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Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky III“ 
závěrečná zpráva 

Malá Hraštice, 8. – 10. 6. 2007 

Tato závěrečná zpráva (včetně doprovodných materiálů uvedených v příloze) je určena vý-
hradně účastníkům víkendového semináře. Ve zprávě je podrobně zachycen průběh připrave-
ného programu, pravidla jednotlivých aktivit a podstatné myšlenky, nápady a podněty účast-
níků, které padly během jednotlivých diskuzí (tyto myšlenky jsou uváděny jiným typem pís-
ma bez uvedení autora a mohou posloužit jako inspirace pro další promýšlení programu). 
V příloze této zprávy jsou také uvedeny písemné materiály, které byly účastníkům rozdány 
během kurzu, a materiály ke hrám. 

Cíle semináře 
Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky III“ sledoval stejně jako v loňském roce dva 
hlavní cíle: 

- dát účastníkům možnost zažít seminář sestavený a vedený podle principů zážitkové 
pedagogiky a tím prakticky ukázat některé základní prvky tohoto přístupu 

- věnovat se jednomu většímu tématu (dle zájmu účastníků) spojenému s prací učitele 

Hlavní téma semináře bylo vybráno na základě přihlášek, ve kterých jsme požádali zájemce, 
aby napsali témata, o která by měli zájem. Zřejmě vzhledem k probíhající reformě školství se 
některé návrhy účastníků týkaly oblastí obsažených v Rámcových vzdělávacích programech. 
Z došlých námětů jsme vybrali jako základní téma: Učíme učit se a řešit problémy (aneb roz-
víjení klíčové kompetence k učení a řešení problémů v rámci běžných vyučovacích hodin). 

Základní schéma programu 

 dopoledne odpoledne večer 
pátek     Nastartování kurzu 

Začátek tématu 
sobota Aktivity k tématu semináře doplněné kratšími hrami na odreagování 
neděle Ukončení tématu 

Principy ZP 
    

Základní literatura 

Fischer R. (1997): Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. 
Portál, Praha 

Belz H., Siegrist M. (2001): Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody a hry. 
Portál, Praha 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Taurus, Praha 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dostupný na http://www.rvp.cz ) 

materiály uveřejněné na portále: http://www.rvp.cz 

Holt J. (1995): Jak se děti učí. Agentura Strom, Praha. 
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Gardner H. (1999): Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Portál, Praha 

Doplňující literatura 

Birkenbihl V. (2002): Nebojte se myslet hlavou. Portál, Praha 

Birkenbihl V. (1996): Piliny v hlavě? Návod k užívání mozku – od „majitelů mozku“ k „uži-
vatelům mozku“. Svítání, Hradec Králové 

Žák P. (2004): Kreativita a její rozvoj. ComputerPress, Brno 

Valenta J. (2003): Učit se být. Témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu 
na ZŠ a SŠ. Agentura Strom, Praha. AISIS, Kladno. 

Program vlastního semináře 
Na následujících stránkách naleznete okomentovaný program celého semináře, včetně nejza-
jímavějších myšlenek, které zazněly v následných diskuzích. Akce se zúčastnilo celkem 13 
účastníků – většinou učitelů na různých typech škol.  

Příjezd 

Většina účastníků i lektoři cestovali na kurz společně vlakem, takže již během cesty byl čas 
na popovídání si a vzájemné seznámení. Kromě několika málo výjimek se účastníci i lektoři 
kurzu navzájem dobře znali a byli zvyklí spolu pracovat. Po příjezdu na základnu se účastníci 
ubytovali, navečeřeli a ve 20:30 začal první blok programu. 

Pátek večer 

Seznamky 
Abychom se mohli oslovovat jmény již od začátku, napsali si všichni účastníci svoje jméno na 
samolepku, kterou si přilepili na tričko. Po představení lektorů se představili krátce všichni 
účastníci a domluvilo se vzájemné tykání. 

Potom se účastníci pomocí hry Molekuly1 rozdělili do dvojic (sudý počet hráčů zajistila účast 
jedné z lektorek ve hře). Během následujících 10 minut si hráči ve dvojici měli vyprávět něja-
ký příběh nebo příhodu (z jejich života nebo cokoli co třeba v poslední době četli nebo viděli). 
Po uplynutí času byly dvojice rozděleny, jeden z dvojice si zavázal oči a druhý poodešel o cca 
o 15–20 metrů dál. Úkolem vidoucího hráče bylo přilákat svého partnera k sobě pouze za po-
užití jednoho slova (z daného příběhu). Na tomto slově se hráči nemohli domluvit předem. 

Organizační poznámky 
Na podobných akcích, obzvlášť pokud se na nich sejdou neznámí lidé, je vhodné dohodnou si 
základní pravidla chování a vzájemných vztahů, která by nám měla zaručit co nejlepší průběh 
kurzu. Ideální je, pokud si tyto pravidla vytvoří skupina sama. Na tomto semináři se sešli lidé 

                                                 
1 Při hře molekuly se vždy hráči náhodně pohybují po místnosti či ve vyhrazeném prostoru a ve chvíli, kdy ve-
doucí hry vyhlásí velikost „molekuly“ (např. tři lidé, pětičlenné molekuly, …), snaží se pospojovat do takto 
velkých skupin. Lze hrát tak i tak, že hráči nepatřící do žádné skupiny ze hry vypadávají, nebo využít stejně jako 
na tomto semináři k vytvoření skupin o dané velikosti. 
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zvyklí na společnou práci, proto byl návrh pravidel účastníkům předložen, okomentován je-
jich význam a nabídnuta možnost změny či doplnění. 

seznam pravidel: 

● Dobrovolnost  ● Pravidlo STOP  ● Mluví jeden  ● Právo na chybu  

● Nerušivý mobil  ● Chodit včas  ● Respektovat sebe i druhé 

Dále následovala domluva o denním režimu, začátku a konci jednotlivých bloků programu a 
krátce byla okomentována „metoda“, kterou budeme na tomto kurzu používat: 

Začneme od vlastních zkušeností získaných ve hrách či dalších činnostech, o kterých si bude-
me povídat, abychom se obohatili o zkušenosti dalších. Potom se pokusíme dát našim zkuše-
nostem nějaký řád, strukturu, zobecnit je nebo přenést do jiných situací. Nově získané po-
znatky zkusíme aplikovat nebo je alespoň porovnáme s tím, co na věc říkají knihy.2 

Potom byli účastnící požádáni o to, zda by napsali svá očekávání a obavy na různě barevné 
lístečky, které potom postupně nalepili na společný papír s nakresleným sluníčkem pro oče-
kávání a vykřičníky pro obavy. Při lepení lístečků mohli svá očekávání i obavy okomentovat i 
slovně.  

