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soubor scénářů a doplňkových aktivit navazuje na již vzniklé a mnohými školami úspěšně 
realizované výukové materiály projektu Nautilus (Naučíme Tě Učit Se), určené pro rozvoj 
kompetence k učení žáků středních škol.

Cílem příručky je poskytnout Vám materiál do výuky, který dále rozvíjí znalosti a doved-
nosti žáků, získané při prezenční výuce s pracovními sešity nebo v e-learningovém kurzu. 
Nabízené aktivity však mají širší uplatnění v jakékoli výuce podporující rozvoj studijních 
dovedností žáků. 

Popsané aktivity a scénáře pro jejich zapojení do výuky jsou primárně určeny pro žáky  
v období přechodu na střední stupeň vzdělávání, tedy pro žáky prvních ročníků středních 
a posledních ročníků základních škol všech typů. Využít je však můžete s úspěchem  
i v dalších ročnících středoškolského vzdělávání, případně pro žáky osmého ročníku 
základní školy. 

Přejeme Vám i Vašim žákům mnoho úspěchů a příjemných zážitků při učení 

Pracovní tým projektu NAUTILUS

 

Milé kolegyně a kolegové,
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Soubor aktivit a kompetence k učení 
Doplňkové aktivity, které najdete o několik stránek dále, respektují stejné pojetí kompetence k učení jako 
ostatní výukové a metodické materiály projektu NAUTILUS. Soubor tak volně navazuje na znalosti a doved-
nosti, které žáci získali při prezenční či e-learningové výuce s pracovními sešity či on-line vzdělávacím kur-
zem NAUTILUS. Aktivity slouží k praktické aplikaci těchto znalostí a dovedností, prohlubují a rozšiřují je,  
a slouží tak k dalšímu rozvoji studijních dovedností žáků. Pro Vás mohou být tyto aktivity účinnou metodic-
kou pomůckou a inspirací, kam se dále na cestě učení s žáky ubírat.  

Koncepce projektu obsahuje dvanáct oblastí, které jsou v praxi nedílnou součástí schopnosti učit se:
Motivace k učení,
tedy vnitřní chuť a aktivita na straně žáka, z jejíž úrovně a nastavení vyplývá jeho přístup k učení i učební 
strategie, které volí. 

Metakognice a učební styl
jako schopnost vhledu do vlastního procesu učení, jeho zhodnocení a nalézání efektivního individuálního způ-
sobu učení. Metakognitivní dovednosti jsou jedním z předpokladů vědomého rozvoje studijních dovedností 
žáka.

Organizace a plánování,
tato oblast vede žáka k promyšlenému plánování i realizaci jeho cílů nejen ve škole.

Paměť a koncentrace
jsou schopnosti nezbytné pro učení. Také tyto schopnosti je možné vhodným systematickým tréninkem účinně 
rozvíjet. 

Myšlenkové operace 
jako dovednosti a předpoklady pro kvalitní učení žáka pomocí analyticko-syntetických postupů a logického 
myšlení. Jde především o schopnost pozorování, kategorizace, sumarizace a zobecňování, stanovování krité-
rií, hodnocení a nalézání vztahů, schopnost představivosti i tvorbu analogií a odhad.

Kreativita,
kterou chápeme jako soubor schopností umožňujících produkci nových, neobvyklých, ale užitečných řešení 
a myšlenek.

Kritické myšlení a práce s textem,
kam patří schopnost identifikovat objektivitu a subjektivní názor, určení relevance, celistvosti a přesnosti 
uvedených informací, stanovení výhod a nevýhod i posouzení důvěryhodnosti zdroje. Žák je veden k rozvoji 
těchto dovedností zejména při práci s textem.
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Psaní poznámek,
oblast vede žáka k vyzkoušení různých způsobů psaní poznámek a posouzení jejich využití pro různé obsahy. 

Informační zdroje a práce s nimi, 
oblast rozvíjí schopnost žáka pracovat účelně s různými zdroji informací. 

Písemná prezentace
je formou prezentování žáka, jeho schopností, znalostí i dovedností navenek, nejen ve škole. 

Ústní prezentace
jako schopnost prezentovat získané poznatky ústní formou představuje především verbální vyjadřování, ne-
verbální projev a práci se zpětnou vazbou.

Osobnostní předpoklady pro učení
jsou souborem interpersonálních a intrapersonálních dovedností, které zaměřujeme na vyjasnění hodnot, hle-
dání silných stránek žáka a rozvoj spolupráce při učení s druhými.

Každá z oblastí je v souboru zastoupena jednou aktivitou. Nabízí tak ochutnávku tématu a ukazuje Vám i Va-
šim žákům jeden z mnoha způsobů, jak lze danou dovednost rozvíjet. 

Soubor scénářů pro realizaci projektu
Kompetence k učení, tak jako ostatní klíčové kompetence, je ve školách rozvíjena průřezově při výuce všech 
vzdělávacích oblastí. Kromě tohoto průběžného rozvoje studijních dovedností žáků se nabízí možnost zaměřit 
se na tuto oblast klíčových dovedností v rámci časově vymezeného uzavřeného tematického bloku výuky. 
Nabízíme Vám zde popis nejčastějších scénářů rozvoje studijních dovedností žáků ve školní praxi. Zkušenosti 
kolegů se mohou stát pro Vás inspirací k realizaci takového způsobu, který odpovídá Vašim představám a re-
spektuje potřeby Vašich žáků i možnosti školy. Předkládáme Vám proto tři možné způsoby, jak využít na vaší 
škole výukových a metodických materiálů NAUTILUS k rozvoji studijních dovedností vašich žáků:

1. Projektové dny
2. Kurz rozvoje studijních dovedností
3. Začlenění projektu do běžné výuky

Konečná realizace projektu i to, které materiály si pro sebe a své žáky vyberete, je jen na vás. 

