
die Wörter durch und jeder kontrolliert SELBST seine Erfolgsrate.
Phase 3: - optional – Frage, welche Wörter waren „die Neuen“ – oben im Beispiel, das Wort
„nackt“ (einige Stunden vorher beim Thema Kleidung lernten die SCH das Vokabel ANGEZOGEN/ANZIEHEN – durch Texterschließung lernten sie nun das Antonym NACKT kennen)
Phase 4: – die SCH kleben die Zettel ab – jeder seinen, dann muss dies nicht der Lehrer
nach der Stunde machen.
Phase 5: – Der Lehrer zeigt den SCH den ganzen Text, den die SCH vor kurzem gelesen haben. Die SCH sind meist positiv überrascht, was für einen langen Text sie gelesen haben.
Vorteile dieser Methode:
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Die Schüler bewegen sich, endlich eine Chance für Haptiker



Jeder arbeitet in seinem eigenen individuellen Tempo
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Alle arbeiten gleichzeitig



Durch die gemeinsame Kontrolle werden die Leistungsschwächeren nicht unter Druck gestellt, individuell zu zeigen, was sie können oder nicht können



Die SCH kontrollieren sich selbst, wie gut sie die Kartothek erlernt haben

Variationen:



Falls die Wörter noch nicht geläufig sind, kann man an einem Ort in der Klasse einen
Zettel mit den Lösungen aufhängen – aber ohne die Nummern, so dass die SCH nur die
Lösungswörter, aber nicht die richtigen Nummer-Zuordnungen kennen



Die SCH können ihre Definitionen selbst schreiben und abgeben – diese müssen allerdings vor weiterer Nutzung vom Lehrer kontrolliert werden

Beispiele von Sätzen zum Thema Spielsachen
1. Es ist ein großes Auto. Es hat vier Räder. Man kann damit Sand oder Steine transportieren.
Oft spielen lieber Jungs damit. Es ist aus Plaste oder aus Holz..

(neues Wort: Holz, Lösung: Der Lastwagen)
2. Man kann damit mit Freunden oder den Eltern telefonieren. Große und kleine Schüler
möchten damit spielen. Man kann damit im Internet surfen oder auch Spiele spielen. Die bekanntesten Marken sind Samsung oder das Iphone.

(neues Wort: Marke, Lösung: Das Handy)
3. Man kann darauf fahren. Es hat zwei Räder. Wenn man darauf fährt, muss man einen Helm
tragen. In dem Wort sind zwei –R. Ganz kleine Kinder können darauf noch nicht fahren, aber
manche Erwachsene auch nicht.

(neues Wort: Erwachsene, Lösung: Das Fahrrad)
4. Man kann darauf klettern. Die Sache ist aus Metall. Man muss sich gut festhalten. Wenn
man darauf klettert, spielt man wie ein Affe. Meistens ist es kalt.

(neues Wort: sich festhalten, Lösung: Das Klettergerüst)
5. Es ist lang und leicht. Es ist dünn. Meistens möchten Mädchen damit spielen. Sie hüpfen
darüber. In dem Wort ist ein Synonym zum Wort hüpfen.

(neues Wort: Synonym, Lösung: Das Springseil)
6. Damit spielen gerne Erwachsene und auch Kinder. Das Spielzeug ist aus Papier. Auf der einen Seite sind meistens Zahlen oder Bilder, auf der anderen Seite ist immer das gleiche
Muster. Die bekanntesten Spiele sind Mau-mau /Prší/, Canasta oder Rommee.

(neues Wort: Muster, Rommee, Lösung: Die Karten)
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7. Es ist eine Sache zum Spielen und hat Arme und Beine. Oft spielen Mädchen damit. Sie
kann angezogen oder nackt sein. Manchmal hat sie lange Haare. Die Sache ist meistens aus
Plaste oder Stoff.

(neues Wort: Arme, Lösung: Puppe)
8. Es hat vier Räder. Man kann darauf schnell fahren. Es ist nicht groß, aber viele Menschen
können trotzdem nicht darauf fahren. Meistens spielen Jungs damit. Es ist aus Plaste und
Metall.