Mapujeme „Schopnost učit se“ 
Nejprve bylo účastníkům odtajněno ústřední téma semináře a proběhla velmi krátká diskuze, 
co to vlastně znamená, že se studenti umí učit a proč by se to měli učit.  

• Studenti by se měli učit, aby měli dobré známky. 
• To ale říká, proč by se měli učit, ne proč by se měli umět učit. 
• Aby jim šlo učení lépe. Když se chtějí něco naučit, tak aby uměli vybrat, jak se to naučit.  
• Analogie: Když chci jezdit autem, tak musím umět řídit. Když se chci učit, musím se to také 

naučit. 
• Aby pro ně učení bylo zábava, něco jako hra, ne „mus“ či povinnost. Aby učení bylo přirozené, 

měli z něj dobrý pocit. 
• Mohlo by se jim to v budoucnosti hodit. 

Potom byl účastníkům ukázán výběr inzerátů na různá povolání (od kuchařů a řidičů po pro-
gramátory, obchodní zástupce a managery), ve kterých bylo ve všech uvedeno, že jednou 
z požadovaných vlastností je ochota nebo schopnost se učit nové věci. Pokud se tedy studenti 
tomu ve škole naučí, zvětšuje se jejich budoucí uplatnění v praxi. 

Účastníci byli rozděleni do tří čtyř až pětičlenných skupin a jejich úkolem bylo v těchto sku-
pinách sepsat co nejvíce nápadů na téma „Co se skrývá pod heslem schopnost učit se“. Každý 
nápad byl napsán na samostatný lísteček (skupina vytvořila 15–20 lístečků), které byly uscho-
vány na druhý den, kdy se s nimi dále pracovalo. 

Páteční program byl ukončen čtením „na dobrou noc“ z knihy J. Holta Jak se děti učí. 

                                                 
2 Tato „metoda“ vychází z tzv. Kolbova cyklu učení (viz obrázek).  

Konkrétní zkušenost
prožitek

Reflexe, sdílení, 
ohlédnutí

Aplikace,
experimentování, 

plán změn

Nová zkušenost
zážitek
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Sobota dopoledne 

Rozcvička 
Před snídani byla zařazena krátká rozcvička zaměřená na protažení a rozhýbání těla. Rozcvič-
ka byla ukončena „během“ k nedalekým borovicím, kde si každý mohl „utrhnout“ jednu 
z připravených dobrot (bonbony, žvýkačky, malé balení kávy, …). 

Schopnost učit se aneb hledáme strukturu 
V tuto chvíli jsme se vraceli k nápadům napsaných na lístečcích předchozí den. 

Nejdříve dostali účastníci možnost zamyslet se nad diskuzí z předchozího dne a případně do-
psat další lístečky. Tuto možnost ale nechtěli využít, proto dostali lístečky napsané během 
předchozího večera, které byly promíchány, aby se propojily nápady všech skupin. Úkolem 
účastníků bylo dát tomuto množství lístečku nějaký řád či strukturu, či alespoň dát k sobě 
lístečky s podobným obsahem. Po delší debatě byla vytvořena jakási mapa toho, co všechno 
se může skrývat pod označením „Schopnost učit se“. 

V následné krátké diskuzi účastníci vyjádřili překvapení, že se nakonec tolik kartiček podařilo 
do nějaké struktury uspořádat. Struktura vytvořená z daných myšlenek je uvedena v příloze. 
Zároveň účastníci dostali podobnou „strukturu“, která na základě informací získaných 
z literatury a oficiálních školských dokumentů zpracovali lektoři kurzu. 

Po diskuzi byla zařazena krátká hra pro odreagování. 

Vole, padni 
Hráči byli rozděleni do čtyř 3 až 4 členných týmů. Každý tým měl svoje stanoviště ohraničené 
provazem, stanoviště byla navzájem vzdálená cca 100 m (tvořila přibližně rohy čtverce). 
Každý tým dostal 8 karet (jednohlavé mariášové). Karty se nesměly dotýkat země mimo vy-
značené stanoviště. Úkolem každého týmu bylo získat pomocí vyměňování s jinými týmy 
karty pouze jedné barvy. Každý tým mohl vyslat zároveň dva své zástupce (každého s jednou 
kartou) na výměnu. Pokud takový hráč přišel k jinému týmu, tento tým mu musel kartu vy-
měnit za jinou. Ve chvíli, kdy měl jeden tým všech osm karet na svém stanovišti, dostatečně 
nahlas zvolal „Vole, padni“ a pořadí ostatních týmů se určovalo podle pořadí, ve kterém jeho 
členové leželi na zemi.  

V druhém kole bylo úkolem týmů sestavit libovolnou „postupku“, tj. mít všechny karty růz-
ných hodnot, a pro výměnu bylo zavedeno pravidlo, že pokud si vyslanec jiného týmu řekne o 
nějakou konkrétní kartu, musí mu být vydána výměnou za kartu, kterou přinesl. Libovolné 
směňování bylo i nadále povoleno. 

Ve třetím kole bylo úkolem sehnat dvě čtveřice (pořadí figur bylo dáno tím, aby se karty ne-
musely mezi koly míchat) a jediným povoleným způsobem výměny byla výměna za vyžáda-
nou konkrétní kartu. Principem se tedy tato varianta již blížila ke karetní hře kvarteto.  