Projektové dny
Podle počtu žáků a zapojených učitelů mohou některé workshopy k vypsaným tématům probíhat souběžně. 
Žáci pak mají možnost volby – vybírají si celkem čtyři témata z šesti nabízených. 
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Téma Popis činnosti Cíl Co si připravit Délka trvání

Psaný program 
projektového dne

Motivační prezentaci            
o učení

Ukázky materiálů 
workshopových 
dílen

SEMAFOR Barevné papíry

Práce s kapitolou PS 
Jak získat motivaci 
pro učení

PS NAUTILUS

BLEŠÍ TRH Přílohu k aktivitě

Práce s kapitolou PS 
Jak poznat svůj učební 
styl

PS NAUTILUS

ALPSKÁ METODA Přílohu k aktivitě

Práce s kapitolou PS 
Jak si učení 
naplánovat

PS NAUTILUS

VE STŘEHU Přílohu k aktivitě

Práce s kapitolou PS 
Jak si pamatovat PS NAUTILUS

MYŠLENKOVÁ SÍŤ

Práce s kapitolou PS 
Jak se        učit 
(nejen) škole

JINÝ POHLED

Práce s kapitolou PS 
Jak být kreativní

Zakončení 
projektového 
dne

Sdílení zkušeností 
žáků; reflexe a 
vyplnění formulářů 
pro zpětnou vazbu

Vytvořit prostor 
pro sdílení a 
reflexi obsahové 
stránky                   
i prožitků, získání 
zpětné vazby pro                 
další projektový 
den

Formuláře pro 
hodnocení 
projektového dne 
žáky i učiteli

30 minut

Jak se učím 
(nejen) škole? 

Žáci si zmapují 
své studijní 
dovednosti               
a spočítají, kolik 
času věnují 
aktivnímu učení

PS NAUTILUS 60 minut

Jsem 
originální?

Žáci si 
v simulované hře 
vyzkoušejí 
kreativní řešení 
problémů

PS NAUTILUS 60 minut

Zahájení 
projektu

Seznámení žáků 
s programem                
a průběhem dne; 
dělení žáků do 
pracovních skupin; 
vytvoření pravidel                
a kritérií pro 
hodnocení; výběr 
aktivit

Zajistit plynulý 
průběh 
projektového dne, 
motivovat žáky

30 minut

Může mě učení 
bavit?

Žáci zmapují 
úroveň vlastní 
motivace a svůj 
přístup k učení

60 minut

60 minut

Jak dosáhnout 
toho, co chci?

Žáci pracují 
s vlastními cíli, 
vytvoří si časový 
snímek              a 
konkrétní plán pro 
učení

60 minut

Lze vytrénovat 
paměť?

Žáci si zmapují 
úroveň své 
pozornosti, 
vyzkoušejí si 
koncentrační 
cvičení                          
i tvorbu 
mnemotechnik

60 minut

Učí se každý 
jinak?

Žáci poznají              
svůj individuální 
učební styl            
a získají tipy pro 
vlastní učení

1. DEN

Poznám
ka: PS = pracovní sešit N

AU
TILU

S. Ponořm
e se do učení.
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2. DEN
Téma Popis činnosti Cíl Co si připravit Délka 

trvání

Psaný program 
projektového dne

Souhrn zpětné vazby 
prvního projektového 
dne

Ukázky materiálů 
workshopových dílen

ČTENÍ SE STOPKAMI
PC s připojením 
k internetu pro každého 
žáka

Práce s kapitolou PS Jak 
přemýšlet                                                              
o informacích?

PS NAUTILUS

VYBER SI Odborný text                  
o efektivním učení

Práce s kapitolou PS Jak 
si psát poznámky PS NAUTILUS

TŘI MINUTY                                                                                      
S KNIHOU

PC s připojením 
k internetu pro každého 
žáka

Práce s kapitolou PS Jak 
pracovat                                                                                                 
s informacemi

PS NAUTILUS

Práce s kapitolou PS Jak 
psát texty a testy

UČEBNÍ PROTOKOL

ŘIDIČ TAXI Přílohu k aktivitě

Práce s kapitolou PS Jak 
prezentovat, co umím PS NAUTILUS

TROJKROK Odborný text                     
o efektivním učení

Práce s kapitolou PS Jak 
pracovat na sobě PS NAUTILUS

Zakončení 
projektového 
dne

Sdílení zkušeností žáků; 
reflexe                                                                                                                         
a vyplnění formulářů pro 
zpětnou vazbu

Vytvořit prostor pro 
sdílení                     
a reflexi obsahové 
stránky                     
i prožitků, získání 
zpětné vazby 

Formuláře pro hodnocení 
projektového dne žáky                                                                                                                                               
i učiteli

30 minut

Jaký jsem                     
a jaký chci být?

Žáci se seznámí 
s vrstevnickým 
učením a mohou si 
uzavřít učební 
kontrakt

60 minut

Umím psát 
texty a testy?

Žáci si v praxi 
vyzkouší některé tipy 
pro psaní textů                                                                                                        
a přípravy na test

PS NAUTILUS 60 minut

Jsem dobrý 
řečník? 

Žáci se při hře                         
i skutečné prezentaci 
naučí pravidla 
efektivní verbální                      
i neverbální 
komunikace

60 minut

Jak si psát 
poznámky                     
a vyznat se                     
v nich?

