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„…odkazuji ti za dědictví Boží knihu,  
Bibli svatou… Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti…” 

Jan Amos Komenský

3.–5.
ROČNÍK
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Hlavní myšlenka
Pro dobré porozumění sobě a společnosti, ve které žijeme, potřebujeme dobře znát kořeny 
kultury, do které jsme se narodili a ve které vyrůstáme. Když chápeme hodnoty vlastní kultury 
a vážíme si historického dědictví a tradic své země, můžeme pak s větší úctou poznávat kultury 
jiné. Naše kultura je bezesporu ovlivněna židovsko-křesťanskou tradicí, tedy biblickými texty. 

Při seznamování s Biblí se můžeme inspirovat Komenským, který ji považoval za klenot a povzbu-
zoval při jejím studiu své žáky k opravdovosti a kritickému myšlení. 

Anotace
V lekci žáci zjistí, v kontextu životních událostí  J. A. Komenského, co pro něho osobně znamenala 
Bible. Budou pracovat s ukázkou z Bible kralické a uvidí také některé novodobé překlady Bible. 
Na základě videa ve skupinách pomocí obrázkové osnovy zkusí svázat na časovou osu některé 
známé biblické příběhy. Společně budou hledat odpověď na otázku: Co by z našich životů zmize-
lo, kdyby nebylo Bible? 

Program  splňuje  podmínky RVP - chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví. 
Zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Že Jan Amos Komenský považoval Bibli za klenot.

• Že Bible je soubor příběhů, které ale dohromady tvoří jeden příběh.

• Že již po mnoho staletí hledají lidé v Bibli povzbuzení a odpovědi na svoje otázky.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Co všechno by v našich životech nemuselo být, kdyby neexistovala Bible.

• Že zásady z Bible můžeme aplikovat v konkrétních situacích v našich životech.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K přečtení dětské Bible. 

• K aplikaci zlatého pravidla vzájemnosti v rámci třídního kolektivu.
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• červená vlna  
(klubko + kus do každé skupiny  
po čtyřech žácích)

• PL Zlaté pravidlo vzájemnosti  
(pro každého žáka)

• PL Obrázková osnova   
(1x do skupiny po čtyřech žácích,  
zalaminovat, rozstříhat, proděrovat)

• PL Čtenářský list  
(pro každého žáka – pouze pro dobrovolníky)

• PL Hodnotící dotazník žáka  
(1x pro každého žáka);  
varianta: PL Pětilístek  
(1x pro každého žáka)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Komenského klenot nejvzácnější 
(dostupné v prezentaci)

• video Červená nit Bible  
(dostupné v prezentaci)

• Bible kralická (doporučujeme starý výtisk 
Bible kralické z antikvariátu, který evokuje 
atmosféru dávných časů)

• alespoň dva další překlady Bible, například 
Český ekumenický překlad, Slovo na cestu 
nebo  Bible 21. století

• dětská Bible  
(libovolná verze)

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
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Postup a metody

1.1 Seznámení (4 min)
Rozhovor

Posaďte se do půlkruhu tak, aby žáci dobře 
viděli na prezentaci. 

Představte se, přivítejte se s dětmi. 

Řekněte, že je tady ještě někdo, koho byste rádi 
přivítali.

2.1 Jan Amos Komenský (3 min)
Brainstorming

Promítněte žákům obrázek Jana Amose 
Komenského a pokračujete slovy:

Vítám mezi námi vzácného hosta, pana Jana 
Amose Komenského. Věřím, že jste o něm již 
někdy slyšeli.

• Co vše o Komenském už víte?

Rozdělte žáky do dvou skupin podle toho, zda 
sedí po vaší pravici nebo levici. Zvedněte obě 
ruce a řekněte, že vaše levá ruka bude počí-
tat body jedné skupině a pravá ruka druhé 
skupině. Žáci mohou nahlas říci cokoliv, co ví 
o J. A. Komenském. Zvedejte prst za každou 
pravdivou informaci na příslušné ruce. Která 
skupina bude mít více bodů, vítězí. 

Metodická poznámka 
Skupiny se střídají v navrhování informací o J. A. Komenském. Informace se nesmí opakovat. 
Pokračujeme, dokud zaznívají. Žáci obvykle odpovídají: Byl to učitel. Říkali mu Učitel národů. 
Napsal nějaké knihy. Shořela mu knihovna.

Přečtěte společně nahlas výroky o J. A. K. 
z Wikipedie (viz prezentace).