Důležité bylo, že byly použity mariášovými kartami o velikosti cca 70x120 cm vyrobenými 
z kartónu. Karty o této velikosti působily velmi dobře motivačně a celou hru ozvláštnily. 

Po hře byla zařazena krátká diskuze o hře. 

Využití novin ve výuce fyziky pro rozvoj kompetence k učení  
– schopnost tvořit a klást otázky 

Účastníci semináře si ještě před obědem měli možnost si vyzkoušet jednu aktivitu ze souboru 
aktivit na využití běžného denního tisku ve výuce fyziky. Vybrána byla aktivita rozvíjející 
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schopnost tvořit otázky. Další aktivity lze nalézt buď v článku ve sborníku z konference Heu-
réky z Náchoda, nebo v seriálu článků na portálu http://www.rvp.cz . 

K této aktivitě lze použít libovolný článek (spíše než krátká několikařádková zpráva je vhod-
nější článek dlouhý několik odstavců), na semináři byly použity dvě následující zprávy:  

• Vědci poprvé poslali elektřinu vzduchem. Dráty už nebudou třeba  
(server iDnes, 8. 6. 2007, http://technet.idnes.cz/vedci-poprve-poslali-elektrinu-vzduchem-draty-uz-
nebudou-treba-pwp-/tec_technika.asp?c=A070608_103555_tec_technika_vse) 

• Vědec objevil zcela nový způsob, jak určit stáří hvězd 
(server iDnes, 26. 5. 2007, http://technet.idnes.cz/vedec-objevil-zcela-novy-zpusob-jak-urcit-stari-
hvezd-pdw-/tec_vesmir.asp?c=A070523_150036_tec_vesmir_vse)  

Úkolem účastníků bylo ve dvojicích či trojicích stručně, ve dvou větách, shrnout obsah článku 
a vymyslet alespoň pět otázek, které nejsou ve článku zodpovězeny a které by rádi položili 
autorovi článku nebo výzkumníkům, o kterých se v článku píše. Dohromady bylo ke každému 
článku vymyšleno více než 12 otázek. 

Následovala diskuse o využitelnosti takové aktivity ve škole a o tom, co lze ve třídě 
s vytvořenými otázkami dělat: 

• Poslat autorovi článku. 
• Třídit – např. co by bylo pro novináře a co pro výzkumníky. 
• Vyhledat odpovědi v dalších zdrojích (uvedených u článků), dohledat další informace. 
• Vytvořené otázky by posloužily k motivaci žáků se daným tématem zabývat. 
• Na některé otázky může žákům odpovědět přímo učitel. 
• Pro studenty může být zajímavé a také důležité, že se mohou zeptat. 
• Studenti mohou zformulovat dopis s otázkami pro vhodnou vědeckou instituci, která se u nás 

zabývá danou problematikou a mohla by poskytnout odpovědi na dané otázky. 
• Studenti se mohou pokusit najít odpovědi jako domácí úkol. Otázky mohou být východiskem 

pro referát nebo projekt. 
• Z otázek nebo článku lze udělat „červenou nit“ – budu se na něj odkazovat v průběhu probírá-

ní daného tématu. 

Další poznámky a otázky: 
• Jak moc by měl být článek kontroverzní? 
• Je třeba, aby učitel byl v dané problematice odborníkem? Jak velký nadhled by měl mít? 
• Učit žáky, aby si vždy uvědomovali, odkud čerpají informace např. pro referáty. Učit je posu-

zovat kvalitu zdroje informací.  
• Dát pozor, aby žáci nezískali dojem, že se nedá věřit ničemu. 
• Je ale možné také diskutovat o tom, proč právě tato informace v článku chybí. I když častým 

reálným důvodem bude nedostatek místa na otištění všech podrobností nebo to, že autora 
článku daná souvislost nenapadla či informaci nesehnal, přesto tato diskuze může napomoci 
odhalení různých vlivů na výběr uveřejňovaných informací. 

Poznámka: Konkrétní článek je třeba přizpůsobit věku a schopnostem žákům, ale i záměru, 
který má učitel vytvořenými otázkami. Stejně tak počet otázek lze přizpůsobit délce a obsahu 
článku. Tato aktivita vede studenty k aktivnímu přemýšlení nad textem článků, zvyšuje u nich 
citlivost na zamlžená místa a neúplné informace.  

Sobota odpoledne 

Po obědě začal program ve 14:30 a asi hodinu a půl jsme věnovali ještě schopnosti klást otáz-
ky a způsobům, jak toto umění vyučovat. 
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Dílna – Učíme „umění klást otázky“ 
Začali jsme otázkou, jak šlo vlastní vymýšlení otázek. Většinou účastnící říkali, že šlo celkem 
přirozeně, ale objevil se i názor, že díky poměrné obtížnosti článku nebylo snadné se v něm 
orientovat a otázky vymýšlet, a že hlubší znalost problematiky umožňuje klást složitější či 
detailnější otázky. Dohromady jsme se shodli, že je důležité umět se ptát, umět najít místa, 
kde je něco nejasné a zformulovat jasnou otázku. 

Účastníci se tedy rozdělili do tří skupin a jejich úkolem bylo vymyslet činnosti, které by šly 
uskutečnit v rámci běžných hodin fyziky nebo matematiky a tuto dovednost u žáků rozvíjí. 
Úkolem skupiny bylo nejenom dané činnosti vymyslet, ale i alespoň částečně předvést.   

Seznam metod: 
• Seznámit žáky se začátkem příběhu a nechat je, aby se otázkami dopracovali k tomu, co se 

tam vlastně stalo. Učitel na otázky odpovídá jen ano, ne. Nastolený problém může mít podobu 
jakéhosi detektivního pátrání.3 

• Ukázat nějaký provokativní nebo zábavný pokus a zeptat se žáků, na co by se ptali, co by se 
chtěli dozvědět. Např. aby odhalili princip daného pokusu. 