Žáci si vyzkouší 
několik způsobů psaní 
poznámek se 
zaměřením na různý 
obsah

60 minut

Jsem dobrý 
hledač 
informací?

Žáci si otestují 
úroveň schopností 
vyhledávání informací 
a získají tipy pro 
zlepšení

60 minut

Zahájení 
projektu

Seznámení žáků 
s programem                           
a průběhem dne; dělení 
žáků do pracovních 
skupin; vytvoření 
pravidel                          
a kritérií pro hodnocení; 
výběr aktivit

Zajistit plynulý 
průběh projektového 
dne, motivovat žáky

30 minut

Nezabloudím 
v informačním 
bludišti?

Žáci zmapují úroveň 
své práce 
s informacemi při 
vyhledávání                   
i práci s textem                
a fotografiemi

60 minut

Poznám
ka: PS = pracovní sešit N

AU
TILU

S. Ponořm
e se do učení.
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Kurz rozvoje studijních dovedností

Kurz rozvoje studijních dovedností 
12/18hodinový

Pro každou vyučovací hodinu                           
využijete jednu kapitolu PS nebo                                                    
e-learningového kurzu.                                             
Tak projde žák komplexním seznámením se všemi 
oblastmi kompetence k učení.

Kurz rozvoje studijních dovedností 
36hodinový (případně rozsáhlejší)

Pro každou vyučovací hodinu využijete jednu 
podkapitolu PS. Výuku můžete doplňovat o on-line 
lekce e-learningového kurzu a aktivity ze souboru 
aktivit NAUTILUS. Žák bude mít možnost získat 
znalosti i praktické dovednosti z každé z oblastí 
kompetence k učení.
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Začlenění projektu do běžné výuky

Začlenění do běžné 
výuky                                                                                                                      
s dotací 1 hodina 
týdně

Začlenění do běžné 
výuky                                                                                                                      
výběr témat

Začlenění do běžné 
výuky                                                                     
spolupráce učitelů

Ve výuce budete systematicky 1 hodinu týdně věnovat každé                                               
z podkapitol PS s přihlédnutím k vyučovanému předmětu. Můžete také 
využít e-learningového kurzu ve školní či domácí přípravě žáků                                         
a souboru aktivit NAUTILUS. V další výuce mohou žáci prakticky 
využívat osvojené dovednosti. Tím si zvnitřní tyto dovednosti, které se 
tak stanou součástí jejich učebních strategií.

Do své výuky začleníte vybrané kapitoly / podkapitoly / jednotlivá 
cvičení z PS, e-learningového kurzu nebo souboru aktivit NAUTILUS. 
Žáci tak budou ve výuce rozvíjet jednotlivé dovednosti kompetenci                                      
k učení.

Několik učitelů, kteří pracují se stejnou skupinou žáků, začlení do 
výuky vybrané kapitoly / podkapitoly PS,                                                                      
e-learningového kurzu nebo souboru aktivit NAUTILUS                                                
s ohledem na svůj obor i časové možnosti. Žáci tak budou rozvíjet 
systematicky svou kompetenci k učení, všichni zúčastnění učitelé 
mohou jejich nově získaných dovedností využívat ve své výuce.
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SEMAFOR
Popis aktivity

1. Každému z žáků dejte sadu barevných papírů – 
zelený, žlutý, červený. 

2. Připravte si výroky nebo citáty, které obsahově 
souvisejí s učením. Zde je pár příkladů:
Učení je zábava.
Pokud by se ve škole neznámkovalo, chodil/a bych 
do školy mnohem radši.
Před písemkou mám většinou strach.
Ve škole se dozvídám mnoho nových informací.
Vzdělání je důležité.
Bez školy bych se v životě obešel/obešla.

3. Přečtěte výrok a vyzvěte žáky, aby na něj reagova-
li pomocí barevných karet.
Zelená  =  Ano, souhlasím.
Žlutá =  Nevím, nedokážu se rozhodnout.
Červená  =  Ne, jsem určitě proti.

4. Než žákům přečtete další výrok, dejte žákům pro-
stor zdůvodnit jejich reakce. 

Varianty

Aktivita může probíhat v pracovních skupinách. Žáci 
po každém z výroků volí barvu na základě vzájemné 
dohody. Rozhodnutí skupiny poté zdůvodňují ostat-
ním spolužákům ve třídě.

 

Pomůcky
barevné papíry ve třech barvách –  
zelená, červená, žlutá –  
pro každého žáka

Délka trvání aktivity
15 minut 

Výroky si mohou připravit sami žáci. Ale vždy platí, 
že hra je tak účinná nebo slabá, jak dobré či slabé 
jsou připravené výroky. 

Proč to dělat

Aktivita nabízí žákům možnost dozvědět se něco 
o sobě i o spolužácích. Je-li vedena s respektem, 
umožňuje všem žákům v bezpečném prostředí hry 
vyjádřit jejich názory. Následná diskuze podporuje 
u žáků proaktivní přístup a vnitřní motivaci k učení.
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BLEŠÍ TRH
Popis aktivity

1. Rozdělte žáky do pracovních skupin po šesti žá-
cích. Každému z žáků dejte volný list papíru. 

2. Nakopírujte pro každou skupinu přílohu k této ak-
tivitě. Vybídněte skupiny, aby si kartičky nastříhaly 
a rozdaly tak, aby každý žák měl 4 popsané kartičky. 
Nepopsané nastříhané kartičky nechají skupiny ležet 
před sebou. 

