
 

  



LEDEN 2016 

 Omrzel vás xylofon? Pořiďte boomwhackers 

 Proměňte zasněžené školní hřiště v lyžařskou arénu 

 Navštivte muzeum gastronomie 

 Připravte se na plánovaný kariérní řád: vytvořte si profesní portfolio 

 Úkol na tento měsíc – začněte nový rok s čistým stolem 

 Proč vznikl tento magazín 

 Napište článek 

 O nás 

 Co vás zajímá? 

  

http://zakatedrou.cz/?p=73
http://zakatedrou.cz/?p=62
http://zakatedrou.cz/?p=59
http://zakatedrou.cz/?p=57
http://zakatedrou.cz/?p=49
http://zakatedrou.cz/?p=46
http://zakatedrou.cz/?p=42
http://zakatedrou.cz/?p=37
http://zakatedrou.cz/?p=30


Omrzel vás xylofon? Pořiďte boomwhackers 

3.1.2016   Leden 2016 

Zkuste zavést do vaší výuky boomwhackers, který je v 

zahraničí velmi populární. Jedná se o moderní obdobou 

tradičně využívaného xylofonu nebo metalofonu. Velkou 

výhodou pro potřeby moderního vyučování je možnost 

zapojit více dětí současně. Důležitá je také nutnost 

vzájemné spolupráce. Různě znějící trubice dokážou 

zpestřit hodiny hudební výchovy a žákům zábavnou 

formou zprostředkovat nauku o notách. Výuka 

s boomwhackers je snadná i pro méně muzikálně nadané 

učitele. 

  

 

Co to je? 

Boomwhackers jsou různě dlouhé barevné trubice, které po úderu vydají tón, pro který jsou určeny. 

Každá trubice vydává jiný tón. Aby byly jednotlivé trubice a jejich tóny snadno rozpoznatelné, jsou 

barevně odlišeny. 

  

K dostání jsou sady, které lze vzájemně kombinovat a vytvořit z nich až dvouapůloktávovou 

chromatickou sestavu (c – g2). 

Nejen pro méně hudebně nadané jedince, kteří chtějí vytvářet vlastní hudbu, existuje sada, která 

obsahuje tóny C’-D’-E’-G’-A’-C” (hlavní pentatonický set pro stupnici C -dur). Tóny tak lze libovolně 

kombinovat a stále ladí. Díky tomu dokáží děti spontánně vytvořit různá originální pohybově-motorická 

vystoupení. 

  

Kde se dají sehnat a kolik stojí? 

Pokud vezmeme v úvahu fakt, že pro jedno dítě stačí jedna až dvě trubice, není pořizovací cena 

boomwhackers nijak závratná. Pro představu uvádíme srovnání cen na webu Heureka.cz. 

 

BOOMWHACKERS BW-DG lze pořídit v 9 e-shopech za cenu od 660 Kč do 660 Kč (Zdroj: 

Heureka.cz) 

Porovnat ceny >> 

Nebo levnější varianta Bobotubes: 

 

http://zakatedrou.cz/?cat=4
http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bw-dg/#c7013:3
http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bw-dg/#c7013:3
http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bw-dg/#c7013:3
http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bobotubes-c-dur-diatonicka-sada/#c7013:3


Boomwhackers Bobotubes C dur diatonická sada lze pořídit v 1e-shopech za cenu od 549 Kč do 549 

Kč (Zdroj: Heureka.cz) 

Porovnat ceny >> 

  

Jak se na takové trubičky hraje? 

  

Trubici můžete rozezvučet: 

  údery trubicí o cokoli (o nohy, o zem, o lavici …) 

  údery trubicí o sebe (vzniká dvojzvuk) 

  současnými údery více trubic o sebe (dvě trubice připevníme k nějaké části těla např. k nohám, 

v každé ruce máme jednu trubici a udeříme současně) vzniká čtyřzvuk 

  dejte žákům možnost a uvidíte, že vytvoří velkou škálu možností, jak trubice rozezvučet 

 

Z trubic lze také snadno vyrobit klasický xylofon. Trubičky zastrčené do pouzdra lze rozezvučet úderem 

gumových paliček stejným způsobem jako do klasického xylofonu. 

  

Boomwhackers jsou vhodnou pomůckou pro: 

-          tvoření jednotlivých tónů 

-          melodickou hru 

-          doprovod k písním 

-          kreativní kompozici hudby 

-          hudebně pohybový doprovod 

-          k současnému rozvoji hudebních a motorických dovedností 

  

Podle jakých not se hraje? 

