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"Já jako člověk nemůžu dítě nic naučit, ale jako učitel se mohu chovat určitým

způsobem. Mohu o něčem mluvit, něco představit takovým způsobem, že dítě to

přijme, nasaje a zahájí u sebe proces. Když dokážu o něčem mluvit tak, že to ve

vás vyvolá pohyb, pak se učíte. Je totiž nesmyslné ukládat v hlavě vědomosti

podobně jako peníze v bance..., a také proto jsou učitele často vyhořelí, protože

dělají něco, z čeho mladí lidé nemají užitek."(Iris Johanssonová)



www.teorietypu.cz

http://www.teorietypu.cz/


Každý z nás přichází s různým nastavením mozku. Lišíme se v příjmu informací,

v rozhodování, co má pro nás v životě hodnotu, co nás motivuje.



Čtyři základní typy žáků:

 Žáci s potřebou kompetentnosti jsou na sebe nároční, kladou si vysoké cíle, brání se pomoci učitele,

chtějí na to přijít sami. Pokud potřebují vylézt na pomyslný žebřík vědomostí, tak lezou sami klidně i o dva

schody, ale bojí se toho, že selžou. Radit jim je dobré jen v případě, když si o radu řeknou sami.

www.ucimesevenku.cz

http://www.ucimesevenku.cz/


 Žáci s potřebou svobody a akce se potřebují učit také sami, ale metodou pokus a omyl, živelně. Učitel je

dusí tím, že často očekává systematičtější přístup, oni ale standardizované postupy nechtějí.

www.ucimesevenku.cz

http://www.ucimesevenku.cz/


 Žáky s potřebou harmonie nezajímá, co to je, ale co by to mohlo být. K čemu by to mohlo sloužit, s čím

to může souviset. Tito žáci potřebují harmonii i ve třídě. Nedělá jim dobře vztahové napětí, často tedy

budou činnosti dělat jen pro radost pedagoga.

www.ucimesevenku.cz

http://www.ucimesevenku.cz/


 Žáci s potřebou stability a předvídatelnosti se drží osvědčených postupů, je pro ně těžké vymyslet něco

sám/a, potřebují předchozí zkušenost. Tito žáci potřebují podporu pedagoga nejvíce ze všech typů. Potřebují

od učitele slyšet, že to minule zvládli. Stojí o nabídnutí pomoci.

www.ucimesevenku.cz

http://www.ucimesevenku.cz/


Dnešní pedagog

Největší procento pedagogů je typu stability a řádu (ve školství 70% učitelů, v populaci 40%).

Tito pedagogové:

• Dělají věci tak, jak to zažili, podle svých zkušeností.

• Hlídají dodržování pravidel, dávají přesné návody, nabízí osvědčené postupy.

• Mají proto někdy obtíže žáky namotivovat k něčemu novému, pokud to nezažili. Znamená to pro

ně chtít něco změnit, mít svou práci rád, mít svoji vnitřní motivaci učit tu matematiku dobře, znát

svoje žáky a přijmout to, že každý z nich je jiný a potřebuje trošku něco jiného.



Uklidnění

Není potřeba se stresovat tím, že není možné se v hodinách individuálně věnovat každému žákovi a

připravovat mu hodinu přímo na míru.

Možnost řešení

1. Uvědomit si jaký jsem já, jak mi to vyhovuje.

2. Poznat své žáky, vnímat signály od žáků.

3. Bavit se s nimi o rozdílech.

4. Zapojit hru do výuky.

5. Zařazovat různé činnosti.



Ad 4. Zapojit hru do výuky

• Ukázat žákům, že jsme spolu ne v myslícím, ale v prožívajícím duchu.

• Nejprve musí totiž přijít hra. Pokud necháme doznít hravou fázi, vytváří se v mozku synapse a pak jde

učení líp. Je potřeba vystoupit z rutiny, probudit hrou nadšení. Pak se žákovi otevře prostor pro počítání,

psaní a čtení. Opak toho je, že sedí, trápí se a poslouchá strohý výklad učitele.



Ad 5. Zařazovat různorodé činnosti

• Do ideální hodiny nenápadně vkládat i to, co by mohlo zaujmout i ty žáky, které to mají trošku jinak než

učitel.