3. Každý z žáků má za úkol napsat konkrétní praktic-
ký tip pro efektivní učení ke každé z kartiček, kterou 
obdržel. Žáci zapisují své tipy na volné listy papíru. 
Pokud má někdo své tipy napsané, může si na volné 
kartičky psát další hesla, pro něž chce vymýšlet tipy. 

4. Když jsou všichni žáci s psaním hotovi, vyhlas-
te začátek a plánovanou dobu trvání blešího trhu  
s učebními nápady. Žáci se pohybují po třídě a shá-
nějí od spolužáků z jiných skupin další tipy ke svým 
kartičkám. Nápady si zapisují na své listy papíru. 

5. Po vašem signálu, který ukončí trh, se žáci vrátí ke 
svým skupinám. Ve skupinách prodiskutují všechny 
pojmy napsané na kartičkách a tipy, které členové  
k „svým“ kartičkám přinesli. Vyberou vždy tip, jejž 
považují za nejlepší, a ten napíší na kartičku k dané-
mu heslu. 

6. Na závěr představují skupiny zvolené tipy ke všem 
heslům. Zdůvodňují, proč vybraly a na kartičku za-
psaly zvolený tip. 

Varianty

Žáci mohou pracovat s rejstříkem pojmů k pracovní-
mu sešitu NAUTILUS. Ponořme se do učení.

 

Pomůcky
volný list papíru a psací potřebu pro 
každého žáka, přílohu  
s kartičkami  
pro každou skupinu  
o šesti žácích, nůžky 

Délka trvání aktivity
40 minut 

Můžete vybrat méně kartiček, které pak dostanou 
všichni žáci stejné. Tak se budete s žáky věnovat vy-
braným tématům hlouběji. Můžete žákům také roz-
dat kartičky prázdné a společně s nimi zvolit hesla 
vztahující se k učení. 

Žáci mohou na závěr ve skupinách seřadit tipy podle 
toho, jak užitečné se jim pro ně osobně zdají. Celá 
třída pak může zvolit Top tip. 

Proč to dělat

Aktivita vede žáky k propojování témat z oblasti 
teorie učení s vlastními prožitky. Při diskuzích se 
spolužáky vidí odlišnosti v individuálních učebních 
stylech. Upevňují si znalosti o metodách efektivního 
učení pro konkrétní situace. Při hodnocení a porov-
návání tipů přemýšlejí o vlastním učení a sbírají ná-
pady pro jeho zefektivnění.
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ALPSKÁ METODA
Popis aktivity

1. Každému z žáků dejte volný papír. Zadejte ča-
sové období, které budou žáci zpracovávat – jeden 
den, týden, měsíc. Metodou brainstormingu si každý  
z žáků vypíše na papír všechny pracovní činnosti, 
které by v daném období rád zvládnul.
 
2. Až budou žáci s úkolem hotovi, požádejte je, aby 
k jednotlivým činnostem připsali svůj odhad, kolik 
času si splnění daného úkolu vyžádá. Připomeňte 
jim, že u práce „hlavou“, která trvá déle než dvě ho-
diny, je třeba myslet na přestávky. Je proto lepší si ta-
kovou práci rozdělit na menší celky se samostatnými 
časovými odhady. 

3. Vyzvěte žáky k porovnání času, který mohou re-
álně věnovat napsaným činnostem, se svými plány. 
Upozorněte je, že není dobré plánovat si činnost na 
více než 60 % času, který máme k dispozici. Ve sku-
tečnosti se vždy vyskytne něco neočekávaného, co 
by nám plán mohlo narušit.

4. V dalším kroku si žáci zvolí priority. Pomozte jim 
následujícími otázkami: Co musíte dokončit v jakém 
termínu? Lze vaše naplánované činnosti rozdělit na 
naléhavé (např. datum písemné práce) a ty, které jsou 
pro vás osobně důležité (např. zvládnutí nového prv-
ku ve vaší sportovní přípravě)? Jakým aktivitám dáte 
přednost – naléhavým nebo důležitým, případně je-
jich kombinaci?

5. Vyzvěte žáky k vytvoření plánu, jehož „vrchol“ 
tvoří jimi vybrané a upřednostňované činnosti. Tento 
plán si žáci napíší.

6. V průběhu naplánovaného období sledují žáci čas 
věnovaný jednotlivým činnostem. Mohou použít 
Denní list (viz Přílohy), do něhož si průběžně infor-
mace zapisují. Po uplynutí sledovaného období (nej-
lépe na konci dne nebo týdne) porovnejte společně 
realitu s plánem. Na základě tohoto porovnání si žáci 
mohou upravit plán pro nejbližší období. Můžete jim 
ve zvažování pomoci následujícími otázkami: Liší se 

 

Pomůcky
arch papíru pro každého žáka, psací 
potřeby (příloha Denní list) 

Délka trvání aktivity
15 minut vlastní  
plánování  
+ 15 minut následné  
vyhodnocení a reflexe;  
aktivitu je možné využívat  
i pravidelně a dlouhodobě

průběh činností od vašich plánů? Pokud ano, v čem? 
Jak se cítíte? Měli jste dostatek času na odpočinek  
a své záliby? Co jste nestihli a proč? Jste spokojeni s 
tím, jaké jste si zvolili priority? Jak byste mohli své 
zkušenosti s realizací plánu využít příště? 

Varianty

S žáky můžete plánovat činnosti v rámci konkrétního 
vyučovacího předmětu. 

Žáci si mohou zapisovat u každé z činností také dů-
vod, proč činnost chtějí realizovat. Podpoříte tak je-
jich motivaci.