• Použít text z učebnice a chtít po studentech, aby k němu vytvořili „inteligentní“ otázky.  
• Učitel myslí na nějaký fyzikální jev, pokus nebo osobnost a žáci mají pomocí uzavřených otá-

zek (učitel odpovídá jen ano, ne, nevím) zjistit, na co myslí. 
• Konference – několik žáků si předem prostuduje nějaké téma (např. různé možnosti získávání 

elektrické energie), potom v roli odborníků přednesou před třídou krátké příspěvky na dané 
téma. Ostatní žáci v roli novinářů se jich potom ptají na různé otázky. 

• V rámci zkoušení se žáci ptají sebe navzájem. Případně otázku může položit někdo ze třídy. 
• Využití v rámci opakování. Žáci nejprve vymyslí několik otázek pro zopakování probírané lát-

ky. Potom se jeden žák zeptá někoho ze třídy, ten odpoví a zeptá se někoho dalšího, atd. 
• Vyrobit křížovku nebo nějaký kvíz pro ostatní (např. podobně jako AZ kvíz).  
• Žáci připravují fyzikální aktivity do hodin, ostatní žáci ze třídy se k tomu ptají. 
• Připravit otázky předem, pokud je pozván nějaký odborník na besedu, třída jde na nějaký film 

nebo výstavu, apod. 

Jak by měly vypadat otázky, které klade v hodině učitel? 
• srozumitelné pro žáky 
• otevřené, vyžadující delší odpověď 
• převážně konkrétní 
• krátké 
• ne ironické, zesměšňující žáka 
• ne řečnické 

Jak „donutit“ žáky k lepším odpovědí? Jak získat více odpovědí od žáků? 

• pochválit za odpověď 
• vybídnout k dalším odpovědím 
• počkat 
• netlačit 
• hlasování všech žáků – každý musí vyjádřit svůj názor, hlasovat může i učitel 
• bezpečné prostředí ve třídě – žák nesmí mít strach z toho, že odpoví špatně 
• snažit se zamezit provokativním otázkám (např. písemné otázky) 

Na závěr tohoto bloku programu dostali účastnící připravený materiál k tomuto tématu (viz 
příloha). 

                                                 
3 Detektivní příběhy s fyzikálním podtextem lze nalézt v knize M. Veselého Příběhy detektiva Kopřivy. 
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Pták Noh 
Jako motivace k následující hře posloužil úryvek z pověsti o Bruncvíkovi, přečtený ze Starých 
pověstí českých od A. Jiráska. Dozvěděli jsme se, jak Bruncvík opustil svoji manželku a zem, 
vydal se do světa a po dlouhém putování ztroskotal na Jantarové hoře, ze které není možné 
uniknout – jedinou možnost dává pták Noh, který sem pravidelně přilétá. 

Úkolem každé skupiny (4–5 členné) bylo určit, za kolik dní přiletí pták Noh na Jantarovou 
horu. Informace, ze kterých bylo možné údaj určit, byly napsány na lístečcích, které byly 
rozmístěny na pěti různých místech (vždy 4 lístečky pro jednu skupinu, lístečky pro jednotlivé 
skupiny byly barevně odlišeny). Každý hráč si směl z každého místa odnést maximálně jeden 
lísteček a ten již nesměl nikomu ukázat. Komunikace mezi hráči nebyla nijak omezena, ale 
v průběhu luštění nebylo povoleno si cokoli psát (ani např. vyrývat do země). Lístečky s in-
formacemi jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

Všem třem skupinám se podařilo z daných informací určit, kdy pták Noh opět přiletí a tím 
splnit úkol. Po krátké diskuzi o hře jako celku a strategiích jednotlivých týmů, jsme diskuto-
vali o tom, jaké faktory zjednodušovaly a naopak ztěžovaly vyřešení daného problému a poz-
ději jsme sem doplňovali i položky týkající se jiných problémů: 

Vyřešení problému (by) ulehčovalo: 
• udělat si celkový obrázek situace 
• nevrhat se do řešení bezhlavě 
• roztřídit si informace 
• mít všechny podstatné informace 
• postupné řešení – řešení dílčích podúkolů 
• naladění na řešení úkolu, ochota řešit, motivace 
• opakování – číst informace několikrát 
• kontrolovat výsledky 
• přesné formulace 
• zdůvodňování 
• vhodný způsob zápisu, popisu problému (kdyby bylo možné si psát) 
• spolupráce v rámci skupiny 
• předchozí zkušenost s podobným úkolem, trénink 
• schopnost rychlého pamětního počítání – natrénovaná potřebná dovednost 
• vím, že je to řešitelné 
• použiji vhodné pomůcky nebo technické prostředky 

Vyřešení problému (by) ztěžovalo: 
• nemožnost záznamu informací a vazeb mezi nimi, nemožnost užívat symboly 
• sabotér v týmu 
• složitá čísla 
• příliš komplikovaný problém 
• nesrozumitelné, nečitelné zadání nebo informace 
• chybná nebo chybějící informace 
• příliš mnoho nepodstatných informací 
• rušivé prostředí 

Po vytvoření tohoto seznamu podmínek ulehčujících či ztěžujících řešení problému jsme se 
krátce zamysleli nad tím, co může učitel dělat, aby řešení problémů žákům nevědomě neztě-
žoval, ale také jak vést žáky k tomu, aby se naučili efektivně řešit problémy, se kterými se 
setkávají. 

