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PŘEDSTAVENÍ LEKTORKY



• dychtí po získávání nových informací, jsou zvídaví, pátrají 

po detailech, zákonitostech;

• mají zájmy nepřiměřené věku a širokou paletu zájmů 

(multipotencionalita);

• ohromí nás velmi bohatou slovní zásobou;

• oplývají velkým smyslem pro humor, chápání dvojsmyslů;

• často překvapí schopností dlouhodobé koncentrace; 

• vytvářejí originální myšlenky, mají abstraktní myšlení;

• vynikají výbornou pamětí, inklinují k perfekcionismu;

• mají smysl pro spravedlnost, zájem o dění ve společnosti, 

vyhledávají společnost  starších spolužáků či dospělých. 

MiND DĚTI (ŽÁCI)



• Odmítá práci nebo pracuje nedbale;

• vykřikuje, stále se ptá, neustále komentuje dění kolem sebe;

• je rozčilen při pomalém tempu práce třídy;

• nemá rád rutinní práci, odmítá se podřídit a odmítá příkazy;

• nechce pracovat ve skupině, odmítá kooperativní učení;

• chytá nás za slovo, klade choulostivé otázky;

• je velmi netolerantní k nedokonalosti ostatních i vlastní;

• vyžaduje zdůvodnění, proč se mají věci dělat určitým 
způsobem;

• bývá panovačný k učitelům i spolužákům;

• sní v průběhu dne;

• je citlivý vůči kritice, snadno se rozpláče.

MŮŽE BÝT TOTO MiND ŽÁK?



• Úspěšný

• Autonomní

• Skrytý

• Tvořivý rebel

• Odpadlík

• S dvojí výjimečností

TYPY MiND DĚTÍ

5Detaily každého profilu vč. tipů na přístup k němu jsou ke stažení na 
webu nadace Qiido: http://www.qiido.cz/kdo_je_mind/.



OBTÍŽE MiND ŽÁKŮ 
V SOCIÁLNĚ-EMOČNÍ OBLASTI



• Nevyrovnaný vývoj nadaných dětí v sociální 
a emocionální sféře 
- zranitelnost MiND dětí

- výkyvy nálady 

- snížená adaptabilita, úzkostlivost, plačtivost

- nekvalitní vztahy s vrstevníky, směřování k dospělým

- obtíže v jemné a hrubé motorice 

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• Perfekcionismus 
- rozsáhlá sebekritika, dětská existenciální deprese, 

sebevražedné sklony, pocity viny, vyhýbání se 
riskování;

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• Hyperexcitabilita
- výrazná vzrušivost, předrážděnost, prudkost reakcí 

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• Supersenzitivita
- citlivost na různé pachy, zvuky (i hudba), výrazné 

zrakové vjemy

- někdy až nesnášenlivost, prudké reakce, ochromení

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• Divergentní myšlení
- myšlenky rozbíhající se do paralelních směrů

• Z rozhovoru s Karlem Kostkou pro DVTV:

V DTVT jste řekl, že vidíte více variant řešení problémů, což 
v praxi způsobuje, že někdy působíte zpomaleně. Musíte 
totiž v hlavě přefiltrovat násobně víc řešení než ten, kdo 
vidí jen jedno nebo dvě.

To je pravda, někdy vidím víc než deset řešení konkrétního 
problému. Občas mě rozčiluje, když je někdo v rozhodování 
rychlý, a já jsem ještě neměl čas ani zvážit všechny 
alternativy.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• Multipotencionalita
- neustálá potřeba reagovat na veškeré podněty

- multitalenty – neschopnost se rozhodnout pro vlastní 
směřování 

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY



• hyperaktivita (motorická, verbální) či impulzivita

• vysoká míra energie – vzrušivost
- motivace pouze v tom, co ho baví

• nechuť k rutinním činnostem, negativismus

• učební obtíže, absence osvojení potřebných 
metakognitivních stylů a strategií učení se

• neurotizace negativním sebeobrazem

• nesoustředěnost (tzv. „denní snění“)