• Kromě čtení, psaní a počítání:

- střídat práci individuální s prací ve skupinách a ve dvojicích

- nechat žáky informace získávat z jednoduchého, nepředimenzovaného textu

- nechat je vysuzovat z obrázků, reálných modelů

- nabídnout možnost se v hodině pohybovat, popřípadě jít do terénu, divadla, na exkurzi, kde

teoretické matematické poznatky spojí s praxí

- nejvíc u druhého stupně je potřeba z učení udělat zážitek, nasytit duši (hluk, jemné smysly, barvy)

• Zkusit nabourat 45 minutovou výuku:

- žádný zákon toto totiž nenutí, je dán jen počet hodin za týden, neříká nám ani, jak se mají měnit

daná témata, výuka nemusí probíhat ve třídách. Záleží vyloženě na tom, zda změnu umožní ředitel

školy.



• Je potřeba si uvědomit, že matematické myšlení se plně rozvine až kolem šestnáctého věku žáka.

• Počítání a matematika jsou dvě hodně rozdílné věci, využívají i rozdílná centra v mozku.

• Během školní docházky člověk hodně počítá. Počítání je velmi konkrétní, učíme se například zacházet s

početními operacemi sčítání a odčítání. Je to druh hry.

• Až kolem 16. roku věku člověk zjistí, že se něco najednou stalo a člověk rozumí podstatě toho, co se celou

dobu předtím počítalo.

Učitel si musí uvědomit, že když žák počítá, tak si vlastně hraje s čísly. A všichni rádi počítají (hrají si), ale ne

všichni se potom chtějí učit matematiku.

Jak je to s matematikou?



Velký problém dnešního školství:

• V žácích ničíme vnitřní motivaci poznání, nedostávají informace v souvislostech. Většinou se nemohou

vyjádřit a vzdají to. Začnou hrát „hru na ovečky“, někteří na ty bílé, jít s davem a někteří na ty černé ovce,

za každou cenu na sebe upozornit.

• Budujeme v nich závislost na vnější motivaci (známkování).

• Uklidněním pro dnešní pedagogy je, že pokud si z hodiny odnáší vědomosti (dovednosti) aspoň jeden žák,

je to dobré a můžu si gratulovat. To je ta největší chyba, pokud si neodnese z hodiny každý žák té třídy

aspoň něco, tak to není dobré a mělo by se něco změnit.

• Pedagog je ve třídě s žáky společně, ale pouze v myslící podobě, ne v prožívající.



Příklady her, které zpřítomňují:

• hry z intuitivní pedagogiky

• je potřeba zažít a prožít, aby se mohlo předat dál

• http://intuitivnipedagogika.cz/

• lze krásně spojit s matematikou

http://intuitivnipedagogika.cz/


• Tridio

http://www.tridio.cz/view.php?Page=Prehled&Menu=1422&keyword=tridio

Příklady dalších her rozvíjejících matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost:

http://www.tridio.cz/view.php?Page=Prehled&Menu=1422&keyword=tridio


• Tantrix game pack

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tantrix-game-pack

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tantrix-game-pack


• Letiště

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/letiste-air-traffic-control

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/letiste-air-traffic-control


• IQ fit

https://hlavolamy.heureka.cz

https://hlavolamy.heureka.cz/


• Trimino

https://www.guruveskole.cz/course/trimino/

https://www.guruveskole.cz/course/trimino/


• Matematické hmatové pexeso

http://www.material-montessori.cz/www-montessori-material-cz/eshop/1-1-Smyslovy-material/0/5/36-Sacek-s-

geometrickymi-telesy

http://www.material-montessori.cz/www-montessori-material-cz/eshop/1-1-Smyslovy-material/0/5/36-Sacek-s-geometrickymi-telesy


• Fazole

https://www.ostrov-her.cz

https://www.ostrov-her.cz/


• Ticket to ride

https://www.fantasyobchod.cz

https://www.fantasyobchod.cz/


• Barevný kód

https://www.mrakyhracek.cz

https://www.mrakyhracek.cz/


• Obchod

https://www.prodeti.cz

https://www.prodeti.cz/


• Logik

https://www.megaknihy.cz

https://www.megaknihy.cz/


https://www.multip.cz/matematicke-a-logicke-hry

https://www.multip.cz/matematicke-a-logicke-hry
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http://digideti.cz/
https://ucitneboneucit.cz/
https://ucimesevenku.cz/