(neues Wort: trotzdem, Lösung: Skateboard)
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Dětské hry do školní družiny
Ve své úvaze, jak rozvíjet schopnosti u nadaných dětí, se snažím vycházet z praxe, z aktivit,
které lze aplikovat v rámci školní družiny. Ráda bych se zaměřila na zajímavé hry určené pro
kontakt s talentovanými dětmi. Mohli bychom je rozdělit do několika skupin podle dominantní
oblasti, na kterou jejich rozumovou či schopnostní složku působí. Kromě toho lze obecně říci,
že takové hry učí hráče prohrávat i vyhrávat, komunikovat s ostatními a považuji ho za vhodný způsob trávení volného času. U každé hry bývá k dispozici doporučený věk uvedený výrobcem, od kdy je možné hru provozovat. U nadaných jedinců se však stává, že dané hry jsou
schopny provozovat mnohem dříve. Pro představu uvádím příklady her, které rozvíjí následující oblasti:

Verbální hry
Verbální hry jsou především hry rozvíjející slovní zásobu, práci s písmeny i slovy. Hry rovněž
učí i taktizovat. Například ve hře Scrabble nejde o to, kdo vymyslí nejdelší slovo, ale o to, kdo
vytvoří slovo z písmen s nejvyšší číselnou hodnotou.
Scrabble a Kriskros
Hry pro 2 – 4 hráče od šesti let. Hráč musí využít co nejlépe svých sedm (ve scrabblu) nebo
osm (v kriskrosu) náhodně vytažených písmen k tvoření slov na herním plánu. Slova musí navazovat na ta dříve umístěná jako v křížovce. Za každé uplatněné písmeno získá hráč počet bodů přiměřený četností výskytu písmene v češtině. Některá políčka na plánu jsou navíc bodově
zvýhodněná. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Hry na rozvoj postřehu a vnímání
Postřeh a vnímání jsou při výchově intelektově nadaných dětí často odsunuty až za logiku, matematiku nebo jazykové schopnosti. Rozvíjet zmíněné způsobilosti pro běžný život je však velmi důležité a pomoci nám v tom mohou také některé hry, které cvičí trpělivost a pozorné vnímání okolí. Nadané děti totiž často bývají nepozorné a zbrklé.
Jungle speed
Hra pro 2 – 8 hráčů od sedmi let. Hráči kladou na stůl na svou hromádku karty a zároveň sledují, jaké karty mají jejich soupeři. Objeví-li se dvě stejné karty, pak hráči, kterým patří, se
snaží co nejrychleji chytit totem uprostřed stolu. Komu se to podaří, dá hromádku karet sou-
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peři, který i se svou hromádkou dá do spodu balíčku karet v ruce. Pokud však někdo chytí kolík, aniž by byla na stole karta shodná s jeho, bere všechny karty na stole. Zvítězí hráč, který
se zbaví všech karet. Hra představuje velmi podobné prezentace výtvarných symbolů, protože
je třeba se plně soustředit na jejich podobnosti.

Hry rozvíjející paměť, šikovnost a znalosti
Veškeré schopnosti, které následující příkladná hra rozvíjí, jsou velmi důležité pro praktický
život, zároveň pomáhají při práci s nadanými dětmi. Motorická šikovnost je někdy u nadaných
dětí problematická. Proto je dobré ji vhodným a nenásilným způsobem trénovat. Nadaní mívají
excelentní paměť a široký okruh vědomostí – tyto schopnosti uplatní u znalostních her a mohou se tak vhodně realizovat.
Activity
Hra pro 3 a více hráčů (vhodná i pro větší skupiny a kolektivy) od pěti let. Chcete-li popojít
figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si
vytáhli na kartičce. Máte vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou,
pantomimou nebo popisem jinými slovy. Jedná se o oblíbenou hru pro různé společenské akce.
Vzhledem k tomu, že existuje v různých variacích a variantách obtížnosti, jde o naprosto negenerační hru.

Strategické hry
Strategické hry trénují logiku, uvažování, plánování tahů – celou složitou oblast, kterou nazýváme strategické myšlení. To je pro úspěšný pracovní život i pro období školního vzdělávání
velmi důležité. Tyto hry mají většinou náročnější pravidla, a proto bývají určeny pro děti na
přelomu mladšího a staršího školního věku.
Carcassonne
Hra pro 2 – 5 hráčů od šesti let. Hráči pokládají náhodně vylosované kartičky na herní plochu
a osazují je svými kameny. Carcassonne považujeme za vstupní hru ke složitějším hrám
v dalším období. U mladších hráčů rozvíjí vnímání, u ostatních do určité míry taktické a strategické myšlení.
Další hry mohou rozvíjet například matematické uvažování, logiku nebo prostorovou představivost.
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Dětské hry do školní družiny
Každé nadané dítě je individualita. Platí to o všech dětech, tedy i těch, které dosahují
v určitých oblastech nadprůměrné inteligence. K těmto dětem se musí přistupovat v každém
směru jinak. Jinak se snažíme takové dítě zaujmout ve škole při vyučování a jinak v jeho volném čase. Snažíme se ho zaujmout tím, v čem vyniká.