Metodická poznámka:  
Ověřte, zda žáci rozumí pojmům filosof, 
pedagogika, přízvisko. Zejména ve třetích 
třídách bude potřeba pojmy vysvětlit.

Seznámení, 
úvodní motivace

4 min

1

1.

2.

4.

7.

Jan Amos 
Komenský 

a jeho život

11 min

2
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2.2 Učitel národů (5 min)
Výklad s prezentací 

Dovolte žákům prohlížet si chvilku starou mapu 
Evropy. Vyvolejte jednoho, aby naznačil, kde 
se nachází současné Česko. Žáci obvykle sami 
komentují rozdíly se současným uspořádáním 
Evropy.

Pokračujte v prezentaci a komentujte:

Jan Amos Komenský se narodil v roce 1592 na Moravě a zemřel v roce 1670 v Holandsku.

• Kolik let uplynulo od jeho smrti?

Jan Amos Komenský je nazýván Učitel národů. Proč? Protože ve své době úplně změnil pohled 
na to, jak se děti mají učit. 

Zvali si ho bohatí a moudří učenci z celé 
Evropy - ze Švédska, Anglie, Holandska, Polska, 
Francie, Maďarsko, a dokonce z Ameriky, 
aby jim pomohl změnit školy v jejich zemích. 
A jeho nápady byly tak skvělé, že nás inspirují 
ještě dnes. Do Ameriky neodcestoval - měl 
hrůzu z plavby po moři.  

Komenský miloval knihy. Mnoho jich přečetl 
a mnoho jich sám napsal. Ale jedna kniha 
byla jeho nejoblíbenější - byla to Bible kra-
lická. Jedná se o první český překlad celé 
Bible z původních jazyků, kterou v 16. století 
přeložili jeho předchůdci. Komenský ji pova-
oval za tak důležitou, že ji odkázal českému 
národu, když umíral. Napsal: „…odkazuji ti 
za dědictví Boží knihu, Bibli svatou… Přijmi to 
tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti…”

2.3 Jan Amos Komenský ve 21. stol (3 min)
Práce s videem

• Dokážete si představit, jak by to vypadalo, kdyby se Jan Amos Komenský zázrakem ocitl v na-
šem 21. století? 

Pojďme se podívat, jak by to mohlo vypadat.

Pusťte žákům z prezentace video, v němž dojde 
k fiktivnímu setkání Jana Amose Komenského se 
studenty z 21. stol.

• Co tě ve videu zaujalo?

9.

10.

13.

14.
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3.1 Bible kralická (5 min)
Výklad s prezentací

Metodická poznámka 
U žáků třetích ročníků je možné aktivitu vypustit a dát více času následující části lekce.

Ukažte žákům Bibli kralickou. 

Žáci ve video příběhu dostali od Jana Amose Komenského Bibli kralickou. My tu také jednu 
máme. Je to opravdu vzácná kniha. 

Upozornění 
Jde o to, aby kniha měla starší vzhled, podobný té, která je ve videu. Velmi doporučujeme starý 
výtisk Bible kralické. Pokud to není možné, můžete použít jiný překlad a přebal knihy upravit 
například přilepením nějaké ozdoby apod. 

Metodická poznámka 
Dovolte dětem se s Biblí seznámit. Každý by měl mít možnost si ji vzít do ruky, zalistovat. 
Organizaci zvolte podle počtu žáků ve třídě. Při malém počtu se snadno rychle vystřídají. Při 
velkém počtu nechte Bibli kolovat po lavicích a pokračujte ve výkladu:

 
Kdy vznikla?

Vznikla v 16. století. 

 
Na obrázcích z historického filmu si může-
te představit, jak žili a jak se oblékali lidé 
v 16. století.

 
 

Kde vznikla?

30 min

Bible

3

16.

17.

18.

20.
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V Kralicích na Moravě.

Z jakých jazyků byla přeložena?

Byla výjimečná tím, že byla přeložená z pů-
vodních jazyků - z hebrejštiny, aramejštiny 
a řečtiny. Na obrázku si můžete prohlédnout 
srovnání českého, řeckého a hebrejského textu. 

Kdo ji přeložil?

Překládali ji moudří mužové, kteří patřili 
k Jednotě bratrské. Členem Jednoty bratrské 
byl i J. A. Komenský. Jednota bratrská je církev 
a nachází se v naší zemi dodnes.

Církev Jednota bratrská byla v té době pro-
následovaná. Lidé z Jednoty bratrské se proto 
museli scházet na tajných místech v lesích.