Proč to dělat

Cílem není přivést žáky k naplánování veškerého ča-
sového prostoru, který mají. Ani to, aby byli aktivní 
jen v rámci naplánovaných činností. Právě naopak 
– plánování a jeho zpětná vazba, ale zejména spo-
lečné rozhovory v rámci reflexe mohou žáky přivést  
k vlastní iniciativě a větší zodpovědnosti za svůj čas 
i výsledky. 
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VE STŘEHU
Popis aktivity

1. Rozdejte žákům vytištěné přílohy s testem vníma-
vosti.

2. Ponechte žákům čas na zápis odpovědí.

3. Diskutujte ve třídě o výsledcích testu. Mluvte  
s žáky také o tom, co ovlivňuje jejich koncentraci  
a proč je důležitá pro učení.

Varianty

Po diskuzi umožněte žákům vyzkoušet si krátká cvi-
čení pozornosti.

Minuta ticha
Vyzvěte žáky k minutě mlčení se zavřenýma očima. 
Jejich úkolem je pozorně poslouchat všechny zvuky. 
Slyšeli všichni to samé?

Soustředěné myšlení
Každý z žáků si potichu zvolí libovolné téma či věc, 
na kterou se po dobu dvou minut bude v myšlenkách 
plně soustředit. Uhlídali všichni své myšlenky? Ne-
přesunula se jejich pozornost k jinému tématu? Co 
všechno se dá vymyslet za tak krátkou dobu?

 

Pomůcky
vytištěná příloha pro každého žáka, 
psací potřeby

Délka trvání aktivity
10 minut 

Proč to dělat

Dotazník je vhodným úvodem k tématu koncentra-
ce a vnímavosti. Žáci se mohou zamyslet nad svou 
vnímavostí v běžných situacích. Zakusí také sami, 
že vnímavost a soustředěnost lze úspěšně trénovat. 
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MYŠLENKOVÁ SÍŤ
Popis aktivity

1. Vyzvěte žáky k načrtnutí (pavoučí) sítě na list pa-
píru.

2. Každý z nich si pak vybere centrální políčko v síti 
a napíše do něj téma, kterému se ve výuce v současné 
době věnuje.

3. Vyznačí si uzlové body kolem centrálního políčka 
a připisuje k nim pojmy, data, jména, které jsou pro 
téma klíčová.  

4. Dále od centrálního políčka si žáci vyznačují další 
související informace. Žáci pracují na základě svých 
znalostí, myšlenek a volných asociací. 

5. Dejte žákům prostor k představení jejich myšlen-
kových sítí a sdílení zážitků z vytváření vlastní sítě. 
Mluvte s nimi o procesu výběru klíčových pojmů,  
o procesu vybavování pojmů a souvislostí z paměti, 
o plynutí myšlenek a volných asociací i o tom, jaké 
myšlenkové operace při tvorbě sítě použili.

Varianty

Myšlenkovou síť mohou tvořit žáci i ve skupinách. 
V diskuzi je pak třeba dát prostor tématu odlišnosti 
názorů i postupu při práci – Co by dělali jinak, kdyby 
pracovali sami? Bylo obtížné se přizpůsobit? V čem 
a co jim pomohlo? 

 

Pomůcky
arch papíru pro každého žáka,  
psací potřeby 

Délka trvání aktivity
15 minut 

Proč to dělat

Při práci i v následné diskuzi žáci vidí, jak odlišnosti 
v jejich sítích odrážejí nejen jejich znalosti, ale také 
proces myšlení. 

Na časově omezeném úkolu sledují zpětně množství 
myšlenkových operací, které použili – vybavování  
z paměti, hodnocení, třídění a výběr podstatného, 
analyzování, hledání souvislostí a další. Čím hustější 
je jejich myšlenková síť, tím snadněji se v ní zachy-
cují nové související informace. 
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JINÝ POHLED
Popis aktivity

1. Rozdělte žáky do šesti skupin. Každé skupině při-
dělte jednu roli: žák, kamarád, rodič, třídní učitel, 
ředitel školy, trenér sportovního klubu

2. Popište situaci, která je pro následující simulova-
né jednání výchozí: Žák si výrazně zhoršil prospěch 
z několika předmětů, hrozí mu dokonce opakování 
ročníku. Příčinou by mohly být jeho sportovní ak-
tivity (jeho tým má právě před důležitým turnajem) 
nebo to, že většinu volného času tráví se svým kama-
rádem. Na učení mu čas již nezbývá. Ředitel školy 
pozval na společnou schůzku třídního učitele, žáka, 
jeho rodiče i kamaráda (spolužáka ze stejné třídy).  
O možnost účasti na schůzce požádal i trenér spor-
tovního klubu. 

3. Nechte žákům pět minut na diskuzi ve skupinách 
podle přidělených rolí. Cílem je poradit se o mož-
ných příčinách i vývoji situace a zájmech, které sku-
pina chce v následujícím simulovaném jednání hájit. 

4. Pozvěte zástupce skupin k jednání ke společnému 
stolu. Žákům oznamte, že budete zodpovídat za prů-
běh jednání a dodržení času (25 minut). Můžete si 
společně dohodnout pravidla pro diskuzi.

5. Zástupci jednají podle role, kterou v aktivitě zastá-
vají. Vy vstupuje do jednání pouze výjimečně, pokud 
žáci porušili dohodnutá pravidla. Ostatní členové 
skupin jednání sledují a kdykoli si mohou vyměnit 
místo se zástupcem své skupiny a pokračovat v jed-
nání místo něj. 

