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Učíme online
Projekt Česko.Digital,

komunity expertních dobrovolníků

🏫 
500 škol

Technologická pomoc

💻 
1030 zařízení

Sbírka počítačů

👩💻
45 webinářů

Učíme nanečisto



Pavlína Loňková 
& Petr Mihalco

● učí na ZŠ Labyrinth v Brně
● 1. stupeň ZŠ
● metodicky podporují kolegy
● rádi čtou, pořád se učí 
● a nemůžou se shodnout, 

kdo z nich je víc v pohodě



“Všechny pohyby už tu byly,“ přiznal slavný 
basketbalista Kobe Bryant, že všechny své 

frajeřinky okoukal v televizi od svých hrdinů. 

Jenže když ty pohyby ukradl, zjistil, že se do nich 
zkrátka nemůže „navléknout“. Neměl stejnou 

postavu jako borci, od kterých si je vzal. Musel si 
všechny triky přizpůsobit a vytvořit tak své vlastní.“

Austin Kleons, Kraď jako umělec 2012



CO NÁS ČEKÁ?

- My jsme Labyrinth…
- distanční výuka & rozvrhy
- cíle učení & měsíční plány
- trénink, důkazy & Google Classroom
- zpětná vazba & FH + SH
- nevyžádané dobré rady
- ukradený závěr



- laboratorní a fakultní ZŠ
- hodnocení bez známek
- formativní i sumativní hodnocení
- sdílení jako základní princip
- ve třídě max 20 dětí
- ITV, posílená AJ, inspirováno “Začít spolu”

ZŠ LABYRINTH BRNO



DISTANČNÍ VÝUKA 

- Google Workspace (Classroom, Meet)
- sjednocené řešení pro celou školu už od jara
- zapůjčení techniky dětem domů
- komunikace s rodiči (Newslettery, dotazníky)
- úprava rozvrhů pro online 

(2 různé verze jaro X podzim)



ROZVRHY

2x 45 min / 2x 90 min / + 45 min 2. st

kombinace a/synchronní výuky



CÍLE UČENÍ
měsíční plán pro všechny předměty

- učíme se formulovat cíle
- víme, kam míříme
- krokujeme cíle jednotlivých hodin
- snažíme se plánovat získání důkazů
- týdenní plány & plánování pozpátku



- ročníkové (po předmětech) a třídní kurzy
- propojení s Meetem, měsíčním plánem i průběžným hodnocením
- fotky, výstupy z kvízů, komentáře 

                 G Forms, Socrative, Quizizz, Padlet, Learning Apps, 
                                            Kahoot, JamBoard, Quizlet

DŮKAZY O UČENÍ - GOOGLE CLASSROOM



- pomocí symbolů ! ? * 
- i v prezenční výuce

! povinný úkol  (domácí úkol pro všechny)

? podpůrný úkol (možnost trénování, procvičování)

* rozvojový úkol  (práce navíc pro ty, kdo chtějí)

OZNAČENÍ ÚKOLŮ



KAŽDÝ PO SVÉM...



FORMATIVNÍ během měsíce, SUMATIVNÍ na jeho konci.
- informace pro žáky (i v hodinách) a pro rodiče (místo ŽK)
- pomocí barevné škály a komentářů (popisují stávající stav a nabízí vodítka)
- individuální nebo skupinové hodnotící rozhovory 
- reflexe a analýza výkonů a práce žáků 
- sledujeme pokrok 

HODNOCENÍ - formativní během měsíce



Na konci měsíce přichází SUMA - SLOVNÍ HODNOCENÍ.
- SLOVNÍ HODNOCENÍ jako podklad pro pololetní vysvědčení.
- Shrnuje, kam dítě ve své cestě cestě k cíli došlo, v jaké kvalitě cíle naplňuje. 

HODNOCENÍ - sumativní na konci měsíce



SEBEHODNOCENÍ
- stejná tabulka pro děti (ve škole v papírové formě)
- vizualizujeme cíle učení
- sebehodnocení slouží jako podklad do diskuze k hodnocení
- sebehodnocení v průběhu hodiny (Co se mi dařilo? Jak jsem to poznal/a? 

Na čem ještě musím pracovat? Co mi pomáhalo? …)

 



NEVYŽÁDANÉ DOBRÉ RADY

- plánování cílů (jednotlivých hodin i období)
- sdílení cílů hodin, témat i období s žáky
- příprava “tréninkové pole”, kde mohou děti chybovat
- sdílení posiluje, ale je i úlevné
- zpětná vazba na výkon žáka, s vodítky co dělat dál
- odpočívejme, ale nevzdávejme to...



citát
na závěr?

Austin Kleons, Kraď jako umělec 2012





Díky za pozornost!