Jednota bratrská existuje dodnes. Patří mezi 
současné církve v České republice. Tvoří ji 
obyčejní lidé - staří, mladí, ženy, muži i děti, 
tak jako za dnů Komenského. Dnes již nejsou 
pronásledovaní, mohou se scházet svobodně.

21.

23.

26.

24.

27.

28.
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3.2 Moudrá ponaučení (12 min)
Práce s textem 

Promítněte slide se zlatým pravidlem vzájem-
nosti z Bible kralické a požádejte žáky, aby ho 
všichni společně přečetli nahlas. 

Rozdělte žáky do skupin po třech (pokud nevychází počet, mohou 
pracovat i ve dvojici nebo čtveřici) a rozdejte do každé skupiny 
jeden PL Zlaté pravidlo vzájemnosti. Žáci pracují ve skupině 
podle pokynů na pracovním listě.

Proveďte společnou kontrolu druhého úkolu, ujistěte se, že všichni rozumí zlatému pravidlu 
vzájemnosti.

 Dále věnujte pozornost zejména poslednímu úkolu, kdy by měli žáci pravidlo vzájemnosti apliko-
vat v konkrétní situaci. Motivujte je k tomu, aby si představovali, že mobil rozbili oni sami. 

• Jak byste se cítili? 

• Jak byste si přáli, aby váš kamarád reagoval? 

V tomto momentu někteří žáci prožijí aha efekt, který může být pro jejich život důležitý.

Dnes, ve 21. století, máme k dispozici několik 
moderních překladů Bible. Tohle jsou některé 
z nich:

Ukažte dětem alespoň dva další příklady mo-
derních překladů Bible.

31.

32.

35.

33.

Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Zlaté pravidlo vzájemnosti 
           práce s textem z Bible kralické

1. Přečtěte společně moudré poučení z kralického překladu z roku 1613:

A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte. 
Lukáš 6,31

2. Jazyk se vyvíjí. Dnes mluvíme jinak než před 400 lety. 
Bible se dnes překládá do moderních jazyků celého světa. Tady je nový český překlad, jenže z něj vypadly samohlásky! 
Dokážeš do textu doplnit samohlásky tak, aby dával smysl?

3. Jak bychom takové poučení mohli využít v životě?

Přečti si, co se stalo Vojtovi a co se mu honilo hlavou:

Představ si, že tím Vojtovým kamarádem jsi ty. Co prožíváš? Jak by sis přál/a, aby se Vojta zachoval?

Zdroj: Ilustrace kluka – Mgr. Jana Řezníčková, projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)



9

Bible - jeden z klenotů naší kultury3.–5. ročník

3.3 Ano, ne, nevím! (9 min)
Soutěžní aktivita

Vyzvěte žáky k soutěži na pravdu a nepravdu ve znalostech biblických příběhů. Vysvětlete jim, že 
budete říkat pravdivé nebo nepravdivé výroky z biblických příběhů. Žáci budou „němí” a mohou 
vyjadřovat svůj souhlas nebo nesouhlas jedině gestem. „Ano” mohou vyjádřit tím, že si stoupnou 
a budou představovat kývající žirafu. „Ne” mohou vyjádřit pozicí na čtyřech jako slon. „Nevím” 
zůstat sedět na židli s rukama zkříženýma na prsou a zvedat ramena jako opice. Poté prozradíte 
správnou odpověď a žáci, kteří správně „odpověděli”, mají bod. Na závěr můžete odměnit žáky 
s nejvyšším počtem správných odpovědí drobnou odměnou.

Metodická poznámka 
Gesta ANO, NE, NEVÍM můžete variovat různým způsobem. Třeťákům se bude líbit hravější 
pojetí než žákům pátých tříd. Je dobré zachovat princip pohybu při žákovských odpovědích.

Pokládejte například otázky:

• Adamova žena se jmenovala Marie. (Ne, Eva.)

• Evě v ráji podala ovoce opice. (Ne, had.)

• Bůh řekl Noemovi, aby postavil archu. (Ano)

• V arše zachránil Noe všechna zvířata, včetně dinosaurů. (Nevíme, neexistují důkazy.)

• Jonáše sežral krokodýl. (Ne, velká ryba.)

• David zabil prakem obra Goliáše. (Ano)

• Ježíš se narodil v královském paláci. (Ne, v chlévě.)

