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,,Mluv vždy pravdu, nechtěj lhát.” 
J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Pravda i lež mají své důsledky v mezilidských vztazích. Pro život je proto důležité tyto důsledky 
znát, snažit se být důvěryhodným komunikačním partnerem a ovlivnit tak kvalitu osobních vzta-
hů. Dle hesla ,,důvěřuj, ale prověřuj” je třeba také přistupovat k informacím získaným z médií. 

Anotace
Lekce vede žáky k zamyšlení nad důsledky pravdy a lži v mezilidských vztazích prostřednictvím 
dramatizace příběhu ze života dětí. Žáci mají prostor k uvědomění si vlastních názorů na pravdu 
a lež. V lekci se žáci seznámí s tím, jakou roli hrála tehdejší média v životě J. A. Komenského a ja-
kou hrají roli v dnešní době. Lekce vybízí k čestnému jednání v prostředí jakékoliv komunikace. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude umět vysvětlit, co může pravda nebo lež způsobit v mezilidské komunikaci.

• Dokáže vysvětlit, jakou roli hrála tehdejší média v životě J. A. Komenského.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Uvědomí si důsledky pravdy a lži v mezilidské komunikaci.

• Prožije si následky falešných obvinění nebo zamlčování pravdy.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Vybízí žáka k pravdomluvnosti se zaměřením na sledování důsledků.
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Pomůcky 

• dataprojektor

• prezentace

• archy papíru A2 (5ks)

• čtvrtky papíru  
(dle počtu žáků ve třídě) 

• fixy

• tužka pro každého žáka

• potřeby na plakáty

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video

• PL Média  
(pro každého žáka, 4 na listu)

• PL Příběh dětí  
(jeden pro učitele) 

• PL Dokončení příběhu  
(jeden do skupiny, 4 na listu)

• PL Pravda, lež a zatajování pravdy  
(pro každého žáka, 4 na listu)
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Postup a metody

1.1 Seznámení a úvodní motivace (5 min) 
Simulace, rozhovor

Bez dalšího vysvětlování oznamte žákům, že dnes budou psát test, na kterém jste se domluvili v 
minulé hodině. Rozdejte žákům prázdné papíry a vyzvěte je, aby si připravili psací potřeby. Při pří-
padných námitkách žáků k tomu, že o žádném testu nevěděli, trvejte na svém a opakujte, že test 
byl domluvený, dopředu avizovaný, případně, že je zaznamenám v elektronickém systému, pokud 
jej škola má.

Varianta 
Pokud nejste vyučujícím této třídy, odkažte se na smyšlenou domluvu s učitelem, pak 
pokračujte v aktivitě stejným způsobem. 

Nechte žáky prožít si negativní pocity, které pravděpodobně cítí, když jsou nuceni respektovat 
vaši lež. Pokračujte tím, že začnete diktovat první otázku testu. 

Metodická poznámka 
Téma testu a první testové otázky si vymyslete dle daného předmětu.

V této chvíli činnost přerušte a oznamte žákům, že to celé byla lež. Žádný test psát neměli a vy 
jste si to celé vymysleli proto, že se dnes budete společně věnovat tématu: pravda a lež. 

Hned po přerušení činnosti položte žákům některé z následujících otázek:

• Jak jste se nyní cítili, když jsem vám lhal/a? 

• Co vás při tom napadalo?

• Co jste měli chuť udělat?

2.1 Jak působí lež (5 min)
Brainstorming

Rozdělte žáky do skupin, nejlépe po čtyřech žácích. Každé skupině dejte velký arch papíru. 
Instruujte skupiny, ať si papír přeložením rozdělí na dvě poloviny. Do první poloviny si napíší hes-
lo PRAVDA, do druhé LEŽ. 

Poté vyzvěte skupiny, aby na takto připravený arch papíru napsaly, jaké má lež důsledky mezi 
lidmi. Jako inspirace může žákům sloužit aktuální zážitek z toho, jak se cítili, když slyšeli vaši lež a 
měli na jejím základě splnit zadaný úkol. 

Na druhou polovinu papíru, k heslu pravda, poté budou mít za úkol napsat, co přináší do mezilid-
ských vztahů pravda. Pro inspiraci si opět mohou vzpomenout na nedávný zážitek s tím, kdy jste 
jim nakonec řekli pravdu. Jak se v tom okamžiku cítili, jestli je to potěšilo, ulevilo se jim atd. 