Díky barevnému rozlišení mohou boomwhackers používat i malé děti, které ještě neznají noty. Existují 

zpěvníčky, které obsahují noty s barevným rozlišením určeným právě pro boomwhackers. Různí 

autoři zpěvníčků používají různé notové zápisy. Pro nejmenší děti jsou noty sestaveny z barevných 

čtverečků. Pro zdatnější děti se používá notový zápis, ve kterém jsou noty vybarveny barvou 

odpovídající trubičce s daným tónem. Dalšími variantami jsou notace v barevných akordech, ze kterých 

musí každý vyčíst svůj hlas pro své trubice. Může být zaznamenán také jeden hlas pod linkou a druhý 

hlas nad linkou. Zdatní hráči již hrají podle klasického nebarevného notového zápisu. V zahraničí jsou 

http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bobotubes-c-dur-diatonicka-sada/#c7013:3
http://perkuse.heureka.cz/boomwhackers-bobotubes-c-dur-diatonicka-sada/#c7013:3


dokonce k dostání výukové programy pro interaktivní tabule, pomocí kterých děti snadno a zábavnou 

formou dokáží vytvořit úžasná hudební vystoupení. 

 

Boomwhackers SB01 Zpěvníček pro Boomwhackers lze pořídit v 1 e-shopech za cenu od 20 Kč do 20 

Kč (Zdroj: Heureka.cz) 

Porovnat ceny >> 

Práce s boomwhackers je opravdu snadná a zvládnou ji i malé děti, jejich kouzlo však dokáží ocenit i 

dospělí. Výhodou je také pořizovací cena. Pomocí boomwhackers můžete snadno připravit moderní a 

originálnívystoupení na besídku. Jsou také vítanou pomůckou pro muzikoterapiinebo do hodin 

hudební výchovy ve třídách s inkluzí. Abychom nepoukazovaly na samé klady, existují i nevýhody 

využívání tohoto nástroje ve výuce. Jednou z nich je například nedostatek notací, ale věřme, že se 

vzrůstající oblibou této novinky stoupne také počet zpěvníčků a pokud ne, tak jistě některé šikovné 

učitelky je zvládnou vytvořit samy. Asi největší nevýhodou jsou zvýšené nároky na kázeň ve třídě. Pozor, 

práce s touto pomůckou se může změnit v nekontrolovatelný hluk  

  

A ještě pár odkazů: 

  

Pro představu uvádíme odkazy na některá volně dostupná videa na internetu, která se věnují tomuto 

tématu: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rEnNFfWQqEw 

https://www.youtube.com/watch?v=nwhAZCIxdjs 

  

Zatímco v zahraničí se tato pomůcka těší velké popularitě, u nás je zatím odborné literatury na toto téma 

nedostatek. Proto bych vám doporučila hledat především na zahraničních internetových portálech. 

Mnoho informací naleznete například na: 

  

http://boomwhackers.com 

  

Přehled barevného označení trubic odpovídající daným tónům naleznete na:  

http://boomwhackers.com/wp-content/uploads/2011/Notation%20Charts.pdf 

  

Používáte již boomwhackers v hodinách hudební výchovy nebo jste je na základě naše článku 

začali používat? Podělte se o vaše zkušenosti s našimi čtenáři přidáním komentáře pod článkem 

nebo kontaktujte naši redakci na adrese redakce@zakatedrou.cz . 

http://noty.heureka.cz/boomwhackers-sb01-zpevnicek-pro-boomwhackers_4/#c7013:3
http://noty.heureka.cz/boomwhackers-sb01-zpevnicek-pro-boomwhackers_4/#c7013:3
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https://www.youtube.com/watch?v=nwhAZCIxdjs
http://boomwhackers.com/
http://boomwhackers.com/wp-content/uploads/2011/Notation%20Charts.pdf
mailto:redakce@zakatedrou.cz
http://noty.heureka.cz/boomwhackers-sb01-zpevnicek-pro-boomwhackers_4/#c7013:3


Proměňte zasněžené školní hřiště v lyžařskou arénu 

3.1.2016   Leden 2016 

 

 

Velké množství školních hřišť v zimě zapadne sněhem a žáci se na ně začínají vracet až s 

příchodem jara. Proč tato hřiště nevyužít ke sportování také v zimě? Přestože se stále hovoří o 

globálním oteplování země, i v nejteplejších oblastech naší republiky je během průměrné zimy 

období, kdy školní hřiště na několik dní trvale pokryje několikacentimetrová sněhová pokrývka. 

Proto je škoda toho nevyužít. Co takhle vyučovat základy běžeckého lyžování? 