6. Jednání končí dohodou na dalším postupu nebo 
vypršením času. 

7. Po ukončení simulovaného jednání vyzvěte jed-
notlivé skupiny k reflexi. Můžete využít např. těchto 
otázek: Překvapil je vývoj situace při jednání? Jak 
se cítili ve své roli? Zastávali by v jiné roli jiné sta-
novisko? Proč? Bylo obtížné shodnout se ve skupi-
ně na společné strategii? Jsou spokojeni s průběhem  
i výsledkem jednání? 

 

Pomůcky
žádné

Délka trvání aktivity
40 minut 

Varianty

Žáci mohou tvořit šestičlenné skupiny, kde každý 
člen bude mít přidělenu (vylosuje si) jednu z rolí. Si-
mulovaná jednání budou probíhat současně ve všech 
skupinách. Na závěr budou všichni žáci sdílet své 
zkušenosti společně.

Výchozí situace mohou být rozmanité, tomu pak bu-
dou odpovídat i jednotlivé role. 

Například Nový učitel mění v průběhu roku kritéria 
pro hodnocení; Rodiče trvají na přihlášení žáka na 
školu technického typu, přestože on preferuje umě-
lecké obory; Někteří žáci ve třídě opakovaně při sku-
pinové práci odmítají spolupracovat ve skupinách 
podle rozdělení učitelem. Samozřejmě může jít také 
o situace nevztahující se k učení, ale k právě probí-
ranému tématu. 

Proč to dělat

Aktivita podněcuje žáky k tomu, aby se dokázali po-
dívat na situaci očima druhého člověku. Otvírá jim 
tak prostor nacházet nové příčiny i způsoby řešení  
a rozvíjet tvořivý přístup při řešení problémů.



16  

ČTENÍ SE STOPKAMI
Popis aktivity

1. Zadejte žákům téma ke zpracování, např. Jak se 
učit efektivně? 

2. Posaďte žáky k počítačům s připojením na internet 
a řekněte jim, že mají pět minut na vyhledání infor-
mací k písemné odpovědi na danou otázku. 

3. Po pěti minutách vyhledávání jim dejte čas na 
zpřesnění, doplnění a rozšíření otázek a klíčových 
slov pro vyhledávání. Připomeňte jim možnost vy-
hledávání pomocí operátorů. 

4. Opět jim odměřte dobu pěti minut pro druhé kolo 
hledání na základě zpřesňujících otázek a klíčových 
slov. 

5. Nyní je úkolem žáků napsat stručný přehled nej-
důležitějších faktů, které k položené otázce vyhledá-
váním získali.
 
6. Vyzvěte žáky k přečtení jejich prací. Diskutujte s 
nimi o procesu vyhledávání informací. Můžete vyu-
žít například těchto otázek: 
Dařilo se jim vyhledávat potřebné informace? 
Byly využitelné všechny informace, které vyhledali? 
Jaký rozdíl byl mezi jejich prvním a druhým vyhle-
dáváním? 
Lišily se informace z různých zdrojů? 
Pokud ano, jak? 
Nacházeli mezi vyhledanými informacemi nesrovna-
losti? Které? 
Potřebovali při písemném zpracování další informa-
ce? Jaké? 
Podle čeho vybírali nejdůležitější fakta? 
Jak by v práci pokračovali, pokud by měli více času? 

 

Pomůcky
počítač s připojením na internet  
pro každého žáka 

Délka trvání aktivity
30 minut 

Varianty

Žáci mohou pracovat ve dvojicích.

Zadejte žákům téma související s právě probíraným 
učivem vašeho vyučovacího předmětu.

V návaznosti na proběhlou aktivitu zadejte žákům za 
úkol napsat referát k danému tématu. 

Proč to dělat

Aktivita vede žáky k přemýšlení nad texty, které čtou 
i způsoby, jakými mohou potřebné informace získat. 
Rozfázování práce do jednotlivých kroků i následná 
reflexe jim umožňují formulovat principy pro efek-
tivní práci s informacemi – jejich vyhledávání, třídě-
ní a posuzování i zpracování. 
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VYBER SI
Popis aktivity

1. Představte žákům některé ze způsobů strukturo-
vaných zápisů - tabulkové uspořádání, časovou osu, 
stromový diagram.  

2. Zadejte žákům ke zpracování vhodný odborný 
text, případně je vyzvěte ke sledování vašeho výkla-
du. Úkolem žáků je zpracovat své poznámky jednou 
z představených forem zápisu. 

3. V následné diskuzi nechte žáky porovnávat různé 
způsoby zápisu k stejnému tématu. 

Diskutujte s nimi o tom, který ze způsobů zohledňuje 
jaký typ obsahu (systematické třídění, chronologický 
vývoj, vyznačení souvislostí). Sdílejte jejich zkuše-
nosti. 

Varianty

Rozdělte žáky do skupin a každé z nich určete způ-
sob zápisu. V následné diskuzi se zaměřte na to, zda 
jim určený způsob vyhovoval a proč, případně na to, 
který by si zvolili jiný.

Aktivitu pravidelně opakujte v delším období, např. 
po dobu jednoho či dvou týdnů, tak aby si žáci mohli 
vyzkoušet všechny typy zápisů i jejich kombinace.  
Teprve poté vyhodnoťte jejich zkušenosti. 

Žáci mohou popsanými způsoby zpracovat průběh 

 

Pomůcky
list papíru pro každého žáka, psací  
potřeby, připravený  
odborný text  
či výklad 

Délka trvání aktivity
10 - 30 minut  
v závislosti na rozsahu  
a náročnosti  
vyučovaného tématu 

jejich oblíbeného televizního vysílání, sportovní-
ho přenosu či životopisu vybrané všeobecně známé 
osobnosti.  