• pokud řeším nějaký složitější problém vzorově, uvádím nejenom jednotlivé kroky, které ve-
dou k řešení (tj. jak problém vyřešit), ale také „přemýšlím nahlas“ o tom, proč zrovna daný 
krok je vhodný, zdůvodňuji a komentuji  

• se žáky diskutuji a vedu je k tomu, aby si vytvořili nějaký plán řešení 
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• vedu žáky k tomu, aby si kontrolovali svoje výsledky – ve fyzice – odhad hodnoty, realističnost 
výsledné hodnoty, zkouška, rozměrová analýza, vést je k tomu, že pokud jim výsledek, který 
dostali, přijde „podezřelý“ (příliš velký nebo malý), tak aby to uvedli 

• učit žáky vyhledávat si potřebné informace (v učebnici, tabulkách, další literatuře, …) nebo si 
dané údaje odhadnout ze znalosti reálné situace (např. hmotnost dítěte, délka pravítka, 
…) 

Uzle 
Před večeří byla zařazena ještě krátká hříčka. Hráči byli pomocí asi dvoumetrových kousků 
prádelní šňůry rozděleni do dvojic a jedné trojice (každý hráč se chytil jednoho konce šňůry, 
kterou držela lektorka uprostřed, poté ji lektorka uvolnila a hráči na stejném provázku tvořili 
dvojici). Tuto šňůru pak dvojice používala ve hře. Před začátkem hry stáli hráči za startovní 
čárou, za kterou nesměli po celou dobu hry nosit svůj provázek. Asi 20 m od této startovní 
čáry visely dvě kopie obrázku s různě zamotanými provázky. Dvojice si vylosovala kartičku 
s kódem jednoho „uzle“ a jejím úkolem bylo dojít k vyobrazení, uzel si zapamatovat a tuto 
smyčku sestavit ze svého provázku. Ve chvíli, kdy jim byl „uzel“ zkontrolován, získali tolik 
bodů, jako byl stupeň daného uzlu (číslo napsané velkým fontem), mohli si vylosovat další 
kartičku a skládat další uzel. Některé uzle bylo nutné skládat z více provázků, v takovém pří-
padě se musely dvě nebo tři dvojice spojit. Všechny zúčastněné dvojice získaly po úspěšném 
vytvoření uzlu plný počet bodů. 

Sobota večer 

Sobotní večer jsme po krátkém rozboru hry Uzly věnovali různým stylům učení. Účastníci si 
měli připravit kousek výuky na zadané fyzikální téma pro posluchače, jejichž styl učení (vní-
mání) je spíše auditivní, potom vizuální a nakonec kinestetický. Vzhledem ke nevhodné in-
strukci, která vzbudila dojem, že samotný výklad má být veden výhradně jedním stylem (vyu-
žívat jediný smyslový kanál), místo toho, aby byl uzpůsoben pro posluchače, u kterých tento 
styl dominuje, se tato aktivita příliš nepovedla.  

Sobotní program jsme opět ukončili četbou z knihy Jak se děti učí od J. Holta. 

Neděle dopoledne 

Nejprve jsme se ráno po snídani trochu rozhýbali a protáhli. V rámci tohoto protažení jsme si 
také zahráli tzv. Souboj draků. Trojice hráčů vytvořila draka – první byl hlavička, druhý tělo a 
třetí ocásek, vzájemně se drželi v pase. Poslední hráč měl vzadu za páskem zastrčený šátek. 
Bojovali proti sobě vždy dva draci, vítězem se stal ten drak, který dokázal svému soupeři vy-
trhnout šátek (vytrhávat šátek mohl pouze první hráč = hlavička). Souboj končil také v přípa-
dě, že se jeden drak roztrhnul, druhý drak byl v takovém případě vítězem. 

Po tomto protažení jsme se ještě krátce vrátili k různým stylům učení. Účastníkům byla velmi 
krátce představena teorie multičetných inteligencí H. Gardnera a dostali nakopírovanou tabul-
ku z knihy Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce od B. Čechové vydané orga-
nizací Scio. 

Řešení problému II. – Převoz přes řeku 
Účastníci se rozdělili na dvě skupiny, jejich úkolem bylo vyřešit a následně předvést řešení 
následujícího problému s převozem skupiny lidí přes řeku: 

Přes řeku je třeba dopravit skupinu osmi lidí – otce, matku, dvě dcery, dva syny, policistu a 
mladistvého recidivistu. K dispozici je pouze dvoumístná loďka, kterou ale umí řídit pouze 
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dospělé osoby ve skupině – tedy otec, matka a policista. Pokud není trestanec pod dozorem 
policisty, je velmi agresivní a napadne jakoukoli jinou osobu. V rodině nejsou také právě nej-
lepší vztahy – jestliže matku nehlídá otec, zbije syna, a i naopak, jestliže otec zůstane s dcerou 
bez dohledu matky, také to špatně skončí. Úkolem je dostat celou skupinu lidí přes řeku, aniž 
by došlo k nějakému incidentu. 

Obě skupiny přistoupily k řešení tohoto problému odlišně – jedna skupina nejprve celý pro-
blém vyřešila „na papíře“ a nějakou dobu se potýkala s vhodným způsobem zápisu. Druhá 
skupina si naopak rovnou celou situaci modelovala (přemísťovala se z jedné strany místnosti 
na druhou), aby si všichni členové týmu udrželi přehled o momentální situaci. Všechny kroky 
si ale zároveň pečlivě zapisovali, takže měli možnost svůj předchozí postup zrekonstruovat a 
případně opravit. 

Pak jsme diskutovali o tom, jak zapojit do práce, řešení úkolu všechny členy skupiny. 
• učitel až po dokončení úkolu vybere, kdo řešení bude za skupinu prezentovat, to znamená, že 

tomu porozumět musí všichni 
• rychlejší či chytřejší žáci jsou požádáni, aby látku vysvětlili pomalejším 
• zadám více různých úkolů, žáci si sami zvolí, co zrovna chtějí řešit – jsou motivovanější, zapo-

jí se pravděpodobněji všichni 
• hledat úkoly, které nelze vyřešit, aniž by se zapojili všichni 

Závěrečné teoretické okénko 
Na závěr celého semináře byla v krátkém teoretickém okénku představena Zážitková pedago-
gika jako jeden z přístupů k vyučování. Podrobně jsme se zaměřili na postup, který se uplatní 
při uvádění jednotlivé aktivity (hry, činnosti) dle této teorie. Zastavili jsme se hlavně u reflexe 
a toho, ve kterých fázích je aktivita na straně učitele (lektora) a ve kterých naopak by měla být 
spíše na straně žáků (hráčů). 