 

 

Dle aktuálních výzkumů jen malé množství škol zařazuje do výuky na 1. stupni základních škol 

běžecké lyžování. Proč tomu asi tak je? Učitelé pravděpodobně: 

  mají spojené běžecké lyžování s dlouhými a úmornými túrami, které nikoho nebaví 

  nevědí, jak děti běžecké lyžování učit 

  upřednostňují výuku sjezdového lyžování, neboť je v současnosti více trendy 

  bojí se správného namazání běžek 

  myslí si, že výzbroj a výstroj nebude dostupná pro všechny děti 

  myslí si, že běžecké lyžování lze vyučovat pouze na lyžařských kurzech 

  myslí si, že děti nebude bavit 

 

 

Lze tedy učit žáky hravou a zábavnou formou začátky běžeckého lyžování v běžných školních 

podmínkách na prvním stupni základních škol? Lze pro tyto děti, které s běžeckým lyžováním teprve 

začínají uspořádat závod? Odpovědi na tyto a další otázky se vám nyní pokusíme zodpovědět. 

 

 

Jak se mají děti správně obléci? 

Žáci začínající s výukou běžeckého lyžování nemusí mít nutně nejnovější kolekci oblečení určené pro 

tento sport. Doporučte rodičům, aby děti oblékli tak, jako kdyby šli sáňkovat nebo bruslit (čepice, 

rukavice, zimní bunda, zateplené kalhoty a teplé ponožky). Rodiče by měli počítat s tím, že děti 

pravděpodobně budou mokří od sněhu. Měli by tedy dětem nachystat suché oblečení na převlečení. 

http://zakatedrou.cz/?cat=4


A co lyže, hůlky a boty? 

K běžeckému lyžování jsou nutné lyže určené pro tento sport, na kterých je upevněno vázání a boty, 

které do vázání pasují. Jsou také zapotřebí dvě stejně vysoké běžecké hole. 

Lyže určené pro běžecké lyžování dělíme do tří základních kategorií na lyže pro klasiku, pro bruslení a 

pro kombinovanou techniku dle způsobu jejich použití. Při výuce začátečníků nemusíte striktně dbát 

na druh lyží. Budete rádi za to, co bude. Mnohem důležitější je délka lyží. Délka lyží by měla být 

přibližně stejná jako výška postavy. 

Boty vybírejte společně s vázáním. Pozor, aby boty do vázání opravdu pasovaly. Na trhu existuje více 

druhů vázání a k nim různé druhy bot. 

Výšku hůlek vybírejte přibližně pod ramena. Ale o něco vyšší ani nižší hole nejsou výraznou 

překážkou. Improvizovaně lze také použít teleskopické hůlky určené pro nordic walking. 

Lyžařskou výzbroj pro děti lze často levně sehnat na burzách se sportovními potřebami. Pokud máte v 

blízkosti nějakou půjčovnu lyžařského vybavení, je také možné lyžařský set jen zapůjčit. 

 

Top Běžecké lyže 

 

 

Jak správně namazat lyže? 

Myslím, že právě mazání je jedním z důvodů, proč mají někteří vyučující obavy z výuky lyžování. V 

televizi často slýchávají, že mazání je velká věda. Pro potřeby začátečníků však stačí sada dvou 

vosků. Jeden vosk, který je určen k mazání lyží při venkovní teplotě nad 0 °C a druhý vosk, který se 

používá, pokud venkovní teplota vzduchu klesne pod 0°C. Oba zakoupené vosky jsou označené. Při 

jejich aplikaci stačí potřít skluznici (lyži zespodu) mírnou vrstvou vosku pod botami a asi 10 cm před a 

za touto částí. 

Kde koupit Skivo Univerzál souprava 2 x 40g? 

 

v 28 e-shopech  

od 95 Kč  

(Zdroj: Heureka.cz) 

Porovnat ceny >> 

Jaké hřiště je pro vytvoření lyžařské arény vhodné? 

Pro běžecké lyžování je vhodná prakticky jakákoli pevná plocha, která je pokryta dostatečnou vrstvou 

sněhu (přibližně 15 cm). Ve školních podmínkách je nejjednodušší využít hřiště určené pro hodiny 

tělesné výchovy. Ideální je hřiště s atletickým oválem. Na ovále pak můžete trénovat jízdu ve stopě, a 

vnitřní hřiště můžete využít k různým průpravným cvičením a hrám. Pokud vede k hřišti mírný svah s 

bezpečným dojezdem, můžete jej využít pro nácvik jízdy z kopce a brzdění. 