Tyto děti jsou charakteristické bohatou fantazií a představivostí. Je schopno ji využít
třeba při manipulaci s hračkami a při používání barev ve výtvarné práci.



Rádo organizuje a vede skupinové hry a činnosti. Ve vrstevnickém kolektivu s oblibou
ovlivňuje chování druhých dětí.



Úlohy přijímá kriticky a pokud ho zajímají, intenzivně se zaujetím se jim věnuje.



Vysoká úroveň řečových schopností.



Neohraničená zvědavost a fantazie.

Předpokládá-li někdo, že výjimečně talentované děti jsou ve výhodě a dokáží si poradit samy,
se hluboce mýlí. I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga. Není tomu
jinak ani ve školní družině. Naopak, dítě má spoustu času kdy ho musíme správně zaujmout.
Základním principem práce s nadanými dětmi v družině je pozorné naslouchaní, nenutit ho do
činnosti, provádět společné hodnocení, neautoritativně komunikovat a nenechat ho nudit se.
V naší družině k tomu využíváme plno her, hlavolamů, snažíme se stále něco vyrábět a tvořit.
Je plno krásných her, které nám i těmto dětem pomáhají. Jedny z nejoblíbenějších jsou:
DRAČÍ DOUPĚ
Původní česká fantasy hra na hrdiny pro 2 až 9 hráčů. Stačí k ní papír, tužka a kostka s čísly.
Jeden s hráčů tzv. pán jeskyně, před hrou připraví úvodní příběh, mapy a postavy. Ostatní
hráči se poté tohoto příběhu zúčastní – každý z hráčů představuje jednu postavu fantasy
světa (trpasličího bojovníka, elfího kouzelníka, princeznu, vílu ..). Celá družina pak dohromady
putuje světem vytvořeným pánem jeskyně. Jejím cílem je vytvořit svůj imaginární svět. Hráč,
jehož hrdina získá nejvíce bodů dle daných pravidel, vyhrává. Hra je úžasná v tom, že je pokaždé jiná. Děti si zde hrají se svými myšlenkami, které převádějí do slov. Tvoří si svůj vlastní
svět a v každém příběhu mohou být něčím jiným dle své momentální nálady.
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CITADELA
Karetní hra, kterou může hrát 2až7 hráčů. Hráči staví své vlastní město z karet budov, které
drží v ruce. Budovy mají různou hodnotu a vyhrává ten, který má nejvíce bodů. Za stavby budov se platí zlaťáky. Hra je komplikovaná tím, že v každém kole hráči představují nějakou postavu, která má různou vlastnost. Při stavbě budov může buď pomáhat, či škodit.
DIXIT
Zábavná desková hra, kterou může hrát prakticky každý. Každý hráč obdrží šest karet
s obrázky. První hráč si vybere první kartu a popíše ji jedním slovem, větou, může znázornit i
pantomimou či popsat jakýmkoliv jiným způsobem. Položí ji lícem dolů před sebe, aby ji ostatní
neviděli. Ti vyberou ze svých karet tu, která nejlépe odpovídá popisu vypravěče. Ten karty
zamíchá a lícem nahoru položí na stůl. Hráči hlasují, která karta je vypravěčova.
Všechno, co děláme s dětmi, ať je to povídání, vyrábění či hraní jakýchkoli her, je obrovským
přínosem. Dětem dáváme najevo, že jsme tu pro ně, že nám nejsou na obtíž a že nás to s nimi
baví. Ať jsme učitelé, vychovatelé, či rodiče našim zájmem o ně jim říkáme „ mám tě rád,
jsem tady, věř mi.“
Vždy bylo a je pravdou, že dítě, které si hraje, nezlobí. Ještě se k tomu učí spoustu užitečných dovedností. Hry dětem rozvíjí jejich fantazii, paměť, šikovnost. Jsou velmi důležité pro
praktický život a zároveň velmi pomáhají při práci s nadanými dětmi.
„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako
děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“
Albert Einstein
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Nadané dítě ve školní družině
Družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je
odlišná od běžné vzdělávací praxe. Dětem zabezpečuje odpočinek i zájmové činnosti. Pro nadané děti není speciální oddělení. Děti přicházející do družiny mají různou míru zkušeností,
dovedností i nadání. Platí zde požadavek dobrovolnosti.
Všechny děti, i nadané, mají každý den možnost volby zaměstnání. Ne všechny děti toho využijí.
V družině má nadané dítě možnost hraní logických her, četby knížek, encyklopedií a časopisů,
her pro jednoho hráče, rukodělných a výtvarných činností.
Příklad hry – AZ kvíz
Tato hra vychází z pravidel úspěšné televizní soutěže, děti ji znají, a proto ji mají rádi. Rozvíjí postřeh, logiku i rychlost. Porovnávají si své znalosti se svými spolužáky. Hrajeme se na
družstva, která mají kapitány. Ten vybírá otázku, družstvo společně odpovídá a kapitán umisťuje kameny do pyramidy. Po spojení všech tří stěn vzejde vítěz.
Příklad hry – Aktivity
Tato hra je založena zejména na rychlosti, logice i šikovnosti. Po spuštění časovače se hráči
týmu, který je na řadě, pokouší během dané doby popsat, předvést, nakreslit, popř. uhodnout
pojmy na kartě. Za každý uhodnutý pojem obdrží tým bod.
Obě tyto hry rozvíjí logiku, grafomotoriku, schopnost vyjadřování, práci v kolektivu, postřeh i
rychlost.
Zapojení dětí do činnosti probíhá vždy nenásilnou formou a ne vždy se všechny děti účastní.
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Král přísloví
Cíl:



seznámit děti s příslovími a pragnostikami – vysvětlit jim jejich význam



rozvoj paměti, soustředění, vyjadřování, artikulace

Úkol: Kdo jako první z dvojice správně dokončí přísloví.
Pomůcky:
sada kartiček s příslovími a pranostikami a na kartičky napsat pouze část přísloví, druhou
část napsat dolů třeba do závorky.



Bez práce …………….. (nejsou koláče)



Komu se nelení,…………….. tomu se zelení)



Únor bílý…………….. (pole sílí)



Na sv. Řehoře, čáp…………….. (letí přes moře)

Pravidla a hra:
Děti utvoří dvojice. Jména napíšeme na tabuli nebo velký arch papíru.
Hraje vždy jedna dvojice. Podle věku dětí, podle znalosti přísloví a pranostik je nutné se předem domluvit na pravidlech – každá dvojice dostane jedno nebo tři nebo pět přísloví.
V případě nerozhodného či těžko posouzeného výsledku se přidává další přísloví či pranostika.
Hrající dvojici vedoucí řekne část přísloví – Bez práce…. Kdo první a správně přísloví dořekne
- …nejsou koláče – získává bod. Napíše se čárka k jeho jménu. Kdo získá v prvním kole
z dvojice více bodů, postupuje do dalšího kola.
V druhém kole děti také utvoří dvojice – vítězové z prvních kol. Opět je nutné se dohodnout
na pravidlech. Postupuje se stejným způsobem.
Podle počtu hráčů vznikne i počet kol. Hrajeme do chvíle, kdy zůstane poslední dvojice či trojice. Z té vyjde vítěz – král přísloví.
Hru je lépe hrát nejdříve jako seznamování se s příslovími a pranostikami. Sedíme např.
v kruhu a kdo ví, odpoví. Když je znalost dostatečná, můžeme si zahrát turnaj. Při turnaji potom začíná ta správná zábava i legrace.
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Spielideen für den Hort
100-Zettel-Spiel
Material: 100 Zettel, beschriftet mit den Zahlen 1 - 100
Ablauf: Die Erzieherin versteckt 100 Zettel überall im Zimmer bzw. im vorgegebenen Bereich. Nun suchen die Kinder alle Zettel und geben sie der Erzieherin zurück. Dies muss allerdings in der richtigen Reihenfolge geschehen.
Ziele: Kreativität, Zahlenlehre, Ausdauer, Sozialkompetenz