Na každé straně mají žáci za úkol napsat alespoň dva nápady. 

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Morální 
podstata 

pravdy a lži

10 min

2
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2.2 Důsledky pravdy a lži (5 min)
Diskuze

Vyzvěte skupiny, aby vám postupně přečetly, co přináší pravda a lež do vztahů.  Jejich odpovědi 
zapisujte na předem připravený arch papíru nebo na tabuli. Optimálně by žáci měli mít možnost 
na tento výsledek brainstormingu vidět po celou dobu konání programu. 

Metodická poznámka 
Žáci často odpovídají, že pravda přináší do vztahů: úlevu, radost, pocit bezpečí, důvěru; lež 
přináší: nespravedlnost, vztek, zlobu, naštvání aj. 

Metodická poznámka 
Pravděpodobně se budou nápady jednotlivých skupin opakovat. Nápad napíšeme na papír 
nebo na tabuli a rovnou se zeptáme ostatních skupin, zda mají podobné řešení, a připojíme 
k němu odpovídající počet čárek. Předejde se tak tomu, aby některá ze skupin měla pocit, že 
byla jejich práce zbytečná, a zároveň se tím zrychlí celý proces. 

3.1 Co jsou to média? (5 min)
Rozhovor

Uveďte žáky do tématu, kterému se dnes budete věnovat, slovy: 

Teď jsme se společně zamysleli nad tím, jaké důsledky může mít pravda nebo lež v lidské ko-
munikaci. Nyní se podíváme také na pravdu a lež v médiích, s nimiž se všichni každý den 
setkáváme. 

Ptejte se žáků:

• Víte, co jsou média?

• Dokázali byste vyjmenovat některá média?

Metodická poznámka  
Pokud žáci nejsou schopni jmenovat média, můžete uvést alespoň ty nejdůležitější příklady: 
televize, rozhlas, tisk, internet aj. Zmínit můžete také sociální sítě, např.  youtube, facebook, 
instagram.

Pro shrnutí promítněte žákům slide s příklady 
nejdůležitějších médií dnešní doby.

2.

30 min

Důsledky 
působení 

pravdy a lži.

3
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3.2 Pravda a lež v médiích (5 min)
Práce s výroky - pracovní list

Rozdělte žáky do dvojic, nicméně každému žákovi dejte jeho vlast-
ní PL Média. 

Metodická poznámka 
Smyslem uspořádání do dvojic je, aby žáci mohli o tvrzeních 
diskutovat, jejich názory na ně ale mohou být různé, proto mají 
každý svou tabulku, do které si odpovědi zaznamenávají. 

 

Před zadáním instrukcí vysvětlete, že se nejedná o test a žáci ani nebudou muset své odpovědi 
prezentovat ostatním, pokud sami nebudou chtít. 

Poté vyzvěte dvojice, ať si pozorně přečtou všechna tvrzení a zaškrtnou, zda se jedná o pravdu, 
nebo lež. Připomeňte, že se v odpovědích nemusí shodovat se spolužákem ve dvojici. 

Metodická poznámka 
Před pokračováním k další aktivitě dejte prostor žákům, kteří chtějí své názory k odpovědím 
sdílet s ostatními.

3.3 Média v době Komenského (20 min)
Výklad, práce s textem

 
Ve zkratce představte žákům osobnost 
J. A. Komenského a ukažte dětem jeho portrét. 
Řekněte žákům následující informace: 

Jan Amos Komenský byl významný český my-
slitel, spisovatel a učitel. Mimo jiné se zabýval 
také otázkou komunikace mezi lidmi a pře-
mýšlel o pravdomluvnosti.

Varianta 
Pokud žáci potřebují více informací, je 
možné doplnit videem, ve kterém se 
J. A. Komenský představuje.

V jedné ze svých knih, O nápravě věcí lidských, 
říká, že: ,,Jak ten, kdo zatajuje pravdu, tak ten, 
co pronáší lež, ti oba jsou vinni. První proto, 
že nechce být prospěšný, a druhý proto, že si 
přeje škodit.“

Proč mluvit pravdu3. – 5. ročníkPracovní list – Média

Tvrzení Pravda Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé. 

Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,  
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.  

V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.  

Tvrzení Pravda Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé. 

Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,  
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.  

V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.  

Tvrzení Pravda Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé. 

Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,  
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.  

V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.  

Tvrzení Pravda Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé. 

Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,  
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.  

V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.  

Tvrzení Pravda Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé. 

Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,  
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.  

V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.  

3.

4.

5.



7

Proč mluvit pravdu3.–5. ročník

I tento myslitel se ve svém životě setkával se 
lží a podvodným jednáním. Právě proto se na 
mnoha místech ve svých dílech tímto tématem 
zabývá. 

Pojďme se tedy společně podívat, co způsobila 
lež v jeho životě a jak na ni následně zareago-
val ve svých knihách. 

Promítněte žákům z prezentace komiks 
o Komenském a společně si ho přečtěte.

Vysvětlete jim, že podobně jako my máme 
v dnešní době různá média, např. televize, novi-
ny, internet, v době, kdy žil J. A. Komenský, byly 
takovým prostředkem médií dopisy či knihy. 

Po přečtení položte žákům následující otázky: 

• V jaké podobě se objevila lež v životě Komenského? 

• Jak se podle vás cítil? 

• Jak na ni zareagoval? 

• K čemu by podle Komenského měla vést lidská komunikace?

Metodická poznámka 
Možné odpovědi na dané otázky:

• V podobě dopisů, což byla média tehdejší doby.

• Cítil se pohoršeně, dotčeně, protože byl obviňován neprávem a lživě. 

• Zareagoval na ni ve svých knihách. 

• Komenský povzbuzoval lidi, aby je komunikace sbližovala, smiřovala a vedla 
ke vzájemnému porozumění. 

4.1 Seznámení s příběhem (5 min)
Práce s příběhem

Vraťte se ve zkratce k příběhu o J. A. Komenském a řekněte žá-
kům, že jim za chvíli budete vyprávět podobný příběh o pravdě, 
lži a o tom, jaké mohou být důsledky jejich působení ve skupině 
lidí (resp. žáků třídy). Vyprávění už nebude z doby a prostředí 
Komenského, ale z běžné základní školy, kterou si mohou před-
stavit podobně jako tu jejich. 

Čtěte žákům příběh dětí ze školního prostředí (PL Příběh dětí), 
souběžně s ním promítejte prezentaci k tomuto příběhu. Vyzvěte 
je, ať pozorně poslouchají, co se v příběhu odehrává, protože 
s ním poté budou dále pracovat.

7.

13.

Příběh 
dětí

35 min

4 Proč mluvit pravdu3. – 5. ročníkPracovní list – Příběh dětí

Třídou se ozýval klasický hluk dětí, které se celý týden neviděly. Když vtom do třídy vstoupil Vilém. 
Vili byl typický třídní kápo, vždy šel s dobou, sledoval nejnovější trendy, všichni kluci chtěli být jeho 
kamarádi. Jelikož měl Vilém během jarních prázdnin narozeniny, dalo se očekávat, že do školy 
přinese ukázat nějaký úžasný dárek, který k nim dostal. A taky, že jo. Jako první si jich všiml Hugo. 
„Tý jo, pěkný,“ řekl a s obdivem sledoval Vilémovy nové Apple Watch páté série. To už se k Vilimu 
seběhla téměř celá třída. „Co je to za barvu?“ zeptal se další z chlapců. „Vesmírná šedá,“ odvětil 
Vilém jakoby nic, i když ho taková pozornost samozřejmě velmi těšila. 

První tři vyučovací hodiny proběhly obvyklým způsobem a následovala hodina tělocviku. V chlapec-
ké šatně se všichni rychle převlékli a za chvíli už v ní nezůstal nikdo kromě Huga, kterému převlé-
kání vždy trvalo nejdéle. Jak se tak líně přezouval do sálovek, uviděl řemínek Vilémových hodinek 
vyčuhujících z kapsičky u batohu. Než nad tím jakkoliv rozumně zauvažoval, už je držel v ruce 
a se zalíbením si je prohlížel. Jen si je tak zkusím dát na ruku, říkal si pro sebe v duchu, abych vě-
děl, jak by mi seděly. Takové hodinky si totiž vždycky přál. Když vtom vběhl do šatny Marek, který 
si zapomněl sundat před tělákem řetízek a šel si ho tedy dát do batohu. „Co tady děláš?“ zeptal se 
Marek Huga pohoršeně, když uviděl, že má v ruce Vilémovy hodinky. „Nic, já, spadly mu, tak jsem 
je chtěl jen…“ snažil se Hugo rychle vymyslet nějaký důvod toho, proč drží hodinky v ruce. „Tak už 
pojď, kapitáni právě vybírají družstva na vybíjenou,“ řekl na to Marek a čekal, až si jeho kamarád 
zaváže i druhou botu, a společně běželi do tělocvičny. 