TIP NA ČINNOST: Spolu s dětmi barevně označte vymezená území, start apod. Můžete přidat také 

nějaký obrázek do sněhu. Vezměte prázdnou pet-láhev, do vršku od lahve udělejte malý otvor. Láhev 

naplňte vodou obarvenou potravinářskými barvami a uzavřete vrškem s otvorem. Po otočení lahve 

teče barevná voda, kterou lze snadno malovat do sněhu. 

http://bezecke-lyze.heureka.cz/#c7013:50
http://vosky-na-bezky.heureka.cz/skivo-univerzal-souprava-2-x-40g/#c7013:4
http://vosky-na-bezky.heureka.cz/skivo-univerzal-souprava-2-x-40g/#c7013:4
http://vosky-na-bezky.heureka.cz/skivo-univerzal-souprava-2-x-40g/#c7013:4


 

 

 

Jak vytvořit kvalitní stopy? 

Jakmile napadne dostatečné množství sněhu (přibližně alespoň 15 cm) můžete začít s tvorbou 

lyžařských stop. Pro kvalitní stopu doporučujeme nechat čerstvě napadlý sníh jednu noc odpočinout a 

ráno vyslat nejzkušenějšího běžkaře, kterého má škola k dispozici na hřiště. Není podmínkou, aby se 

jednalo o učitele tělesné výchovy. Šikovnou lyžařkou může být také paní školnice, paní ředitelka nebo 

paní kuchařka  

Pokud není k dispozici žádný běžkař, který by stopu pomohl vytvořit, musíte si poradit sami. 

Nejjednodušším způsobem je vzít jednu lyži (nejdelší, kterou máte k dispozici) a opakovaně ji 

vtiskávat do sněhu tak, aby se vytvořily dvě vodorovné čáry ve vzdálenosti cca 20 cm od sebe. 

Pozor, vedle každé stopy ušlapejte ve sněhu úzký chodníček pro pěší. Umožní to snazší pohyb 

doprovodu bez lyží, který pomáhá sbírat popadané lyžaře a vyznačí tak místa, na které je možné 

vstupovat bez lyží. 

Stopy se snažte chránit proti zničení!!! Zakažte vstup na plochu bez lyží – mimo vyznačená území, 

vyznačte místo, pro vstup do stop apod. 

TIP NA ČINNOST: Vytvořte s dětmi pravidla pro užívání lyžařské arény 

 

 

Seznamte žáky se základními dovednostmi, které se jim budou při běžeckém lyžování hodit 

Začněte s výcvikem na rovném plácku bez lyžařských stop: 

 

  Ukažte dětem, jak lyže a hůlky správně a bezpečně nést. Seznamte je s tím, jak se mají k celé 

výbavě chovat. 



  Seznamte žáky také s bezpečností při běžeckém lyžování a ujasněte si pravidla, která budete 

dodržovat. 

  S připínáním a odepínáním lyží dětem raději pomozte, zapnout zejména starší typy vázání je někdy 

obtížné i pro dospělé. 

  Důležité je, aby žáci správně drželi hole. Špatné uchopení hole bývá při odrážení velkým 

handicapem. 

  Základem běžeckého lyžování je správný skluz. Nechme tedy děti zábavnou formou klouzat na 

lžích. Dejme jim možnost vyzkoušet, jak lyže klouže. Volme různé varianty (lyže jen na jedné noze, 

lyže jen na druhé noze, lyže na obou nohách bez hůlek …) 

  Trénujte různé druhy obratnosti na lyžích. Jedním z veselých a téměř nereálných úkolů bude pro 

mnohé obrat o 180 °. 

  A nyní se můžete pustit do bílé stopy. Neustále dětem připomínejte důležitost skluzu. V prvních 

chvílích budou děti na lyžích většinou chodit, ale ve chvíli, kdy budou chtít zrychlit, sami přejdou v 

klouzavou chůzi. 

  A co hůlky? Někteří žáci budou s hůlkami bojovat a budou jim překážet. Správně synchronizovaný 

běh vyžaduje dlouhodobý trénink. 

  Základy volné techniky vyučujte až pokročilejší lyžaře. Pro většinu začátečníků je to obtížné. 

 

 

Velmi lákavé jsou kopečky: 

 

  U začátečníků je velmi oblíbeným způsobem brzdění pád na zadek. Učte děti zabrzdit elegantněji. 

Trénujte brzdění pluhem. Osvědčeným a oblíbeným cvičením pro tento způsob brzdění je parkování 

do garáže vyznačené hůlkami ve tvaru pluhu. 

  Velkým oříškem bude, jak se vlastně do toho kopečka vyplazit. Záležet bude na sklonu svahu, 

druhu sněhu apod. 