Závěr 
Dle ohlasů při závěrečném hodnocení se účastníkům kurz líbil. Za nejzajímavější a nejpřínos-
nější označili účastníci část věnovanou řešení problému, nejméně povedenou byla část věno-
vaná různým stylům učení. 

 

Tým 
Program vedli (lektoři): Zdeňka Broklová, Veronika Nohavová 

S technickým zajištěním semináře pomáhali a jeho financování zajistili Irena Koudelková a 
Leoš Dvořák 

Kuchyň a zázemí: Věrka a Lenka 
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Příloha: Lístečky ke hře, kdy přiletí pták Noh 

Na každém lovišti se pták Noh zdrží 
přesně 1 den.

Každý den sežere pták Noh tolik masa, 
kolik sám váží.

Měsíc byl v úplňku před 13 nocemi. V jednom pokteru je 5 úplňků.

Tři loviště ptáka Noha jsou vzdálena 
64 kanterů od jeho hnízda. Noha ptáka Noha měří 1/1024 klektu.

Pták noh pravidelně navštěvuje kromě 
Jantarové hory ještě dalších 10 lovišť.

Každý třetí úplněk je na Jantarové hoře 
zemětřesení.

Dvě loviště ptáka Noha jsou vzdálena 
16 kanterů od jeho hnízda.

Sedm dalších lovišť ptáka Noha jsou 
také ostrovy podobné Jantarové hoře.

Mezi návštěvami jednotlivých lovišť se 
pták Noh vždy 2 dny zdržuje v hnízdě.

Pořadí, ve kterém pták Noh navštěvuje 
svá loviště, je přesně stanoveno.

Jeden úplněk trvá 14 dní.
Naposledy pták Noh odletěl z 

Jantarové hory před 1 pokterem a 3 
úplňky.

Pták Noh ulétne 2 kantery za         
3 dibly.

Pět lovišť ptáka Noha je vzdáleno 24 
kanterů od jeho hnízda.

Zobákem pták Noh lehce rozpůlí 
kokosový ořech.

Hnízdo ptáka Noha je od Jantarové 
hory vzdáleno 8 kanterů.

Jeden kanter se dále dělí na           
9 klektů. Každý den je rozdělen na 12 diblů.
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Příloha: Uzly 

 
 

Tabulka uzlů (termín v rámci teorie uzlů – části matematické topologie) do stupně devět zís-
kaná z http://www.math.unl.edu/~mbrittenham2/ldt/knots.html . 
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Příloha: VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire 
Styly učení – dotazník pro vlastní vyhodnocení 

Nejedná se o seriózní (vědecký či výzkumný) dotazník, ale o volně dostupný informativní dotazník, 
který může pomoci ukázat na váš dominantní styl učení. Tento dotazník je překlad dotazníku uveřej-
něného na adrese www.businessballs.com, kde se můžete dozvědět více o stylech učení, osobnostech, 
apod. 

 

Zakroužkujte nebo zaškrtněte odpověď, která nejlépe vystihuje vaše obvyklé chování. 

Test by měl vyplněn předtím, než si přečtete doprovodné vysvětlení uvedené na jeho konci. 

 

1. Když mám pracovat s novým přístrojem, obvykle 

a) pustím se do toho, dokážu na používání přijít sám. 
b) si nejprve přečtu návod 
c) si poslechnu vysvětlení od někoho, kdo ho už někdy používal 

2. Když potřebuji na cestách nasměrovat, tak 

a) vydám se rovnou za nosem najít cestu, možná použiji kompas 
b) se zeptám na cestu 
c) se podívám do mapy 

3. Když vařím něco úplně nového 

a) zavolám kamarádovi pro radu 
b) postupuji podle psaného receptu 
c) budu se řídit instinktem a zkoušet přímo při vaření 

4. Když někoho učím něco nového, obvykle 

a) podám ústní vysvětlení 
b) nejprve mu to ukážu a pak ho nechám, ať to zkusí 
c) mu napíšu pokyny 

5. Obvykle říkávám 

a) vysvětlím ti to 
b) podívej, jak se to dělá 
c) vyzkoušej to 

6. Ve svém volném čase si nejvíc užiji 

a) poslech hudby a popovídání s přáteli 
b) sportování nebo kutění ve stylu udělej-si-sám 
c) návštěvy muzeí a galerií  

7. Když nakupuji oblečení, obvykle 

a) si představuji, jak na mně bude vypadat 
b) se ptám na názor prodavače 
c) si ho vyzkouším 

8. Pří výběru dovolené  

a) si představuji, jaké to tam bude 
b) pročtu řadu brožurek 
c) se zeptám na doporučení přátel 
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9. Kdybych si kupoval nové auto, tak bych 

a) vyzkoušel řadu různých typů 
b) přečetl recenze v novinách a časopisech 
c) prodiskutoval s přáteli to, co chci  

10. Když se učím nějakou novou dovednost, nejvíce mi vyhovuje 

a) ptát se učitele a probírat s ním, co přesně mám dělat 
b) zkoušet to a přijít na kloub tomu, jak se to dělá 
c) sledovat, co dělá učitel 

11. Když si vybírám z jídelního lístku, tak 

a) prodiskutuji možnosti, sám se sebou v hlavě nebo s partnerem 
b) Představuji si, jak bude které jídlo chutnat 
c) si představuji, jak které jídlo bude vypadat 

12. Když poslouchám nějakou hudební skupinu, tak si nemohu pomoci a 

a) pohybuji se do rytmu 
b) naslouchám textu a hudbě 
c) pozoruji členy skupiny a ostatní lidi v publiku 

13. Když se na něco soustředím, nejčastěji 

a) diskutuji problém a varianty jeho řešení v hlavě 
b) se zaměřuji na slova a obrázky přede mnou 
c) hodně těkám, hraji si s tužkami a dotýkám se věcí kolem sebe 

14. Nábytek a zařízení do svého domova vybírám podle 

a) jejich povrchu a pocitu, který na mne udělají, když se jich dotýkám 
b) jejich barvy a vzhledu 
c) popisu, který mi podává prodavač 

15. Moje první vzpomínka se je na to, jak 

a) mi někdo něco říká 
b) něco dělám 
c) se na něco dívám 

16. Když mám strach, tak 

a) si představuji obrazy nejhorších možných scénářů 
b) si povídám v hlavě o tom, co mne nejvíc znepokojuje 
c) nedokážu klidně sedět. Těkám a pořád se musím pohybovat kolem. 