Ačkoliv Marek Viléma považoval za svého kamaráda, drahé dárky mu vždycky záviděl, stejně tak 
jako teď jeho nové hodinky. V tu chvíli se mu v hlavě zrodil plán. Marek věděl, že Hugo hodinky 
vrátil zpátky do kapsy batohu, ale až je bude Vilém později hledat, může říct, že Huga viděl, jak je 
má v ruce poté, co už všichni ostatní z šatny odešli. Po závěrečném „zdar, zdar, zdar“ se všichni 
rozeběhli převléknout zase do svých šaten. Vilém samozřejmě okamžitě zjistil, že hodinky v batohu 
nemá, a začal z něj hystericky vyhazovat všechny věci na zem. Marek, který měl v tu dobu hodin-
ky u sebe v kapse, sykl na kamaráda Petra, který stál vedle něj. „Pss, hele,“ řekl a povytáhl kousek 
Viliho hodinek. „Ale pššššt!“ 

Předtím, než se všichni vrátili zpátky do třídy, stihl si Marek schovat hodinky do boty ve skříňce. 
Říkal si, že i když se učitelka začne pravděpodobně teď pídit po tom, kde by mohly hodinky být, 
tady je snad nikdo nenajde. Poslední hodinu měla být přírodověda, nicméně, jak se dalo očekávat, 
se místo ní začalo vyšetřovat zmizení hodinek. Marek okamžitě obvinil Huga, že hodinky vzal určitě 
on, protože ho viděl, jak je má v ruce, když byl v šatně sám…. 
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4.2 Dokončení příběhu (8 min)
Práce s příběhem

Rozdělte žáky do 4 skupin nejlépe po 4 žácích. Do skupiny rozdej-
te jednu variantu z PL Dokončení příběhu. Vyzvěte skupiny, 
aby si přečetly svá zadání a pokusily se na jejich základě příběh 
dokončit pomocí dramatizace. 

Varianta 
Pokud pracujete s introvertními žáky, kterým by dramatizace 
před ostatními mohla činit problém, mohou místo inscenace 
dokončení příběhu ostatním vyprávět. 

4.3 Důsledky pravdy a lži (22 min)
Dramatizace a diskuze

Vždy jedna skupina odprezentuje své dokončení příběhu (dramatizace, vyprávění). 

Poté veďte s žáky diskuzi nad otázkami k dané variantě uvedenými v PL Dokončení příběhu. 

5.1 Pravda, lež a zatajování pravdy (5 min)
Kritické myšlení

Rozdělte žáky do trojic. Každému žákovi rozdejte jeho vlastní 
PL Pravda, lež a zatajování pravdy. Žáci ve trojicích diskutují 
o jednotlivých tvrzeních, nemusí se však v názoru na ně shod-
nout. Každý má svou tabulku, do které si zaznamená své vlastní 
odpovědi.

Připomeňte, že žáci opět nebudou muset své odpovědi prezento-
vat ostatním, pokud sami nebudou chtít. Poproste je, ať si přečtou 
všechna tvrzení a ve sloupci „můj názor“ označí fajfkou ta, se 
kterými souhlasí, křížkem ta, se kterými nesouhlasí. 

Metodická poznámka 
Pokud někteří z žáků (nebo celé trojice) chtějí sdílet své názory, dejte jim k tomu prostor 
a veďte s nimi na toto téma diskuzi. Pokud žádný z žáků nechce sdílet své postoje, seznamte je 
alespoň s těmi svými a odkazujte se přitom na příběh dětí, ve kterém různé varianty zakončení 
příběhu byly ovlivněny tím, zda aktéři mluvili pravdu, lhali nebo pravdu zatajovali.

Proč mluvit pravdu3. – 5. ročníkPracovní list – Dokončení příběhu

Varianta 1

Marek se dokonce obrátí na Petra, aby mu jeho příběh potvrdil. Petr, jelikož se bojí, že by přišel o kamaráda, 
dosvědčí Markovi jeho příběh, i když ví, že to není pravda. 

• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.  

Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami: 
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky? 

• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky lži?

• Jak se cítí Petr, který kvůli kamarádovi lže? 

Varianta 2

Petr ví, že Hugo hodinky nevzal, protože mu je Marek ukazoval v kapse. Přesto nic neřekne a tváří se, že o ničem 
neví. 

• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.  

Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami: 
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky? 

• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky lži?

• Jak se asi cítí Petr, který sice zná pravdu, ale neřekne ji? 

Varianta 3

Petr ví, že Hugo hodinky nemá, protože je viděl u Marka. Rozhodne se pouze nepřihlížet a řekne učitelce pravdu. 
• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.  

Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami: 
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky? 

• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky Markovy lži? 

• Jak se asi cítí Petr, který se rozhodl nemlčet a jít s pravdou ven? 

Varianta 4

Marek ví, že to bude hrozný průšvih, ale přesto se po chvíli vyšetřování rozhodne přiznat celou pravdu. Řekne učitel-
ce, že Vilémovi vzal hodinky on a příběh o Hugovi si vymyslel. 

• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.  

Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami: 
• Jak se asi cítí Vilém, který díky přiznání Marka získá zpět svoje hodinky? 

• Jak se asi cítí Hugo, který si prožil důsledky lži, ale poté byl pravdou očištěn? 

• Jak se asi cítí Petr, který nemusel kvůli Markovi nic tajit ani lhát?

Proč mluvit pravdu3. – 5. ročníkPracovní list – Pravda, lež a zatajování pravdy

Tvrzení Pravda Lež

Lhát je špatné. 

Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod. 

Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež. 

Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná. 

Tvrzení Pravda Lež

Lhát je špatné. 

Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod. 

Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež. 

Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná. 

Tvrzení Pravda Lež

Lhát je špatné. 

Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod. 

Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež. 

Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná. 

Tvrzení Pravda Lež

Lhát je špatné. 

Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod. 

Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež. 

Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná. 

Tvrzení Pravda Lež

Lhát je špatné. 

Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod. 

Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež. 

Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná. 

Pravda, lež 
a zatajování 

pravdy 

5 min

5

14. 17.
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Reflexe 
a závěr

5 min

6

Metodická poznámka 
Častá otázka, která se v diskusích na téma pravdy a lži objevuje, je: ,,Když jsem v ohrožení 
života, mohu lhát, abych ochránil sám sebe, příp. své blízké?”  

Reflexe a závěr (5 min)
Rozhovor, výzva

Rozhovor uveďte slovy:

Na vlastní kůži jste si zkusili, jaké to je, když vám někdo lže. Mohli jste si uvědomit, že ne všechny 
informace, které získáváme z médií, jsou vždy pravdivé. Zkusili jste si domyslet, jak různě může 
příběh končit v závislosti na tom, zda aktéři v něm mluví pravdu, lžou nebo pravdu zatají. 

 Položte žákům otázky:

• Cítíte se lépe v kolektivu, kde můžete ostatním lidem věřit? Čím si myslíte, že to je způsobeno?

• Proč byste chtěli, aby lidé kolem vás mluvili pravdu a jednali čestně?

• Co vám pomáhá být čestní a říkat pravdu ve chvílích, kdy to není jednoduché?

Metodická poznámka 
K poslední otázce žákům vysvětlete, že je důležité říkat pravdu vždy s láskou a respektem 
k druhé osobě. Neznamená to tedy například, že budou vždy a za všech okolností  
upozorňovat na chyby druhých, ale budou pravdu říkat citlivě a nejlépe tak, jak říkal 
Komenský, aby sbližovala, smiřovala a vedla ke vzájemnému porozumění v komunikaci. 

Vyzvěte žáky k následujícímu pokusu: 

Pojďte zkusit v příštím týdnu jednat za všech okolností čestně a zkuste si přitom všímat, jaký to 
má vliv na atmosféru ve vaší třídě a jak se cítíte vy sami. Za dva týdny si tento pokus vyhodnotí-
me a zamyslíme se nad ním v rámci třídnické hodiny. 

Varianta 
Pokud nejste vyučujícím této třídy, vyzvěte žáky, aby o pokusu zkusili říct svému třídnímu učiteli 
a domluvili se na vyhodnocení. Případně instruujte třídního učitele vy a požádejte o vytvoření 
prostoru pro sdílení žáků v rámci následující třídnické hodiny. 