  Při nácviku sjíždění volte mírný kopec s bezpečným dojezdem. Budete mít děti odvážné, kteří 

sjedou kopec ve stopě šusem, budete mít děti, kteří ho budou sjíždět téměř po zadku. Naučte děti 

sjíždět kopec v pluhu a naučte je ovládat rychlost jízdy. 

 

 

Výuka běžeckého lyžování je sama o sobě zábavná, ale nebojte se ji zpestřit různými hrami. 

 

 

Metodiku výuky běžeckého lyžování můžete najít v mnoha publikacích, proto se jí dále nebudeme 

zabývat. Můžeme vám doporučit pročíst si například: 

 

 

- BOLEK, Emil, Ján ILAVSKÝ a Libor SOUMAR. Běh na lyžích: trénujeme s Kateřinou Neumannovou. 



1. vyd. Praha: Grada, 2008, 171 s. ISBN 978-80-247-1371-7 

- PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 98 s. ISBN 80-247-0908-

2 

- PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2008, 192 s. ISBN 978-80-247-

2643-4 

- GNAD, Tomáš a Dana PSOTOVÁ. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 151 s. ISBN 80-

246-0995-9 

 

 

Na internetu můžeme doporučit multimediální publikaci Pavla Korvase dostupnou na 

http://www.fsps.muni.cz/~korvas/lyzarska_pruprava/index.php?page=zakladni-prvky 

 

 

Uspořádejte pro děti závody 

Velkou motivací a zábavou pro děti bude, pokud budou moci svoje běžkařské umění porovnat s 

ostatními v závodě. Důležité je zvolit vhodnou délku závodní tratě. Doporučujeme délku tratě cca 60 

metrů (kratší trať) nebo jeden malý atletický ovál – 200m (delší trať). Není důležité, aby byla trať 

zbytečně dlouhá, děti si užijí spoustu zábavy i na kratší trati. Pro větší soutěžní náboj a pro lepší 

přehled diváků, je vhodné zvolit způsob, kdy startuje více dětí současně. Musíme však pamatovat na 

to, aby alespoň při startu měl každý závodník svoji stopu. Předejde se tak zbytečným kolizím. A kdo 

závody vyhraje? Myslím, že v tomto případě by měl být vítězem každý, kdo projede cílem. Vítěz ale 

může být určen také na základě nejlepšího času nebo vzejít z vyřazovacích závodů. 

 

 

Nebojte se štafetového závodu 

Můžete uspořádat také různé štafetové závody. Protože mají závodníci v rukách hůlky, které jim při 

běhu pomáhají, musíte určit nějakou obdobu štafetového kolíku. Při jeho určování buďte kreativní, ale 

dejte pozor, aby jeho nesení zbytečně neovlivňovalo techniku jízdy závodníků. 

Velmi zábavné jsou upravené biatlonové závody 

S úspěchy českých biatlonistů zažívá také tento sport v naší zemi velký boom. Využijme toho a 

zkusme pro děti připravit obdobu biatlonových závodů. Místo pušky můžete vytvořit nějaký způsob 

střelby na cíl (např. míčkem srážet plechovky, házet šipkami do terče apod.), nebo můžete zvolit 

nějaký úplně jiný úkol. V případě neúspěšného splnění určete žákům nějaký trest. Jako trest můžete 

zvolit, stejně jako v biatlonu trestná kolečka (počet trestných koleček je stejný jako počet chyb), nebo 

nějaký jiný přiměřený úkol (dřepy apod.) 

Upraveným biatlonovým závodem můžeme označit jakýkoli závod, ve kterém výkon závodníka 

ovlivňuje kromě běžkařského výkonu také výkon v nějaké další disciplíně (úkolu). Pokud daná 

disciplína (úkol) není správně splněna, musí následovat určený trest. Po vykonání trestu může 

závodník opět pokračovat v běhu na lyžích. Jako druhou disciplínu nebo úkol můžete zvolit 

nepřeberné množství variant. Musí být však jasně stanovený trest. Úkoly i tresty volte krátké a 

jednoduché. Dobré je kombinovat běh na lyžích s úkoly, které vyžadují zklidnění a přesnost. 

Zařaďme upravené biatlonové závody i pro začátečníky. Nemusí se jednat o dlouhý závod. Úkol může 

na žáky čekat například hned na konci rovné stopy, která může být i velmi krátká (cca 30 m). 

 

 



Nějaké další rady? 

Dejte možnost žákům, aby si přišli zatrénovat také po vyučování 

Přizvěte také rodiče 

Vždy počítejte s možností oblevy 

 

 

Není to zase jen nějaká pěkně znějící teorie? 

