
Princip č. 1 

Učení o světě by nemělo být rozkouskované na hromádky vědomostí a ty pak 

vyučované   nepropojeně v různých předmětech. Děti by se měly učit nahlédnout svět jako celek, 

poznávat, jak jedna událost ovlivňuje mnoho dalších, a to jak v dobrém, tak ve zlém. Učit by se 

měla důleţitá aktuální témata, ne předměty. Ţáci by se měli umět dívat na věci z různých úhlů 

pohledů, rozumět tomu,  jak spolu věci souvisejí. 

  

Princip č. 2 

Nejdřív je třeba učit děti tomu, co je jim nejblíţe, co vidí kolem sebe, co denně zaţívají, co je 

zajímá..., pak teprve tomu, co nikdy neviděly, nezaţily, co je jim vzdálené a ani nevědí, proč se 

tomu ve škole učí. Ţák by měl umět odpovědět na otázku, proč se o té či oné věci učí, jaký přínos 

z toho má nebo v budoucnu můţe mít. 

  

Princip č. 3 

Umět číst text a rozumět mu je důleţité, často zajímavé a dokonce někdy i zábavné. Děti ale mají 

rády obrázky. Učení pomocí obrázků jim jde snadněji. 

  

Princip č. 4 

Při výuce ať jsou zapojeny všechny smysly, nejen rozum. Sluch máme nejen k tomu, abychom 

naslouchali výkladu učitele, zrak nejen na rozlišování písmen, slov a vět v textu, hmat na vnímání 

povrchu tuţky a pera po dobu několika hodin denně, čich  na detekování méně či více lahodných 

výparů ze školní kuchyně. Vnímat svět všemi smysly je pro tělo i ducha skutečným záţitkem. 

  

Princip č. 5 

Pokud se má učivo natrvalo ukotvit v paměti, je třeba ho OPAKOVAT. Probraná látka bez 

důkladného opakování má malou šanci zůstat v paměti dlouhodobě. Opakování nemusí být vţdy 

nezáţivné. Komenský například psal ţákům malé divadelní hry v latině a zkouškami na představení 

pro rodiče  děti učil cizí jazyk. 

  

Princip č. 6 

Kaţdý ţák má jiné nadání a jiné schopnosti. Někdo si snadno pamatuje data, někomu jde 

matematika, někdo umí psát správně gramaticky, jiný krásně kreslí, má pořádek v lavici, dělá mu 

radost pomáhat ostatním... Všichni ale mají právo na to, aby zaţívali ve škole úspěch a rozvíjeli to, 

k čemu mají nadání. 

  

Princip č. 7 

Chybování je třeba tolerovat. Nikdo nechybuje proto, ţe by chybovat chtěl. A proč by kdo také 

chtěl? Chybami se člověk učí. Škola by měla naučit děti především postoji k chybě. Děti by měly 

umět chybu přijmout, poučit se z ní, napravit, co bylo chybou způsobeno, případně se za ni omluvit, 

pokud někomu uškodila. 

  

Princip č. 8 

Aktivní při výuce mají být ţáci, méně učitel. 

 

......................................................................................................................................................... 

  

Princip č. 9 

Netrestat neznalost, nedonucovat, ale vést k odpovědnosti za to, co člověk dělá. Tak by měla 

vzdělávat a vychovávat škola. 

  

Princip č. 10 

Učme se od přírody. 