Na závěr můžete požádat žáky, aby si PL Média a PL Pravda, lež a zatajování pravdy uložili 
do svých portfolií, případně nalepili do sešitu prvouky (3. ročník) nebo vlastivědy (4. - 5. ročník), 
pokud portfolia nemají. Tak se k nim budou moci vrátit v rámci průřezového tématu Mediální 
výchova, příp. během třídnických hodin na téma komunikace v kolektivu.  

Varianta 
Pokud jste lektorem, předem projednejte tuto záležitost s tř. učitelem a domluvte se, v jaké 
podobě si žáci PL uchovají.
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Metodické poznámky pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)

Obecná charakteristika SPU
Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nebo snížená schopnost 
naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a socio-
kulturní příležitosti (Z. Matějček, Dyslexie, 1995). Porucha není způsobena sníženými intelekto-
vými schopnostmi. Oslabeny bývají kognitivní (poznávací) funkce, porušena koncentrace pozor-
nosti, paměť, myšlení, řeč, proces automatizace a matematické představy. Dále funkce motorické 
(pohybové), které mají vliv na zhoršení jemné i hrubé motoriky ruky, kvalitu očních pohybů a práci 
mluvidel (Jucovičová, Žáčková, 2014). Vycházíme-li z obecné definice specifických poruch učení, 
můžeme definovat tyto specifické poruchy učení: dyslexie – specifická porucha čtení, dysgrafie – 
specifická porucha psaní, dysortografie – specifická porucha pravopisu, dyskalkulie – specifická 
porucha počítání, dyspinxie – postihuje oblast kreslení, dysmúzie – porucha hudebnosti a dy-
spraxie – je porucha schopnosti vykonávat složité úkony. 

1.1 Žáky s SPU ubezpečíme, že stačí psát odpovědi heslovitě, jedním slovem, případně 
dle domluvy odpovědět na každou druhou otázku, pravopis ani úprava se nebudou 
hodnotit.

2.1 Zajistěte, aby žáci s SPU byli rozděleni rovnoměrně ve skupinách.

2.2 Je vhodné kontrolovat porozumění všem abstraktním pojmům – důvěra, úleva…

3.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.

3.2 Zajistěte, aby žákovi s SPU jeho spolužák text přečetl, případně text přečte učitel 
nebo asistent pedagoga. Alternativně žákovi s SPU můžeme položit ústně dané 
otázky.

3.3 Z prezentace o Komenském můžeme vybrat pouze podstatné úryvky a nechat více 
prostoru diskusi. Komiks je vhodné si společně přečíst nahlas.

4.1 Čtení doplňujeme vhodnými otázkami na kontrolu porozumění a vnímání. Např.: 
Kdo je to kápo? 

Co jsou to trendy? 

Co jsou to sálovky? 

Proč se Marek vrátil do šatny?

Kam Marek hodinky ukryl? 

4.2 Zajistěte, aby byli žáci s SPU rozděleni rovnoměrně ve skupinách.

4.3 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.

5.1 Aktivita u žáků s SPU může probíhat ústně bez použití PL formou diskuse.

Reflexe Pro závěrečnou reflexi je možné využít PL z předešlé aktivity jako transfer do reál-
ného života s dostatečnou časovou dotací, zvážit provedení v domácím prostředí.
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Další zdroje

• Komenský 2020. Komensky2020.cz [online]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.ko-
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Zdroje prezentace

Zdroje grafiky

• Slide 01: Média - Gerd Altmann - Pixabay.com

• Slide 02: Komenský - Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 03: Komiks Komenský - Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 04: Apple Watch - David Švihovec - Unsplash.com

• Slide 05: Šatní skříňky - Pixabay.com

• Slide 06: Batoh - Luis Quintero - Pexels.com

• Slide 07: Třída - National Cancer Institute - Unsplash.com

Prezentace
https://prezi.com/view/XkrXww7hNgmJEBhcxllD/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Media-3-5-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Media-35-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf

https://www.komensky2020.cz/kniha/%20%5Bonline%5D.%20%5Bcit.%202020-05-10%5D.
https://www.komensky2020.cz/kniha/%20%5Bonline%5D.%20%5Bcit.%202020-05-10%5D.
https://prezi.com/view/XkrXww7hNgmJEBhcxllD/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Media-3-5-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Media-35-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf
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