Z praxe vím, že ne. Děti běžecké lyžování velice baví. Každý začátečník je již v prvních hodinách 

schopen absolvovat jednoduchou trasu. Vhodně zvolená výuka běžeckého lyžování baví i děti, které 

jinak tělesnou výchovu v oblibě příliš nemají. Každý si najde svůj osobitý styl, který se poté za pomoci 

učitelů snaží zdokonalovat. Připravte se na častou otázkou rodičů, kde se takové lyže dají koupit  

 

 

Dětská perlička: „Stopa! Stopa!“ „A kde myslíš, že jedu, vole“ (povel stopa v běžkařském slangu 

znamená žádost o uvolnění stopy) 
  



Navštivte muzeum gastronomie 

3.1.2016   Leden 2016 

 

Stravování patří k běžným každodenním aktivitám. Každý den se setkáváme s nejrůznějšími 

kuchaři a jejich kulinářským uměním (maminky doma, kuchaři ve školních jídelnách, kuchaři v 

restauracích apod.). Kuchařům a přípravě stravy je věnováno velké množství knih, kuchařek, 

časopisů. Na televizních obrazovkách se stále častěji objevují zábavné pořady, které nás 

zavedou do kuchyně takříkajíc „až pod pokličku“ (Prostřeno, Ano šéfe!, Masterschef Česko 

apod.). Jejich autoři se snaží diváky seznámit nejen s přípravou běžných pokrmů, ale dbají také 

na kulturu stolování. U dětí se však setkáváme s častým jevem, že si kuchařů a jejich práce 

neváží. Zaveďme je tedy do Muzea gastronomie a zasvěťme je do světa kuchařského umění. 

 

 

Muzeum gastronomie najdeme v Praze 1 na adrese Jakubská 12. V přízemí muzea můžeme projít 

místnostmi, které zachycují různé způsoby přípravy pokrmů od pravěku až po začátek 20. století. Dále 

se v této části muzea dozvíme něco o historii piva, vína, destilátů a uvidíme rekonstrukci kupeckého 

krámku. 

  

Návštěvu si správně načasujte 

Kvalitní pedagog nevybírá jen první exkurzi, o které se dozví, aby vyjel někam z dětmi na výlet a 

„odfajkoval“ si splnění mimoškolní aktivity. Pro efektivnější využití expozice si její návštěvu správně 

načasujte. 

 

Návštěva muzea o gastronomii je vhodná např.: 

- pokud právě probíráte učivo o lidském těle 

- pokud se děti chovají neuctivě k zaměstnancům školní jídelny 

- pokud u dětí pozorujeme nějaké problémy se stravováním nebo stravovacími návyky 

- pokud seznamujete děti s minulostí 

- pokud probíráte učivo o povoláních 

- pokud probíráte učivo o Mistru Janu Husovi (součástí expozice je také výstava o Mistru Janu Husovi) 

 

Návštěvou to nekončí 

Aby informace a zážitky z návštěvy muzea neupadly v zapomnění, je důležité s dětmi o výstavě 

diskutovat (co na výstavě viděli, co se jim, líbilo, nelíbilo …) Následně můžeme navázat diskusí o jídle, 
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proč je důležité se správně stravovat, jaká jídla dětem nejvíce chutnají, kdo u nich doma vaří apod. 

 

Seznamte děti se školní jídelnou 

Po návštěvě výstavy doporučujeme seznámit děti vhodnou formou s prací zaměstnanců školní jídelny. 

Děti se dozví, co se s jídlem děje, než jej žáci dostanou na talíř a během pár minut sní nebo vyhodí. 

Děti mohou také vytvořit návrh na zlepšení stravování ve školní jídelně a předat jej vedoucímu školní 

jídelny, který s nimi prodiskutuje, zda je uskutečnění jejich návrhů reálné, či nikoli a z jakých důvodů. 

 

Využijte návštěvu při dalších projektech 
  



Připravte se na plánovaný kariérní řád: vytvořte si profesní portfolio 

3.1.2016   Leden 2016 

 

 

Ministerstvo školství připravuje kariérní řád pro učitele. Přesná kritéria, podle kterých budou 

pedagogové do jednotlivých stupňů zařazováni, dosud nejsou známa, ale buďte připraveni. 

Vytvořte si profesní a pedagogické portfolio, které může pomoci přesvědčit o vašich 

profesních kvalitách. Ať přijde jakákoli změna v hodnocení učitele, vaše dobře odvedená 

práce, kterou můžete vykázat, o vás mnohé napoví. 

 

  

Co to je? 

Profesní portfolio je soubor dokumentů, které mapují vaši učitelskou kariéru. 

