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Gymnázium v Rájci-Jestfiebí je dlouhodobû úspû‰né v získávání
grantÛ vedoucích ke zkvalitnûní v˘uky. Jedním z grantÛ, které v sou-
ãasné dobû fie‰íme, je Literární a dokumentová gramotnost – prak-
tikum. Jeho cílem je rozvíjet u studentÛ ãtenáfiské dovednosti, ãili
nejen ãíst, ale také pfiem˘‰let o smyslu textu jako celku, vyhledávat
v nûm informace (i ty mezi fiádky), zvaÏovat pravdivost informací
a poskládat si je do smysluplného obrázku daného tématu.

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

âti a mysli

V rámci grantu Literární a doku-
mentová gramotnost – praktikum jsme
se intenzivnû zamûfiili na zavádûní
koncepce âtením a psaním ke kritické-
mu my‰lení (RWCT) do v˘uky. V̆ uka
ve stylu „kritického my‰lení” je zalo-
Ïena na tfiífázovém modelu vyuãovací
hodiny. Jak tedy hodina probíhá?

Na poãátku zji‰Èujeme, co o novém
tématu studenti jiÏ vûdí, jaké o nûm
mají pfiedstavy, a na téma se naladí-
me. Následuje fáze získávání nov˘ch
poznatkÛ a celek doplÀuje reflexe, pfii
které si studenti uvûdomí, co nového
se nauãili a opraví si pfiípadnû své pÛ-
vodní mylné pfiedstavy. Bûhem celého
procesu je kladen dÛraz na pfiem˘‰le-
ní a spolupráci, k ãemuÏ nám slouÏí
rozliãné v˘ukové metody.

O jaké metody se konkrétnû jedná?
Zde je nûkolik pfiíkladÛ z hodin biolo-
gie: studenti ve sv˘ch mozcích „roz-
poutají boufii nápadÛ” pfii brainstor-
mingu a vzpomínají, co k tématu vû-

dí, nebo se vûnují volnému psaní, pfii
kterém se tûÏí ze spojení ãinnosti pfie-
m˘‰lejícího mozku s pí‰ící rukou, shr-
nují téma pomocí pûtilístku, hledají
v textu shodné a rozdílné znaky u pfií-
buzn˘ch skupin organismÛ, vytváfiejí
bûhem ãtení tabulky, ve kter˘ch si ujas-
ní, co vûdí, co by chtûli vûdût a násled-
nû doplÀují, co se dozvûdûli, vytváfiejí
ve skupinkách minipfiedná‰ky, jeÏ pre-
zentují sv˘m kolegÛm, kreslí my‰len-
kové mapy, ve kter˘ch jim vyvstane
struktura tématu s jeho nosn˘mi infor-
macemi a podobnû. Samozfiejmû neza-
pomínáme ani na diskuse nad texty.
UplatÀujeme zde metody jako podvojn˘
deník nebo poslední slovo patfií mnû,
v rámci kter˘ch si studenti vyberou
z textu my‰lenky, které je zaujaly, a ná-
slednû o nich, doplnûn˘ch vlastním ná-
zorem, debatují se sv˘mi spoluÏáky.

Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe se jedná
o styl vzdûlávání nároãn˘ jak pro uãite-
le pfiipravujícího v˘uku, tak pro studen-

ty, ktefií si hodinu nemohou jen odsedût.
Pfieãtûte si, jak sami studenti anonymnû
hodnotili v˘uku biologie na konci prv-
ního pololetí:

„…pracovní listy se mi líbily, hodnû
jsem si z toho zapamatoval a dobfie se
z toho uãí…”

„…kaÏdou hodinu je jiná aktivita, to
se mi moc líbí, není to stereotyp … hod-
nû vûcí si pamatuji jen z hodin…”

„…hodiny biologie se mi líbí, proto-
Ïe jsou zábavné a akãní, hodnû spolu-
pracujeme jako celá tfiída…”

„…dobré: systém v˘uky, zajímav˘
a vyhovující … hodiny nejsou nudné
a jsou uÏiteãné a dobfie pfiipravené…”

„…dobré: papíry, které vypracováváme
v hodinách. Dobfie se mi z nich uãí a více si
to zapamatuji, kdyÏ si to sama vypracuji…”

„…vyhovuje mi: práce v hodinách,
neustálé diktování by nemûlo efekt
a nejen já bych v hodinách usínala…”

„…hodiny biologie mû velice baví.
Hodnû uãiva si pamatuji z hodin.
Nemám ráda jednotvárnost, a proto jsem
moc ráda, Ïe vyuÏíváte více prostfiedkÛ
a ne jen psaní na tabuli a do se‰itÛ…”

Metody kritického my‰lení na
gymnáziu v Rájci-Jestfiebí pouÏívají
také vyuãující ãeského jazyka a spo-
leãensk˘ch vûd a takovéto reakce stu-
dentÛ nás utvrzují v tom, Ïe na‰e sna-
ha má smysl.

Michaela Míãková, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o.p.s.
Foto: archiv ‰koly

Studenti pfii v˘uce. 