• Ježíš byl ukřižován na kopci Golgota. (Ano)

Upozornění 
Pokud mají všechny děti dobré znalosti a skóre je vyrovnané, můžete zadat obtížnější otázku, 
abyste získali vítěze, např.: Rudým mořem porovedl Izraelce Gedeon? (Ne, Mojžíš.)

3.4 Čtenářský úkol – přečti si 
dětskou Bibli (3 min)
Domácí úkol 

Ukažte dětem dětskou Bibli, ideálně několik 
verzí. Můžete je nechat dětem kolovat, aby do 
nich mohly nahlédnout.

Nabídněte žákům dobrovolný domácí úkol - zajít si do knihovny, přečíst 
si některou verzi dětské Bible. Rozdejte jim PL Čtenářský list. 

Upozornění 
Pokud tuto lekci učíte jako externí lektor, předem se na zadání 
domácího úkolu domluvte s vyučujícím.

36.

Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Čtenářský list

Jméno a příjmení: 

Čtenářský list

Název knihy: 

Autor knihy: 

Nakladatelství: 

Rok a místo vydání: 

Jednoduchý obsah knihy. Co se mi v knize líbilo. 

Obrázek: 

Zdroj: J. A. Komenský – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)



10

Bible - jeden z klenotů naší kultury3.–5. ročník

4.1 Červená nit (2 min)
Demonstrace

Ukažte žákům klubko červené vlny a pošlete jej dokola po kruhu. Každý odmotá kousek vlny, drží 
se ho a podá sousedovi. Nakonec jsou všichni propojeni vlnou. 

• Co by mohla představovat tato červená vlna?

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: propojení, láska, přátelství, život…

Pokud nemáte možnost, začněte rovnou videem.

4.2 Červená nit Bible (10 min)
Práce s videem

Pojďme se podívat na pokračování příbě-
hu našich dvou spolužáků. Dávejte pečlivý 
pozor, protože ve videu bude tentokrát hrát 
důležitou roli červená nit. Přemýšlejte, co asi 
symbolizuje.

Pusťte video Červená nit Bible.

• Co podle tebe představuje ve videu červená nit?

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: láska, krev, Bůh, víra, dějiny… 

Nechte žáky mezi sebou diskutovat, pokud mají chuť.

• Co vás ve videu oslovilo?

4.3 Příběh Bible (8 min)
Vyprávění podle obrázkové osnovy

Rozdejte do skupin obálky, v nichž jsou zalaminované obrázky 
z videa Červená nit PL Obrázková osnova. Požádejte žáky, 
aby si ve skupinách rozdělili obrázky. Poté mají za úkol chrono-
logicky správně seřadit obrázkovou osnovu biblického příběhu 
a navléknout obrázky na červenou vlnu.

39.

40.

Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Obrázková osnova

Zdroj: Pasáže z videa Červená nit Bible  Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Duchovní dědictví, (CC 4.0 BY-SA), https://youtu.be/ltT6BLBPblk

Příběh Bible

20 min

4
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Následně zkontrolujte podle obrázkové osnovy na prezentaci. 

Varianta 
Pokud vnímáte, že je úkol pro třídu velmi obtížný, můžete pomoci tím, že klikáte na osnovu 
v prezentaci, komentujete a žáci navlékají. V tom případě tato aktivita slouží jako opakování 
a upevnění obsahu videa.

Metodická poznámka 
Žáci obvykle komentují Desatero - někteří znají „nepokradeš, nezabiješ”. Líbí se jim drobné 
vtipy, např.: „Had je zlý jako Voldemort a Sauron.”

5.1 Kořeny evropské kultury (2 min)
Výklad

Poselství Bible ovlivnilo dějiny a kulturu celé 
Evropy. Mělo vliv na politiku, umění, stavitel-
ství, myšlení lidí, způsob života, zvyky a tradi-
ce. Říká se, že Bible je jedním z kořenů evrop-
ské kultury.

• Které země reprezentují vlajky na stromě?

5.2 Kdyby Bible neexistovala  
(15 min)
Diskuze

Položte žákům otázku z prezentace.

Následující diskusi uveďte slovy: 

Prohlédněte si pečlivě obrázek ulice města 
a přemýšlejte:

Nechte žáky nejdříve samostatně odpovídat 
a diskutovat.

Vliv Bible  
na tradice  
a kulturu  
současné 

společnosti

19 min

5

61.

63.

65.

66.

48.
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Na závěr diskuze klikejte postupně na slidy tak, aby mizely jednotlivé prvky z ulice. Komentujte: 

 
Knihy - z obchodů by zmizely některé knihy, 
které byly inspirovány biblickými příběhy. 