  

K čemu ho mohu použít? 

Profesní portfolio mohu použít 

  když bude potřeba prokázat moje profesní kvality 

  při sebehodnocení 

  

Jak na to? 

Jedním z prvních listů portfolia, by měl být váš strukturovaný životopis. Následně můžete zařadit jakýsi 

„motivační list“, ze kterého bude patrné, co pro vás učitelské povolání znamená, jaké jsou vaše 

postoje, vize apod. Dále je vhodné zařadit plán vašeho profesního rozvoje (s čím jste začínali, jak jste 

na tom nyní, a co plánujete do budoucna). 

  

Co ještě do portfolia patří? 

  dokumenty o vašem dalším vzdělávání, absolvování různých kurzů, stáží apod. 

  informace o vašich publikačních činnostech 

  záznamy hospitací (které byli u vás a na kterých jste byli) 

  sebehodnocení 
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  zpětná vazba vaší činnosti od vedení školy, žáků, rodičů žáků apod. 

  ukázky příprav na hodiny, které jste odučili 

  další dokumenty dokládající kvalitu vaší práce 

  

Kdo určuje, co všechno do portfolia patří? 

Portfolio je vaše vizitka a prezentuje vaši osobu, takže konečné rozhodnutí, co do složky zařadit, je na 

vás. Do portfolia zařaďte dostatek dokumentů, aby mělo výpovědní hodnotu. Dejte však pozor, ať to 

nepřeženete. Méně je někdy více. 

  

Veďte si dvě portfolia 

Kromě profesního portfolia, si veďte také pedagogické portfolio. Zatímco do profesního portfolia 

dávejte pouze vybrané ukázky vaší práce, do pedagogické portfolia patří velké množství příprav, 

nápadů, popisy situací, které jste řešili a jak apod. Pedagogické portfolio může mít klidně několik dílů. 

Pedagogické portfolio vám může být v budoucnu velkým pomocníkem nejen pro praxi, ale také v 

případě přípravy na navrhované atestace. 

  

Portfolio můžete zařazovat do šanonů a sloh nebo si jej můžete vést v elektronické podobě. 

Některé školy mohou po učitelích profesní portfolio vyžadovat, určovat jeho obsah a kontrolovat jeho 

vedení. 

  

Další doporučení 

S portfoliem pracujte průběžně. Dokumenty průběžně doplňujte. 

  

|= ZAKATEDROU.CZ =| vám pomůže: 

V některém z příštích čísel našeho magazínu vyjde článek o sebehodnocení a poradíme vám, jak si 

snadno můžete zkusit jednoduché sebehodnocení udělat. 

Do profesního portfolia patří také záznamy o publikačních činnostech, které mohou být jedním z 

aspektů při zařazení do kariérního stupně. Máte „doma v šuplíku“ nějaké materiály, které by mohly být 

zajímavé i pro ostatní pedagogy? Nebojte se kontaktovat naši redakci, která rozhodne o jejich 

publikaci v našem magazínu. 

Máte s profesním portfoliem zkušenosti? 

Budeme rádi, pokud se o vaše zkušenosti a postřehy týkající se profesního portfolia podělíte s 

ostatními čtenáři v diskusi pod článkem. 

Odkazy 

  

Pokud se o práci s profesním portfoliem zajímáte hlouběji, můžete si přečíst publikaci Profesní 

portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, která je v současnosti dostupná 

nahttp://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/09_Profesni_portfolio_ucitele.pdf 
  

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/09_Profesni_portfolio_ucitele.pdf


Úkol na tento měsíc – začněte nový rok s čistým stolem 

3.1.2016   Leden 2016 

 

Jak se stát lepší a spokojenější učitelkou a učitelem? Chce to postupně, krůček po krůčku. 

Stanovte si jeden určitý úkol, který se budete snažit určitý čas plnit. Po čase se činnost 

zautomatizuje a vy budete schopni přidat si další úkol. Chceme vám pomoci a nabídnout vám 

každý měsíc nový úkol. 

Úkol na měsíc leden – Ukliďte si stůl, zameťte si za katedrou 

  

Začněte nový rok s čistým stolem. Řada učitelek má ve své kmenové třídě učitelský stůl čistý, uklizený 

a pěkně ozdobený. Najdou se však také takové stolky, ze kterých poházené sešity přepadávají, 

pastelky ve stojánku nejsou ořezané a všechny materiály jsou chaoticky přeházené. Taková učitelka 

potom nemůže najít zrovna to, co potřebuje, nemá tužku, kterou by mohla zapsat známku do 

žákovské knížky, natož aby měla místo, kde by mohla onu žákovskou knížku položit. 