Proč to dělat

Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě vlastní zku-
šenosti zhodnotili výhody a nevýhody různých způ-
sobů strukturovaného zápisu vzhledem k obsahu.  
Jejich pozornost je směrována k sledování vlastních 
poznámek, jejich formy a funkčnosti. 

Vzájemným sdílením poznávají individuální pre-
ference zápisu v závislosti na způsobu přemýšlení  
o tématu i způsobu jeho zpracování. 
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3 MINUTY S KNIHOU
Popis aktivity

1. Představte žákům simulovanou situaci: Potřebo-
vali by ke své práci knihu, kterou mohou získat jen 
ve specializované knihovně (knihkupectví) s omeze-
ným přístupem. Mohou si půjčit (zakoupit) jedinou 
knihu. Do knihovny (knihkupectví) mohou jít jen 
jedenkrát. Při výběru knihy mohou mít jednu knihu  
v ruce nejdéle tři minuty. Informace o knihách ne-
jsou k dispozici nikde jinde. 

2. Vyzvěte žáky k zamyšlení nad tím, podle čeho by 
knihy v určených třech minutách posuzovali. Žáci si 
zapisují na papír heslovitě, podle čeho by se při vý-
běru rozhodovali, čeho by si všímali. 

3. Žáci si svá kritéria seřadí podle důležitosti, kterou 
jim přisuzují. Číslo 1 dostane to nejdůležitější. Ke 
každému číslu mohou přiřadit pouze jedno kritérium 
ze svého seznamu. 

4. V následující diskuzi mluvte s žáky o jejich kri-
tériích i metodách cíleného vyhledávání. Všímejte 
si obsahu, autora knihy, členění tématu do kapitol, 
seznamu použité literatury, předmluvy, klíčových 
slov, roku vydání, nákladu i náročnosti a čtenářské 
přístupnosti textu.  

Varianty

Žákům můžete předložit neznámé vybrané knihy  
k určitému tématu a celou aktivitu si reálně zahrát. 
Seznam budou psát až zpětně na základě svého zá-

 

Pomůcky
arch papíru pro každého žáka,  
psací potřeby 

Délka trvání aktivity
15 minut 

žitku. V reflexi pak mohou sami posoudit, zda si vy-
brali správně, a navrhnout, co by příště udělali jinak. 

K aktivitě můžete využít i prostředí knihovny. Pak 
mohou žáci použít dle možností i knihovnické elek-
tronické vyhledávací systémy. 

Proč to dělat

Žáci si vybírají literaturu na základě seznamu po-
vinné četby, doporučení známého, reklamy, vzhledu 
knihy, autora a mnoha dalších subjektivních či ob-
jektivních kritérií. Seznámení žáků s cíleným výbě-
rem odborné literatury je nezbytným předpokladem 
jejich úspěšné práce s tištěnými informačními zdroji. 
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UČEBNÍ PROTOKOL
Popis aktivity

1.  Na závěr výkladové vyučovací hodiny zadejte 
žákům úkol vypracovat k hodině vlastní učební pro-
tokol. 

Protokol má za cíl reflektovat vlastními slovy obsah 
a nové zkušenosti z proběhlé výuky i rekapitulaci in-
dividuálního učebního procesu. 

2. Zadejte žákům strukturu, podle níž budou proto-
kol zpracovávat. Můžete využít i některé z následu-
jících otázek:

Jaké téma bylo obsahem hodiny?

Které nové znalosti a zkušenosti jsi získal/a?

Na které otázky jsi v průběhu hodiny našel/našla  
odpověď? Které nové otázky tě napadají?

Co tě na tématu zajímá a co ne? Co by pomohlo, 
abys zájem získal?

Které souvislosti s jinými předměty, tématy či osob-
ními zkušenostmi tě k tématu napadají?

Které poznatky považuješ za využitelné v praxi, ve 
svém životě? 

3. Zadejte žákům instrukce pro formální úpravu pro-
tokolu – např. minimální a maximální rozsah, struč-
nost a srozumitelnost, zápis vlastními slovy, ode-
vzdaný formou  rukopisu či v elektronické podobě. 

Varianty

Pokud budete v rámci reflexe zařazovat aktivitu do 
výuky pravidelně, zkrátí se čas, který na zpracování 
žáci budou potřebovat.  

 

Pomůcky
list papíru pro každého žáka, 
psací potřeby 

Délka trvání aktivity
10 minut 

Učební protokoly mohou žáci zpracovávat i po prá-
ci ve skupinách. Individuální protokoly jednotlivých 
členů mohou sloužit jako podklad pro učební pro-
tokol skupiny, odevzdávaný za delší časové období. 

Proč to dělat

Učební protokol je nástroj k rozvoji metakognitiv-
ních dovedností i zefektivnění vlastního procesu 
učení. Bezprostřední reflexí napomáhá k přenesení 
nových poznatků z krátkodobé do dlouhodobé pa-
měti. Vede žáky k analýze, hodnocení a vlastnímu 
vyjádření nových informací a přemýšlení v souvis-
lostech. Při opakovaném používání se žáci naučí 
odevzdávat zpětnou vazbu o obsahu učiva i vlastním 
učebním postupu standardizovanou, srozumitelnou  
a věcnou formou.  
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ŘIDIČ TAXI
Popis aktivity

1. Rozdělte žáky do dvojic.

2. Všem žákům rozdejte kopie přílohy s plánkem 
města.
 
3. Jeden z dvojice se stává taxikářem. Každý taxikář 
si libovolně vyznačí 3–5 míst na plánku města a očís-
luje je od jedné do tří (pěti). Svůj plánek neukazuje 
druhému žákovi ve dvojici.
 