• podvýkonnost (underachievement), úsilí ≠ úspěch

DALŠÍ OBTÍŽE



• sociální kontakty 
- sebeprosazování až agrese / individualismus, 

introverze

- nefunkční sociální kontakty a partnerské vztahy

• netolerance autority

• vysoké morální standardy
- starost o problémy světa a pocit zodpovědnosti 

za ně

MiND V KOLEKTIVU



• „První pomoc“ – nápady, jak mírnit negativní 
projevy výše zmíněného

TRIKY A TIPY



• dlaňová gesta, semafor hluku



• Atraktivní téma, celoroční hra
• Okamžitá zpětná vazba, diskuse, pochvala (sendvič)
• Vzkazy, různé varianty formativního hodnocení
• Zpovědníček, rozvoj sebehodnocení
• Prezentace výsledků před spolužáky, možnost zazářit
• Větší podíl autonomie žáka 

- možnost rozhodnout se, co bude dělat, výběr DÚ
- volba obtížnosti testu (diferencice, gradované úlohy)
- práce ve skupině či samostatně
- definování si vlastní odměny

• Tomáš Koten – „Dolar bazar“

MOTIVACE



• práce v týmu – rozdělení rolí, diskuze apod.

• respektování názorů ostatních

• Co u MiND žáků funguje:
- omezení soutěžení

- volba rolí (učitel musí práci připravit tak, aby sedla 
všem)

- vyhýbat se klasifikování, volit jiné formy hodnocení

- možnost volby – samostatná práce nebo ve skupině
 Navázat hodnocením, diskuzí, v čem je přínos pracovat 

sám, a v čem přínos práce ve skupině.

BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU



• možnost různých řešení, otevřené úlohy 

• práce s chybou

• vést k vlastním postupům

• dát žákům prostor, příliš je nesvazovat zadáním

• podpořit myšlení JINAK

• využití rozmanitých pomůcek a deskových her

• uplatňovat smysl a výsledky učení v praxi, 
využitelnost

PROSTOR PRO KREATIVITU



• samostatnost, schopnost sebereflexe

• posilovat kompetence a vlastní zodpovědnost

• sám X samostatně

• Co u MiND funguje:
- možnost výběru činnosti

- sebehodnocení, komparace s názorem učitele

- učení se navzájem

- práce ve skupině podporuje samostatnost

- mapy učebního pokroku – zhodnocení dosažené 
úrovně

SAMOSTATNOST



SEBEHODNOCENÍ





• úkoly adekvátní náročnosti, aby se MiND děti 
naučily učit a překonávat překážky

• diferenciace výuky, metoda MMM

• atraktivní úlohy, gradované, vícepodnětné

• zpětná vazba, možnost diskuse

• volba partnera pro práci (víc hlav víc ví)

• nápověda, možnost dojít si pro radu

VYTRVALOST, PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK



ZMĚNA PŘÍSTUPU A MYŠLENÍ UČITELE

• PŘEMÝŠLECÍ FORMULÁŘ Karla Opravila:
• vývoj názoru na dítě v čase

3. CO NEJMENŠÍHO SE 

MÁ STÁT:

- nastavit si přiměřené 

schody pokroku

- konkrétní a reálná 

očekávání změny

2. ČÍM MĚ VYTÁČÍ:

- konkrétně

- buď od nejhoršího

- nebo od nejvíce 

akceptovatelného, co 

budu moci brzy ocenit

1. CO UMÍ:

- v čem je šikovný

- za co ho mohu ocenit

4. KDO NEBO CO MI 

MŮŽE POMOCI:

- oslovení osob

- stanovit si, co dál, když 

se to nepovede

jméno
datum



ZMĚNA PŘÍSTUPU A MYŠLENÍ UČITELE



PÉČE O DUŠI TŘÍDY



• Představíme několik aktivit, které se zaměřují 
zejména na práci s třídním kolektivem k podpoře 
integrace MiND žáků:
- tmelení kolektivu

- prevence negativních jevů

- podpora zdravého klimatu

- přijetí odlišností apod.

HRY A PROJEKTY 

27



• Položíme dětem několik otázek, na které odpovídají 
podle toho, jak by podle nich odpovídala většina třídy.
- den v týdnu
- panna nebo orel
- plíce, srdce, játra, ledviny, slezina nebo mozek
- číslo od 0 do 9
- měsíc v roce
- geometrický tvar
- píseň
- letopočet
- film…

• Vyhodnotíme odpovědi, dítě dostane tolik bodů,
s kolika dětmi má shodnou odpověď. 