17. Cítím se blízký s ostatními lidmi především kvůli tomu, 

a) jaký na mne dělají dojem … jak se vedle nich cítím 
b) jak vypadají 
c) co mi říkají 

18. Když si opakují na zkoušku, většinou 

a) probírám svoje poznámky, sám v hlavě nebo s ostatními 
b) si představuji provedení myšlenkového pochodu nebo sestavení vzorce 
c) si píšu spoustu poznámek a kreslím diagramy 

19. Když někomu něco vysvětluji, pak 

a) vysvětluji jim to různými způsoby, dokud nepochopí 
b) ukazuji, jak to myslím 
c) povzbuzuji je, aby to zkoušeli a probírám s nimi svou představu, zatímco to dělají 
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20. Mám opravdu rád 

a) sledování filmů. prohlížení fotografií, uměleckých děl, dívání se na lidi 
b) poslouchání hudby, rádia, rozhovory s přáteli 
c) sportovní aktivity, vybraná jídla a vína, tanec 

21. Většinu svého času trávím 

a) rozhovory s přáteli 
b) sledováním televize 
c) fyzickou aktivitou a vyráběním věcí 

22. Když se mám poprvé setkat s novým člověkem, 

a) domluvím se s ním telefonicky 
b) zařídím, abychom se setkali při nějaké aktivitě nebo při jídle 
c) zajistím osobní setkání 

23. Nejprve si všímám, jak lidé 

a) znějí a mluví 
b) stojí a pohybují se 
c) vypadají a jsou oblečeni 

24. Když mám vztek, mám tendenci 

a) dupat, práskat dveřmi, dávat svůj vztek fyzicky navenek 
b) přehrávat si v hlavě, co mne tak rozčililo 
c) zvýšit hlas a říci ostatním, jak se cítím 

25. Nejsnadněji si pamatuji 

a) věci, které jsem udělal 
b) tváře 
c) jména 

26. Myslím si, že se dá poznat, že někdo lže, podle  

a) toho, že se vyhýbá mému pohledu 
b) změn v jeho hlase 
c) z něj mám zvláštní pocit 

27. Když potkám starého kamaráda, 

a) řeknu: “To jsem rád, že tě slyším!” 
b) obejmu ho nebo mu potřesu rukou 
c) řeknu: “To jsem rád, že tě vidím!” 

28. Nejlépe si věci zapamatuji 

a) psaním poznámek a schováváním tištěných údajů 
b) děláním a cvičením aktivity, nebo představováním si, jak ji dělám 
c) jejich opakováním nahlas nebo opakováním slov a klíčových momentů v hlavě 

29. Když si musím stěžovat na špatný výrobek, nejvíce mi vyhovuje 

a) stěžovat si po telefonu 
b) napsat dopis 
c) vzít věc zpět do obchodu nebo ji poslat výrobci 

30. Říkávám spíš 

a) Vím, jak se cítíš 
b) Vidím, chceš říci 
c) Rozumím tomu, co říkáš 
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číslo Vizuální Auditivní Kinestetický  číslo Vizuální Auditivní Kinestetický

1 b c a  16 a b c 
2 c b a  17 b c a 
3 b a c  18 c a b 
4 c a b  19 b a c 
5 b a c  20 a b c 
6 c a b  21 b a c 
7 a b c  22 c a b 
8 b c a  23 c a b 
9 b c a  24 b c a 

10 c a b  25 b c a 
11 c a b  26 a b c 
12 c b a  27 c a b 
13 b a c  28 a c b 
14 b c a  29 b a c 
15 c a b  30 b c a 

 

Až si vyhodnotíte svůj styl (svoje styly) učení a přečtete si následující vysvětlení, zvažte, zda a jak vám 
to může pomoci najít učební látku či směr rozvoje, který nejlépe odpovídá vašim silným stránkám. 
Někteří lidé zjistí, že jejich styl učení může být směs dvou nebo tří základních stylů, v takovém případě 
si přečtěte vysvětlení všech stylů, které máte dominantní. 

VAK Learning Styles Explanation 
    Vysvětlení modelu stylů učení „VAK“ 

 

Tento model stylů učení předpokládá, že většina lidí může být rozdělena do tří skupin podle upřed-
nostňovaného stylu učení. Tyto tři styly jsou (žádný z nich není správný nebo špatný): 

• Člověk s vizuálním (zrakovým) stylem učení upřednostňuje vidět a pozorovat věci, včetně 
obrázků, diagramů, ukázek, výstav, letáků, filmů, flip-chartů, apod. Tito lidé používají věty jako: „Ukaž 
mi“, „Nech mě na to podívat“. Nejlépe vykonají nový úkol, pokud si přečtou návod nebo vidí někoho 
jiného danou věc udělat. Používají seznamy a psané směrnice a pokyny. 

• Člověk s auditivním (sluchový) stylem učení upřednostňuje při získávání informací sluch – 
mluvené slovo, svoje nebo jiných lidí, zvuk a hluk. Tito lidé říkají věty jako: „Řekni mi“, „Prodiskutujme 
to“. Nový úkol nejlépe splní, jestliže pokyny odborníka slyšeli. Těmto lidem vyhovuje slyšet pokyny po 
telefonu. Dokáží si zapamatovat všechny slova písně, kterou slyšeli. 

• Lidé s kinestetickým stylem učení upřednostňují tělesný zážitek – dotýkat se, cítit, držet, 
dělat, praktické aktivní zkušenosti. Používají věty jako: „Nech mě to vyzkoušet“, „Co cítíš?“. Nového 
úkolu se nejlépe zhostí tak, pokračují ve zkoušení, učí se během vlastního konání. Tito lidé mají rádi 
experimenty, věci, které si mohou vzít do ruky, a nedívají se předem na návod. 