4. Úkolem taxikáře je popsat od startu cestu k vy-
značeným bodům v pořadí, které si vytyčil číslice-
mi. Může používat jen slova, nikoli plánek ani jiný 
nákres.
 
5. Druhý z dvojice si trasu popisovanou taxikářem 
současně vyznačuje na plánku.

6. Na konci „cesty“ si žáci ve dvojici plánky porov-
nají. Diskutují o tom, co jim způsobovalo případné 
potíže při popisování či zakreslování trasy. Vyzdvih-
nou také to, co naopak vzájemnému pochopení po-
máhalo.
 
7. Své role si žáci ve dvojici vymění a aktivitu zo-
pakují.
 
8. V závěrečné diskuzi celé třídy žáci sdílejí své zku-
šenosti a pocity, které při hře zakusili. 

Varianty

Žáci pracují všichni společně. Taxikářem je jeden  
z nich. Pokud je jeho popis cesty nesrozumitelný, ne-
jednoznačný, ztrácí „zakázku“ a na jeho místo nastu-
puje jiný žák. Ten pokračuje v popisování vyznačené 
trasy.  

 

Pomůcky
kopie přílohy s plánkem města  
pro každého žáka, psací potřeby 

Délka trvání aktivity
20 minut

Na podobném principu je založena aktivita Nakresli, 
co říkám. Učitel má na papíře či zakryté tabuli při-
pravenou komplikovanou kresbu složenou z geomet-
rických obrazců. Vyvolá jednoho z žáků a požádá ho, 
aby popsal obrázek tak, aby ho současně mohli ostat-
ní žáci podle jeho instrukcí kreslit. Na konci aktivity 
porovnají žáci své kresby s předlohou.  

V diskuzi se potom zaměřte na instrukce, které byly 
nejednoznačné a vedly k různým realizacím obráz-
ku, i na ty, které naopak pomáhaly svou přesností  
a výstižností. 

Proč to dělat

Aktivita vede formou hry žáky k reflexi vlastních vy-
jadřovacích schopností při ústní prezentaci. Sdílením 
a vzájemnou zpětnou vazbou získávají žáci konkrétní 
tipy pro zdokonalení svých jazykových dovedností. 
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TROJKROK
Popis aktivity

1. Rozdejte všem žákům učební texty a seznamte je 
s metodou trojkroku.

2. V první fázi metody trojkroku (fáze Já) probíhá 
učení individuálně. Žáci mají za úkol prostudovat si 
samostatně učební text, najít a poznamenat si jeho 
hlavní myšlenky, hledat další souvislosti. 

3. Druhá fáze (fáze Ty) probíhá ve dvojicích. Žáci si 
vzájemně kladou otázky k tématu, které si předtím 
nastudovali. Vzájemná diskuze vede žáky při použi-
tí vhodných otázek k hlubšímu porozumění tématu, 
jeho praktické aplikaci i rychlejšímu zapamatování. 

4. V poslední fázi (fáze My) prezentují vybrané dvo-
jice nové poznatky před třídou. 

Varianty

Žáci pracují písemně a všechny dvojice pak ode-
vzdají svou práci, kde je zapsáno shrnutí nových po-
znatků, odpovědi na zajímavé otázky a zhodnocení 
vlastní práce.  

První fázi individuálního studia učebního textu mů-
žete zadat žákům formou domácí přípravy. Při vy-
učování pak na tuto přípravu navážete druhou fází. 

Při větším počtu žáků ve třídě mohou žáci ve druhé  
a třetí fázi vytvořit čtveřice. 

 

Pomůcky
učební text pro každého žáka 

Délka trvání aktivity
40 minut  

Proč to dělat

S nutností spolupracovat s ostatními se jistě každý  
z žáků bude ve svém životě setkávat. 

Metoda trojkroku nabízí žákům zkušenost vrstev-
nického učení. Dává jim prostor postupovat tempem  
a způsobem, které jim vyhovují. Žáky vede k aktivní 
spolupráci a společné zodpovědnosti za studijní vý-
sledky. 
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Aktivní učení Globální x analytický  
učební styl  

Logika Strategie učení  
 
 
 
 

Brainstorming Hodnocení  Motivace  Test  
 
 
 
 

Cíl Chyba  Neformální učení  Úspěch  
 
 
 
 

Domácí příprava Informace  Odměna  Výpisky 
 
 
 
 

Emoce Jazykové znalosti  Plánování  www  
(World Wide Web) 
 
 
 
 

Flexibilita Koncentrace  Referát  Zpětná vazba 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    

    

    

 



23 PŘÍLOHA Č. 2 - ALPSKÁ METODA

Přesný čas 
Od:                 do: 

Délka trvání (minuty): Činnost: Poznámky: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Denní list Datum:
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Jak pozorně vnímáš své okolí?  
Test ti pomůže najít odpověď

1. Jakou rukou držíš mobil při telefonování?

2. Jak vypadá zadní strana učebnice, kterou nejčastěji používáš?

3. Na kterou nohu si nazouváš ponožku dříve?

4. Která barva je na semaforu nahoře?

5. Na kterou stranu se otevírají vstupní dveře ve vašem domě?

6. Jakou barvu očí má tvůj kamarád/ka?

7. Dokážeš vyjmenovat, co jsi obědval (večeřel) v každém dni minulého týdne? 

8. Co je v pravém zadním rohu ve třídě, v níž právě sedíš?

9. Jakou barvu mají ponožky, které máš právě na sobě?

Překvapil tě výsledek? Co ovlivňuje tvou všímavost? 
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START
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