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V Olomouci dne 30. 11. 2012 

 

Dobrý den, 

do rukou se Vám dostaly dva soubory výukových materiálů do předmětů Matematika a její aplikace  

a Český jazyk a literatura. Jedná se o pracovní listy, které byly vytvořeny v rámci projektu Zvyšování 

kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ. Projekt byl spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a rozpočtem České republiky.  

 

Výukové materiály byly vytvořeny pro žáky s mimořádným nadáním, kteří jsou u nás na škole 

vzděláváni ve třídách s rozšířenou výkou skupiny předmětů. Ale doufáme, že budou využitelné  

i v běžných třídách.  

 

Každy pracovní list (PL) je doplněn o stručnou anotaci s popisem postupu práce a řešením (to může 

být u složitějších PL samostatnou přílohou). Některé PL jsou doplněny o přílohu, většinou se jedná  

o kartičky určené k vystřižení nebo obrázky. V anotaci je zmíněn ročník, pro který je PL určen. Pro 

naše nadané žáky máme upravený školní vzdělávací program, ve kterém je uplatněna akcelerace 

učiva. Proto mohou mít některé PL v anotaci uveden nižší ročník, než ten, ve kterém je učivo běžně 

probíráno. Také časová dotace bude zkreslená, nadaní žáci mají rychlejší tempo práce a jsou na takto 

upravené PL zvyklí. 

 

Obsah některých PL je přizpůsoben našim potřebám a cílům (např. Kam pojedeme na výlet). Některé 

PL jsou zase vázány k určitému datu či období (např. Zprávičky ze světa). Proto doporučujeme si PL 

předem vyzkoušet, vyřešit a zařadit je pak do výuky.  

 

Našim cílem bylo poskytnout učitelů inspiraci, proto klidně můžete PL kopírovat je pro své žáky i si je 

upravovat podle své potřeby. Jen Vás žádáme, abyste bez našeho vědomí tyto materály nešířili  

a nezveřejňovali je na internetu. 

 

Doufáme, že se Vám námi vytvořené materiály budou líbit a že Vám i Vašim žákům zpestří výuku. 

 

 

S pozdravem autorky 

Romana Divínová, Katarína Greplová, Eva Laibnerová, Lenka Valentová 

 