Mikuláš - některá křestní jména bychom ne-
znali, používali bychom jiná.

Datum - měli bychom jiný kalendář, protože 
ten náš se počítá od narození Krista. 

 
Neděle - V Bibli je napsáno, že Bůh pracoval 
šest dní a sedmý den odpočíval.

Svatý Mikuláš - laskavý biskup, k němuž se 
váže legenda o tom, že zachránil mladé dívky 
před chudobou tím, že jim do okna hodil 
sáček s penězi.

Film Anděl Páně - zmizely by filmy, které jsou 
inspirovány biblickými příběhy nebo biblickým 
poselstvím. 

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Charitativní organizace - mnohé charitativní 
organizace jsou motivovány biblickým po-
vzbuzením dělat dobré skutky.

 
Plakát na koncert Ave Maria. Tuto krásnou 
skladbu na počest Ježíšovy matky Marie složil 
Johann Sebastian Bach. Od té doby ji zpívalo 
mnoho slavných zpěváků. U nás například 
Karel Gott nebo Lucie Bílá.

 
 

 
Kostel - kostely vznikaly pro věřící, kteří uvěřili 
biblickému příběhu. 

 
Chrám sv. Víta na pražských Hradčanech.

Slavní skladatelé jako Mozart, Beethoven, 
Bach skládali často své skladby na biblická té-
mata. I v současné moderní hudbě se biblické 
motivy objevují.

 
 
Sv. Václav - patron naší země, zbožný král, 
který věřil Bibli. Různých soch s biblickou 
tematikou je v naší zemi bezpočet.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
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Nemocnice - Péče o nemocné v nemocnicích 
v naší zemi navazuje na práci středověkých 
špitálů, které vznikaly při klášterech. Motivem 
péče o trpící byl biblický příběh o milosrdném 
samaritánu.

J. A. Komenský se také zasadil o šíření křes-
ťanské myšlenky pečovat o nemocné a nemo-
houcí. Když vypukl v Lešně mor, Komenský 
ošetřoval nemocné a napomínal lidi, kteří se 
vůči nemocným chovali bezohledně. Lidé totiž 
vyháněli nemocné z jejich domovů, neošetřo-
vali je, stříleli je nebo zapalovali domy, v nichž 
bydleli. Komenský řekl, že Bible mluví o tom, 
že máme mít soucit s nemocnými, chovat se 
k nim lidsky a poskytovat jim ošetření.

Poznámka: Soucit a péče o nemocné jsou vlastní i jiným kulturám než křesťanské. Ucelený medi-
cínský přístup se podařilo vytvořit již starověkým Egypťanům. Vědecký přístup vznikal v antice.

Skauti - zakladatelem skautingu byl lord 
Baden Powel (bádn paul) - statečný muž, 
který inspiroval miliony mladých lidí po celém 
světě. Svou životní motivaci nacházel v přírodě 
a v Bibli. Původně byli všichni skauti věřící. 
Říkal: „Skauting není nic jiného než křesťanství 
v praxi.“ 

Položte žákům otázku z prezentace:

Na dalším slidu si se žáky prohlédněte řešení.

79.

80.

81.

82.

88.
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5.3 Co by na to řekl Jan Amos Komenský? (2 min)
Výklad

Kdyby se Jan Amos Komenský opravdu ocitnul u nás ve 21. stol., byl by velmi překvapen – žasl 
by nad tím, co lidé za čtyři století všechno dokázali! 

• Co by ho mohlo překvapit?

Nechte odpovědět několik žáků a navažte slovy:

Určitě by ho také potěšilo, že mluvíme česky, všichni žáci chodí zdarma do školy, kde se učí číst 
a psát, mají krásné obrázkové učebnice, užívají si prázdniny…

Byl by rád, že žáci nemusí zpaměti a bezdu-
še memorovat náboženské knihy, že jsou ve 
škole vedeni k náboženské svobodě, vždyť on 
sám řekl: „Nevěřte všemu, co se vám k věření 
předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se 
o všem sami!“ a „Jediným učitelem hodným 
toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha 
svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní 
odpovědnosti.”

Ale nejspíš by byl překvapený a zklamaný, že 
většina lidí ani Bibli nezná. Vždyť pro něho to 
byla kniha nejoblíbenější!

Nejspíš by nás povzbudil, abychom do ní přeci 
jen občas nahlédli.