Schatzsuche
Material: Stift, Zettel, Schatz (zum Beispiel eine Packung Kekse)
Ablauf: Die Erzieherin versteckt den Schatz irgendwo im Zimmer. Nun schreibt sie einen
Hinweis auf einen Zettel. Dieser Hinweis führt die Kinder zu dem Schatz. Den Zettel versteckt sie ebenfalls und schreibt dann einen neuen Hinweis, der die Kinder zu dem ersten
Hinweis führt. Dieser Vorgang wiederholt sich beliebig oft. Den letzten Hinweis bekommen
die Kinder zu Beginn ihrer Suche als ersten Hinweis. So suchen sie einen Hinweis nach dem
anderen, bis sie schließlich den Schatz finden. Je nach Alter der Kinder können die Hinweise
einfacher oder schwieriger gestaltet werden bzw. mit Aufgaben oder Rätseln (gehe 10
Schritte geradeaus/ suche dort, wo es warm/ kalt/ laut/ leise ist) verbunden werden.
Ziele: Sozialkompetenz, Ausdauer, Kreativität, Grobmotorik

Becherspiel
Material: ein Becher pro Person
Ablauf: Der Becher steht mit der Öffnung nach unten vor mir auf dem Tisch.
1. Zweimal in die Hände klatschen
2. Dreimal auf den Tisch oder auf den Boden des Bechers schlagen (rechts, links, rechts)
3. Einmal in die Hände klatschen
4. Den Becher in die rechte Hand nehmen, kurz hochhalten
5. Den Becher mit lautem Knall wieder auf den Tisch stellen
6. Einmal in die Hände klatschen
7. Den Becher in die rechte Hand nehmen, der Daumen zeigt nach unten
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8. Mit der linken Hand auf die Öffnung des Bechers schlagen
9. Den Becher wieder auf den Tisch stellen, mit der Öffnung nach oben, aber nicht loslassen
10. Den Becher mit der geschlossenen Seite in die linke Hand geben und festhalten, mit der
rechten Hand loslassen
11. Mit der rechten Hand links auf den Tisch schlagen, Hand liegen lassen
12. Den Becher mit der Öffnung nach unten auf den Tisch rechts stellen
Wenn mehrere Personen sicher im Ablauf sind, setzen sie sich in einen Kreis, machen gleichzeitig den Rhythmus und dabei wandert der Becher immer einen Platz nach rechts weiter.
Ziele: Feinmotorik, Rhythmus
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Hry pro nadané děti
Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat
výkonů nad rámec běžného průměru populace. Je jím jedinec, který dosahuje mimořádné
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo jednotlivých rozumových oblastech
(například matematiky, biologie), pohybových, uměleckých a sociálních dovedností. Nadané a
mimořádně nadané děti mají specifické vzdělávací potřeby a potřebují ke svému rozvoji odpovídající podněty a vzdělávací materiály. Formy nadání jsou velmi různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělávání. Přestože se hovoří o 2–3% výskytu nadaných v dětské populaci, odborníci zabývající se dlouhodobě výzkumem a rozvojem nadání uvádějí, že až 20–25% dětí by dokázalo vyniknout v některé oblasti lidské činnosti, jestliže by k
tomu mělo dostatečné podmínky.
V naší školní družině máme několik her, které rozvíjí nadání dětí a většina dětí je hraje s velkým nadšením. Největším přínosem těchto her je, že v nich mohou vynikat děti, které nadání
ve výuce nemají. Nejčastěji hrajeme hru Dobble a Monopoly.
DOBBLE
Tato hra rozvíjí reflex, rychlost, ale především trénuje paměť a postřeh a proto ji doporučuje většina psychologů.

 Dobble je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů a každé
dvě spolu mají společný pouze jeden a děti ho musí najít.

 v pravidlech hry je několik "mini her", které se dají hrát i jako turnaj s bodovým hodnocením, které je přiloženo v návodu

 my hrajeme zatím pouze jednu mini hru a to základní Dobble - tedy rozdáme mezi hráče
všechny kartičky a do středu jednu otočíme symboly nahoru

 cílem hry je snažit se vždy co nejrychleji najít shodný symbol mezi dvěma kartami, říct
nahlas jeho jméno a poté vzít jednu kartu a umístit ji (nebo ji zahodit)

 vzhledem k tomu, že je tato hra u dětí velice oblíbená, v blízké době uspořádáme turnaj
MONOPOLY

 Tato hra je vydána v mnoha provedeních a zaměřeních. V naší družině hrajeme Monopoly Milionář.