ŠESTÝ SMYSL



• Zlatá rybka vám splní tři přání, ale…

TŘI PŘÁNÍ



• sdílení prožívání, zájmů, volného času

• rozvoj zodpovědnosti za provedení úkolu, přinesení 
deníku

• volba a plánování aktivit, kreativita zpracování, 
pocit sounáležitosti

DUŠE TŘÍDY





www.qiido.cz

Vánoce s plyšákem





- inspirace projektem Ptáčata České televize v DD

- důležitá je dobrá příprava, a domluva s rodiči

- na týden si žáci zvolí svou startovní čáru:
 ZNEVÝHODNĚNÁ, ZVÝHODNĚNÁ, NEUTRÁLNÍ

- podle startovní čáry můžeme upravit hodnocení,
náročnost úkolů, změnit časové omezení na práci,
volit odměny, upravovat podmínky apod.

- při reflexi žáci hodnotí, co jim pozice umožnila
zažít, jak je ohrozila, omezila, jaké jim přinesla
výhody a co to znamená v reálném životě i ve třídě

STARTOVNÍ ČÁRA ŽIVOTA





• žák si vede deníček, ve kterém si zaznamenává 
projev, se kterým má potíže (definuje si sám), př. 
nezdraví, nekomunikuje o přestávkách se 
spolužáky, neudrží emoce při prohře, …

• zaznamenává si po stanovenou dobu (př. měsíc) 
datum, čas, situaci a svědka situace, kdy se mu 
podařila změna

• finální reflexe

ŠPEHUJ SÁM SEBE



JÁ A MÉ NE

• žák si zaznamenává po jeden vyučovací den všechny 
své věty, ve kterých použil slova s předponou ne-
(nemám, neumím, nemůžu, nechci, nezvládnu, …)

• následující den se snaží slova s ne- ve větách 
nahradit/konkretizovat: Mám obavu, že můj výkon bude slabý.

• jako podporu si vytvoří drahokam: V čem je má síla
jméno 2 přídavná jména

3 slovesa

kdo mi 

pomáhá moje motto

věta 

o mně 

ze 4 slov



CTNOSTI A NEŘESTI

• zpracování charakteristik

• hledání vzorů



OBLIČEJ POCITŮ



• téma rodina, náhradní péče, adopce

• řízená diskuse s cílem:
- utvořit si názor, umět argumentovat;

- dokázat změnit názor, uznat pravdu někoho jiného.

TŘÍDNÍ FÓRUM



TEPLOMĚR

• práce s třídním kolektivem v bezpečně 
ohraničených zónách (šuplících):



VZPOMÍNKOVÝ DENÍK



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA, ROZVOJ SOFT SKILLS



PRAVIDLA:

• BUĎ ZÁSADOVÝ
• PŘIJMI ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY
• BUĎ SPOLEHLIVÝ 

A VĚRNÝ SVÝM ZÁVAZKŮM
• BUĎ V KLIDU A NEZTRÁCEJ ROZVAHU.
• ROZHODUJ SE SÁM
• NELITUJ SE
• ŠETŘI SLOVY
• NIKDY SE NEVZDÁVEJ
• DOPŘEJ SI DRUHOU ŠANCI
• OVLÁDNI SVŮJ STRACH
• BUĎ EMPATICKÝ
• ŘÍKEJ JASNĚ, CO CHCEŠ 

