
"Discendo discimus "Discendo discimus "Discendo discimus "Discendo discimus ---- jak (se) jak (se) jak (se) jak (se) 
uuuuččččit v dneit v dneit v dneit v dneššššnnnníííí dobdobdobdoběěěě""""



1) U1) U1) U1) Uččččit se?! Jak tomu mit se?! Jak tomu mit se?! Jak tomu mit se?! Jak tomu mááááme rozumme rozumme rozumme rozuměěěět...t...t...t...

Pomohou nám etymologie...

esky: učit se, naučit, vyučovat: kořen „uk“ souvisí s uvykáním přivykáním. Když
se tedy něco učím, vlasntě přivykám něčemu....

ěmecky: lernen X lehren, beibringen (používáno jen u rodičů – dosl. Přinéšet 
k), unterrichten (nasměrovávat...) souvisí se staroněm. „lais“ stopa – učení je 
tedy hledání stop a cest.

Anglicky: read, learn, teach, investigate – i mnohá další synonyma ukazují, co 
še je bráno jako učení

latinsky: disco (já sebe), doceo (někoho), studeo – snažím se, usiluji o něco

francouzsky: enseigner, apprendre, etudier,

panělsky: enseňar, aprender – oba románské jazyky v sobě podržují význam 
latinského in-seminare (doslova: zasívám semínko) chápe tedy učení jako 
inspirace věděním pro budoucí růst



2) Discendo discimus (2) Discendo discimus (2) Discendo discimus (2) Discendo discimus (učíme se učením)
Zkusili jsme si každý naučit druhé něco malého. Použili jsme metodu SMART 

tj. jasně si uvědomit prostředek a cíl učení. Tedy: na konci mé výuky budou 
studenti umět /přesně!/ to a to.

ům použijeme metodu SMART:



Tj. pomůcka používaná v projektovém řízení ve fázích stanovení cílů. Cíl tedy 
í být:

K zhodnocení prostředků, jimiž budeme naše posluchače učit – resp. Jejich 
innost zvážíme dle Kalhous – Obst



KDYKDYKDYKDYŽŽŽŽ jsem uuuuččččil ....il ....il ....il ....: 
Nevěděl jsem co

Nevěděl jsem do poslední chvíle 

Nechtěl jsem se do toho moc 
zamotat

Nepřipravený žák



Tak jsem zkusil vyrábění, napřed 
z toho máte strach, ale když už
tam jste je to jako normální

Bylo mi to fuk, nó já nevím, nó já
improvizoval nó

Je strašně důležitý lidi zaujmout, 
ěčím, i třeba je jen posadit a 

vybrat si něco, co je fakt 
ímavý 

Chtěl jsem vybrat něco, co ještě
nikdy nezkusili a dodržet tu 
didaktickou pyramidu od 
výkladu až po praktickou 
zkoušku Krásné papírové žabičky



kdykdykdykdyžžžž jsem ujsem ujsem ujsem uččččil sebe, zjistil jsem:il sebe, zjistil jsem:il sebe, zjistil jsem:il sebe, zjistil jsem:
ě zaujalo, že mám 

koukat do blba 30 vteřin 
po té co se něco naučím 

e se nemám přetěžovat a 
vybrat si jednu látku a na 

soustředit 



Nezaplňovat si halvu tím v čem 
nevidím smysl

Rozkouskování

e při učení zohledňuji i cíl, proč se 
to učím a zda to pro mne bude 

ležité