 Tato hra rozvíjí u dětí představivost, logické myšlení, finanční gramotnost, obchodování,
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smlouvání, plánování a především se děti učí přijmout odpovědnost za své rozhodnutí
(v tomto případě za své nákupy nemovitostí, ulic apod.).

 nakupují se nemovitosti, investuje se do jejich rozšíření, zlepšení, platí se nájmy, v hotelích
za přespání apod.

 cílem hry monopoly milionář je stát se co nejrychleji prvním milionářem, tedy mít před sebou v hotovosti milion

 tato hra vyžaduje strategické vnímání a schopnost dopředu domyslet jak může rozhodnutí
ovlivnit vývoj hry
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PRÁCE S NADANÝM DÍTĚTEM
Při své práci s dětmi ve školní družině příliš nerozděluji děti na nadané či méně nadané, jelikož
mým cílem je spíše děti učit sociálním vztahům, učit je, jak se chovat k opačnému pohlaví, ukázat jim, že každý jsme jiný a že občas se lidi nechovají, jak bychom si přáli a naučit je vzájemné toleranci. Proto, co pro paní učitelku může ve výuce znamenat pojem nadané dítě, se nemusí
vždy shodovat s tím, jak vidím nadané dítě já při práci v družině a podle mého názoru je tento
pojem a tato problematika přeceňována na úkor toho, aby se rozvíjela u dětí taky sociální inteligence, aby se kladl důraz na sociální vztahy.
Moje zkušenost je právě spíše taková, že tyto extrémně nadané děti, které ve vyučování vynikají, se ale v mezilidských vztazích ztrácejí a nejsou schopni se snadno zařadit do dětského
kolektivu. Snažím se proto do své práce se třídou zařadit hry, které spojují jednak společenskou úlohu, posílení kolektivního myšlení a zároveň jsou určitým způsobem hrou vzdělávací.
Jednou z nejoblíbenějších her splňujících tyto funkce je hra Activity. Děti se rozdělí do skupinek, a pokud chce skupinka popojít s figurkou po herním plánu, musí člen skupinky, který si vytáhne kartičku s pojmem, onen pojem vyjádřit slovním opisem, kresbou nebo pantomimou a skupina musí v časovém limitu pojem vyjádřit. Ve hře jde sice o to, která figurka dojde jako první
do cíle, ale našim cílem je většinou zábava, vzájemná komunikace, právě při této hře dochází k
tomu, že děti vzájemně při týmové práci ocení rozlišné kvality každého z nich. Nadané dítě
s všeobecnými znalostmi a přesným vyjadřováním pomůže při vysvětlování slova popisem, dítě
s výtvarným nadáním pomůže při vyjádření pojmu kresbou a podobně. Proto se snažím rozdělovat děti do skupinek rovnoměrně, aby potom byly schopny ocenit vzájemně přínos pro tým. Většinou pak naše hra nekončí tím, že je první figurka v cíli, ale uděláme dětmi velmi oblíbený komunikační kroužek a povídáme si, co se komu povedlo, čemu jsme se zasmáli a snažím se, aby
děti samy přišly na to, že cílem hry vůbec nebylo, kdo byl první v cíli, ale to, že jsme se pobavili
a bylo nám spolu příjemně. Myslím, že právě u této hry jde krásně skloubit to, že nadané dítě
může uplatnit své znalosti, ale že právě i děti, které třeba ve vyučování nevynikají nad ostatními, si uvědomí svou cenu a že jsou pro kolektiv důležití právě tím, jací jsou.
Další hrou, kterou dětí rády hrají je hra Trans Evropa. V této hře jde o stavění železniční sítě
mezi jednotlivými evropskými městy. Co se týká vzdělávacího cíle, děti opakovaně propojují
jednotlivá evropská města, zakreslená na mapě a tím se učí zeměpisným znalostem a tuto hru
hrají s oblibou právě děti, které definujeme jak nadané. Já hraji hru s dětmi a zase mi jde i
tady o snahu zapojit i vzájemnou komunikaci a poznávání se navzájem. Takže často než dostavíme koleje, se dozvíme spoustu zážitků o ostatních dětech, kam a s kým a proč rády cestují,
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co už na svých cestách zažily a opět se o trochu víc sblížíme a máme další témata ke vzájemné
komunikaci.
Závěrem bych tedy chtěla zdůraznit, že při práci s nadaným dítětem bychom neměli zapomínat
na to, jak se dítě cítí v kolektivu, ať už dítě nadané či to, které má zase jiné přednosti. Naším
cílem by mělo být kromě poskytnutí informací a vědomostí také posílit v dětech sociální cítění
a pomoci najít dětem místo v daném kolektivu. A v neposlední řadě vytvořit v družině atmosféru důvěry a vzájemné tolerance.
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