Reflexe
Rozdejte evaluační list PL 
Hodnotící dotazník žáka 
a nechte žáky samostatně 
pracovat podle pokynů v PL.

Zeptejte se žáků, zda by ně-
kdo chtěl nahlas s ostatními 
sdílet, co ho na dnešním pro-
gramu zaujalo, a zda přineslo 
někomu inspiraci a poučení 
do života. 

Varianta 
Místo PL Hodnotící 
dotazník žáka můžete 
využít PL Pětilístek. 

Poděkujte žákům za spolupráci, dejte jim k dispozici PL Čtenářský list pro ty, kdo se ještě chtějí 
rozhodnout ho využít, a rozlučte se.

89.

90.Reflexe 
a závěr

8 min

6
Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní list – Pětilístek

PĚTILÍSTEK

Jak se jmenuje kniha, o které jsme dnes mluvili? 
(1 podstatné jméno)

Jaká je podle mě tato kniha? 
(2 přídavná jména)

Jaké tři věci, které by tu bez této knihy nebyly, by mi nejvíce chyběly? 
(3 podstatná jména)

Napiš větu o čtyřech slovech, která bude vystihovat tvůj pocit z této knihy.

Dej knize přezdívku.

Zdroj: J. A. Komenský – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní list – Pětilístek

H
odnotící dotazník žáka

Škola: 
 

 
 

 
Třída:
 Datum

:
 N

ázev lekce: Bible – jeden z klenotů naší kultury

1. O
znám

kuj program
 jako ve škole: 

2. Jak ses na program
u cítil? 

 
 

1/ super             2/ dost dobrý         3/ šlo to             4/ nic m
oc                5/ fail

3. Co si z dnešního program
u odnášíš?  

(M
ůže to být například nějaké poučení, něco, co je pro tebe užitečné nebo co bys rád dělal/a jinak.)

4. Doplň obrázek klenotu/srdce, který je vyobrazen v pravé polovině listu.

Chovejte se k lidem tak, 
..........................

.....................
.............

Dopiš 
Zlaté pravidlo 
chování

Napiš,
kdy byla
vydána
Bible kralická
(letopočet)

Napiš,
jaké si vysloužil
přízvisko J. A. Komenský

Napiš,
co představuje 
červená nit

Napiš,
jak nazýval Bibli
J. A. Komenský

Zdroj: Srdce – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
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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 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. Rozhovor je zcela vhodnou metodou práce 
s dětmi s SPU. 

2.1 Jméno J. A. Komenský napíšeme na tabuli a necháme tam po celou lekci. Věnujeme 
dostatek prostoru ověření správnosti porozumění pojmům z prezentace: filosof, 
pedagogika, přízvisko či jiným. Tato slova můžeme také zapsat na tabuli a v závěru 
lekce se k nim vrátit jako k nově naučeným pojmům.

2.2 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.
2.3 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 

3.1 Při práci se slidy čteme či vypravujeme text, dovolíme žákům klást doplňující otázky 
v případě nepochopení textu. 

3.2 Je vhodné dohlédnout na rovnoměrné rozdělení žáků, které poslouží ke korekci 
přečteného a kontrole porozumění obsahu. Dovolíme skupinám si v případě potře-
by navzájem pomoci. Při plnění druhého úkolu z PL umožníme pracovat společně 
jen v jednom pracovním listu. K úkolu číslo 3 ubezpečíme žáky, že nebude hodnocen 
pravopis ani úprava, případně mohou žáci s SPU odpovídat pouze ústně. 

3.3 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.
3.4 Domácí úkol nevyžaduje zvláštní úpravu.

4.1 Praktická demonstrace je zcela vhodnou metodou práce s dětmi s SPU.
4.2 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 
4.3 Dětem s dyspraxií pomůže vhodné rozdělení skupin. 

5.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 
5.2 Slidy komentujeme použitím srozumitelných, žákům známých výrazů.
5.3 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 

Reflexe V případě, že děti chtějí nebo potřebují pracovat ve dvojicích, jim to dovolíme. 
Dvojice si poslouží ke korekci přečteného a kontrole porozumění. V případě nepo-
chopení obsahu čteného dovolíme poradit se s další dvojicí nebo s učitelem. 

Nejste-li externí lektor, pro závěrečnou reflexi je možné vyplnění PL zadat jako 
domácí úkol kvůli poskytnutí dostatečného časového prostoru pro zvážení odpovědí 
i zápis. Případně se můžete domluvit s třídním učitelem. Nehodnotíme úpravu ani 
pravopis. 
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