A POTŘEBUJEŠ

CHOVEJ SE JAKO JAMES BOND



NENÁSILNÁ KOMUNIKACE 
ŠAKALA A ŽIRAFY



NA JEDNÉ LODI – TITANIC NAŽIVO



ÚNIKOVÉ HRY SKUPIN



JAK PRVŇÁCI UČILI DEVÁŤÁKY

• I letos v březnu na DEN UČITELŮ si žáci 1.C vyzkoušeli, jaké
to je, stát se na chvíli pedagogem. Nejprve si své
dovednosti prověřili sami před sebou v třídním projektu
Škola naruby, kdy za katedrou vystřídali svou třídní
učitelku, a následně se na Den učitelů vydali učit deváťáky.
Dali jim lekci chemie, veršované hádanky ze zeměpisu, test
z hudební výchovy a nechyběla ani běhací hra o vesmíru.
Celý den se skvěle vydařil. Malý žáčci byli potěšeni svým
úspěchem i uznáním ze strany starších spolužáků či učitelů
a na závěr stihli rozdat nejen známky, ale i několik
rozhovorů a fotografických póz pro místní tisk a televizi.
(článek ze školního Bulletinu)

KDYŽ ŽÁCI UČÍ UČITELE



POMŮCKY, MATERIÁLY



FERDA A JEHO MOUCHY



APLIKACE MY TALKING PET



KARTY S OBRÁZKY



PODPORA KOOPERACE



www.qiido.cz

SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ
BOMBA



www.qiido.cz

SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ
• Z provazů vytvoříme 

pavučinu s několika 
průlezy. Úkolem 
skupiny je dostat 
všechny členy na 
druhou stranu 
pavučiny, aniž by se jí 
dotkli. Každým 
průlezem smí projít 
jen jeden člen.

PAVUČINA



www.qiido.cz

• Žáci malují společný 
obrázek podle zadání, 
které všichni vidí. 

• Poté si zavážou oči, každý 
člen skupiny má jednu 
barvu, a mohou se pouze 
domlouvat (dotyky jsou 
zapovězeny).

MALOVÁNÍ POSLEPU



www.qiido.cz

• žáci ve dvojicích plní 
gradované úkoly 
s 6 kostkami LEGO DUPLO

• rozvíjí nejen kreativitu, 
představivost a další 
schopnosti, ale zejména 
měkké kompetence

LEGO SIX BRICKS



www.qiido.cz

SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ

• Žáci mají za úkol udělat společně uzel na laně 
kterého se ale drží a nemohou se jej pustit.

UZEL



www.qiido.cz

• Hráči se postaví do kruhu, 
čelem k sobě. Zavřou oči, na 
daný povel dají levou ruku 
dovnitř kruhu a snaží se 
někoho chytnout za ruku.

• Až jsou všichni chycení, 
udělají totéž s pravou 
rukou. Podstata hry spočívá 
v rozpletení tohoto lidského 
uzlu, aniž by se ruce 
rozpojily. 

GORDICKÝ UZEL (MOTANICE)



www.qiido.cz

• Hráči jsou k sobě připoutáni nití (omotaná kolem 
zápěstí) a společně absolvují např. překážkovou 
dráhu. Musí dávat pozor, aby se nit nepřetrhla.

NIT



• 3 žáci tvoří skupinu, která nezná postup hry

• Každý z nich si tajně napíše na papírek přání, které 
by si právě v danou chvíli na daném místě splnil, 
kdyby měl 5 minut čas a lístek si schová do kapsy

• Každý žák si z klubka ustřihne libovolně dlouhý 
provázek

• Následně se dozví, že se jím má za malíček levé 
ruky přivázat k dvojici kamarádů

• Na zazvonění začíná 5 minut, kdy si žáci mohou svá 
přání vzájemně přečíst a splnit, to však pouze
v případě, že se společně domluví a nerozvážou se

SPLŇ SI PŘÁNÍ



www.qiido.cz

SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ

• Zajímavé nápady naleznete zde:
- https://www.inkluzivniskola.cz/napadnik-scio

- https://zabav-deti.cz/kategorie/teambuilding

- https://www.hranostaj.cz/

- https://jdeteven.cz/cz

- https://mozkolam.cz/

- https://www.dobronauti.cz/

- https://www.centrumlocika.cz/

- https://www.lary-fary.com/blog

KOOPERACE

https://www.inkluzivniskola.cz/napadnik-scio
https://zabav-deti.cz/kategorie/teambuilding
https://www.hranostaj.cz/
https://jdeteven.cz/cz
https://mozkolam.cz/
https://www.dobronauti.cz/
https://www.centrumlocika.cz/
https://www.lary-fary.com/blog


KDE HLEDAT INSPIRACI?

















PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY

• DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST. 