  

Upravený stůl je balzámem na duši. Snažte se jej ozdobit jednoduchou dekorací nebo květinou. 

Náhradní pastelky všech barev mějte vždy pěkně ořezané a mějte k dispozici také náhradní pera, 

tužky a gumy. Hromady se sešity na opravu se snažte umístit na jinou plochu než na stůl. Upravujte si 

a zametejte také za katedrou. Katedra a její okolí je váš výsostný prostor, kam by po vzájemné 

domluvě mohla mít i uklizečka vstup zakázán. Pokud se ve třídě střídá více vyučujících, vyhraďte jim 

prostor na uležení věcí a dohlédněte, aby psací stůl opouštěli ve stejném stavu, jako k němu 

přicházeli. Pěkně upravený pracovní stůl určitě uvítají a ocení nejen vaši žáci. 

  

Uvidíte, že v průběhu měsíce se uklízení stolu a jeho okolí bude stávat čím dál více automatické. 

  

No a pokud již máte svůj stůl uklizený a berete to jako samozřejmost, máte pro tento měsíc splněno. 
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Napište článek 

3.1.2016   Leden 2016 

 

Pokud si myslíte, že máte čím inspirovat, tak neváhejte kontaktovat redakci našeho magazínu 

na adrese redakce@zakatedrou.cz 

  

Rádi přijmeme: 

- již hotové články (upravíme jen do podoby shodné s ostatními příspěvky v našem magazínu) 

- náměty na články 

- tipy na zajímavé lidi z oboru školství 

- cokoli dalšího vás napadne 

  

Pokud nemáte čas nebo talent na sepisování článků, rádi vám pomůžeme a článek s vaší inspirací 

napíšeme za vás. 

  

Buďte pedagogy, kteří inspirují 

buďte pedagogy, kteří publikují. 
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O nás 

3.1.2016   Leden 2016 

 

Kdo jsme? 

Jsme nadšenci z řad pedagogů 1. stupně, kteří jsou přesvědčeni, že mohou pomoci zlepšit 

kvalitu výuky na 1. stupni základních škol. 

Během naší pedagogické praxe jsme zjistili, že ne do všech škol, se dostanou informace o 

nejnovějších metodách a otázkách výuky, a pokud ano, tak často s větší časovou prodlevou. Způsob 

výuky na takových školách je tedy zastaralý a neodpovídá potřebám současných dětí. Stejně tak je 

potřeba reagovat na potřeby současných rodičů. Myslíme, že to je také jeden z důvodů, proč si mnozí 

učitelé nezískají respekt a důvěru svých svěřenců. Pokud vyučující dokáže zaujmout a nadchnout pro 

věc nejen žáky, ale i jejich rodiče, má z velké části vyhráno. 

  

Co připravujeme? 

Internetový magazín |= ZAKATEDROU.CZ=|, který je nezávislý měsíčník primárně určený pro 

pedagogy 1. stupně základních škol, inspiraci zde však mohou najít také pedagogové předškolního 

vzdělávání a pedagogové 2. stupně základních škol, stejně tak, jako ostatní lidé věnující se práci s 

mládeží. Nové číslo bude vycházet vždy 5. den v měsíci. Vydání prvního čísla je plánováno na 5. 

ledna 2016. Od tohoto data spustíme pilotní verzi. Redakce bude sledovat zájem čtenářů a upravovat 

zaměření rubrik a článků. Spuštění plné verze magazínu je plánováno se začátkem nového školního 

roku, tj. 5.9.2016. 

 

  

O co vlastně jde? 

Jedná se o odborně-populární magazín, který si klade za cíl jednoduchou a populární formou 

seznámit pedagogy 1. stupně základních škol s informacemi, díky kterým mohou zpestřit, zkvalitnit, 

vylepšit … svoji výuku. Budeme se snažit zprostředkovat informace, které bychom chtěli hledat nejen 

na vědecké půdě, ale také mezi učiteli z praxe. 
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Co vás zajímá? 

3.1.2016   Leden 2016 

Rádi bychom, aby vás témata v našem magazínu zajímala. Proto vás prosíme o vyjádření k 

obsahu magazínu. 

  

  Dejte nám vědět, jaké články byste v našem magazínu uvítali. 

  Jaká témata vás zajímají? 

  Máte nápad na nějakou zajímavou rubriku? 

  Rádi byste si přečetli o nějakém konkrétním problému či tématu? 

  

Napište nám vaše tipy do diskuse na této stránce nebo na adresu redakce @zakatedrou.cz . 

Děkujeme 
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