Lidé mají většinou jeden preferovaný styl učení, ale ten je části směsi všech tří. Někdo má jeden 
z těchto stylů velmi dominantní, styl někoho jiného je směsí dvou nebo méně často všech tří uvede-
ných stylů. Když znáte svůj preferovaný styl učení, víte lépe, co vám při učení vyhovuje. To vám 
umožňuje si lépe volit způsob, jakým se budete učit.  

Žádný styl není špatný nebo dobrý. Některý styl vám může lépe vyhovovat – je správný pro vás, ně-
který naopak méně.  
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Kompetence k učení – Schopnost učit se nové věci 
 

Učební strategie 
 
• znát různé strategie 
• znát své silné a slabé strategie 
• volit vhodnou strategii 
•   
•   
 
 

 

Řízení vlastního učení 
 
• plánování 
• vytrvalost, vůle, disciplína 
• schopnost se soustředit na daný úkol 
• schopnost dělit pozornost mezi více 

souběžných cílů 
• zajistit si vhodné podmínky 
• umět vyhledat pomoc 
• schopnost (sebe)reflexe  
•  
•   
 

Práce s informacemi 
 
• získat, vyhledat 
• třídit 
• hodnotit 
•   
•  
 

 

Postoj k učení 
 
• zájem (motivace) se vzdělávat (chci se 

učit) 
• vyhledávání příležitostí pro další 

vzdělávání 
• přání uplatnit naučené prakticky 
• znát smysl (vím, proč se učím) 
• mít cíl (vím, co se chci naučit) 
• (sebe)důvěra v úspěch učení, dosažení cíle 
•   
•   

 

Všeobecné předpoklady 
 
• základní dovednosti – čtení, psaní, počítání 
• zvládat informačně-komunikační 

technologie 
• schopnost pracovat samostatně 
• schopnost pracovat ve skupině 
• využití různých smyslů 
• představivost, fantazie, tvořivost  
•   
•   
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Umění klást otázky 1 
 

Kdo se hodně ptá, hodně se dozví a bude uspokojen; zvláště tehdy, když bude klást 
otázky podle toho, co tázaná osoba umí; neboť tím jí dá příležitost prožít radost 
z hovoření a sám bude přitom stále získávat poznání. 

Sir Francis Bacon 
 
 
 

Špatné otázky 
 

• Hloupé otázky 
• Příliš složité otázky 
• Příliš ohraničené (úzké) otázky 

 
 

 

               Jak vylepšit své otázky 
 

1) Dávejte méně otázek, ale lepších 
 
• mnoho otázek brání složitějším (delším) odpovědím 

• snažte se o otevřené otázky, otázky vyžadující delší odpovědi, promyšlené odpovědi  

(př. Co si myslíš? Jak to víš? Proč si to myslíš? Máš k tomu nějaký důvod? Je to vždycky 

takto? Je ještě jiný způsob? Jak by se to dalo říci jinak? A co když …? Co myslíš, že se 

stane teď?) 

• sedm dovedností při kladení otázek (dle T. Kerryho): 

- užívání jazyka a volba obsahu otázky dle úrovně dané třídy 
- rozdělování otázek všem  
- vybízení a nápovědy (dle potřeby) 
- zužitkování odpovědí žáků (i nesprávných) v kladném smyslu 
- vhodné načasování otázek a odmlk 
- postupné zvyšování náročnosti otázek 
- účinné používání písemných otázek 

 

                                      
1 Zpracováno dle Fischer R.: Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Portál, 
Praha, 1997 
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2) Chtějte kvalitnější odpovědi 
 
• dejte čas na myšlení – odmlčením, vybízením, sondováním 

• počkejte s hodnocením  

• chválením za odvahu odpovědět povzbuzujte další  

• vybídněte k alternativní odpovědi 

• vyžádejte si doplňující otázky nebo informace od spolužáků 

 
 
 

3) Povzbuzujte děti, aby se ptaly 
 
• dejte příležitost otázkám žáků 

• nechte žáky se ptát mezi sebou 

• předvádějte vzor (myšlení nahlas) o formulaci otázky, ale i o odpovědi 

• diskutujte se žáky o dobrých a špatných otázkách – které otázky z daného seznamu jsou 

dobré a které špatné, jak se pozná dobrá otázka 

• ceňte si příležitostí, kdy žáci kladou otázky 

 
 
 
 
 

Aktivity rozvíjející schopnost klást otázky 
 
• Vytváření otázek pro přezkoušení nejdůležitějších částí učiva 

• Tvorba otázek k četbě – vytvořit otázky o tom, co je „v řádcích“, „mezi řádky“ i „za řádky“ 

textu  

• Hry typu Hádej, kdo jsem. Hádej, na co myslím. 

• Příprava kvízových her pro spolužáky 

• Připravit interview s danou osobou 

• Krabice, nástěnka či sešit otázek 
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Fáze přípravy a uvedení hry 
 
 

   učitel, lektor, vedoucí účastníci, 
studenti 

 
Téma, oblast vybrat, rozvrhnout  

     

 

Cíl hledat, diskutovat,  
ujasnit si, konkretizovat  

     

 
Metoda zvolit, vyhledat, inspirovat se  

     

 

Příprava 
promyslet, vyzkoušet, připravit, 

vytisknout, nakreslit, napsat, 
rozstříhat, rozmístit 

 

     

 

Motivace lákat, přesvědčovat  

     

 

Instrukce vysvětlovat, odpovídat, ptát se  

     

 

Akce 
řídit, koordinovat, hlídat, pomáhat, 
povzbuzovat, provázet, dohlížet, 

zapisovat, pozorovat, hrát 
 

     

 

Reflexe 
diskutovat, vnímat, přemýšlet, 

poslouchat, promítat, vyjadřovat, 
zobecňovat 

 

     

 
Evaluace ohlédnout se, zhodnotit, poučit se  

 




