
Superschopnosti 

Systém Superschopností, ktorý sme vymysleli a pripravili pre vás a vaše deti je k dispozícii v 
druhom ročníku, v pracovných zošitoch autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero.


Jeho cieľom je:

- naučiť deti počítať do 100,

- viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti za výsledky svojho učenia.


Zjednodušene povedané: 

 
Naučiť deti matematiku na I. stupni ZŠ znamená naučiť ich dve základné zručnosti:

1. naučiť ich počítať,

2. naučiť ich rozmýšľať.


Superschopnosti vám umožnia pohodlne zvádať prvú zručnosť. Je to zručnosť a ako každá iná 
zručnosť, aj táto sa dá natrénovať (ak použijeme športovú terminológiu). Každý z nás sa naučil 
počítať. Iba to každému z nás trvalo rôzne dlho. A tak je to aj s deťmi, ktoré máte v druhej triede. 
Každé z nich sa naučí počítať do 100. Ale každé z nich na to potrebuje rôzne dlhý čas. Náš 
systém vzdelávania vám však neumožňuje úplnú individualizáciu prístupu k deťom. Preto 
ponúkame Superschopnosti a veríme, že vám budú skvelým pomocníkom a deťom výborným 
trénerom.


Zručnosť Vedieť počítať do 100 sme rozdelili takto:


Za zvládnutie každej čiastkovej zručnosti majú možnosť deti získať nálepku Superschopnosti, 
ktorú im môžete nalepiť do pracovného zošita.

Miesto na nalepenie nálepky je na druhej strane obálky pracovného zošita pri myšlienkovej mape, 
ktorá znázorňuje učivo preberané v tomto pracovnom zošite.


Obrázky nálepiek nájdete na https://www.liberaterra.sk/superschopnost. Je to link Nálepky 
Superschopnosť - obrázky na nálepky. 

Keď kliknete na tento link, zobrazí sa vám PDF s obrázkami nálepiek, ktoré si viete vytlačiť na 
samolepiace print etikety, ktoré si viete objednať napríklad v e-shope ŠEVT-u. Link na print etikety 
v e-shope je Nálepky Superschopnosť - print etikety.


To je formálna časť celého procesu získavania Superschopností.
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Takto to potom vyzerá v pracovnom zošite:


A ako vyzerá tá skutočná, tréningová práca, ktorú robia deti? 

Je zvykom, že sa istý čas venujete vysvetleniu a precvičeniu niektorej počtárskej zručnosti. 
Napríklad Počítanie do 20 s prechodom. Potom napíšete s deťmi písomku a dáte im známku. To 
je postup vyhovujúci deťom, ktoré už túto zručnosť zvládli a dostali jednotku. O tých viete, že 
počítať do 20 vedia a môžu ísť ďalej. Ale čo deti, ktoré dostali horšiu známku? O tých viete, že túto 
zručnosť ešte stále nevedia. Ale nemôžete ostať pri tomto konštatovaní! Po prvé pre to, že pre 
svoju ďalšiu matematickú úspešnosť ju potrebujú zvládnuť. Po druhé preto, lebo keby ste im dali 
čas, tak možno o týždeň, o mesiac dostanú jednotku aj ony. Lebo potrebujú viac času ako tí, ktorí 
to zvládli k termínu písomky.


Preto vám navrhujeme postup Superschopností. Môže to vyzerať napríklad takto: vysvetlíte, 
precvičíte a potom nebudete písať písomku na známku, ale urobíte overovací test na získanie 
Superschopnosti (áno, je to vlastne rovnaká písomka ako predtým, ale nevolajme to písomka a 
hlavne - neznámkujme výsledky!). Môže to byť 16 príkladov na počítanie do 20. V pracovných 
zošitoch majú zadanie Počítaj ako blesk. Ten, kto vypočíta všetky príklady správne, dostane od 
vás nálepku Superschopnosti do pracovného zošita. Ten, kto ich nevypočíta všetky, dostane od 
vás možnosť ešte trénovať. Jednoducho potrebuje viac času. Dáte mu príklady na trénovanie. Po 
čase opäť urobíte overovací test. Vypočíta teraz všetky príklady správne? Dostane nálepku :). 
Nevypočíta? Dostane príklady na trénovanie.


Aby ste nemuseli ďalšie a ďalšie úlohy vymýšľať vy, pripravili sme pre vás Generátor príkladov :). 
Nájdete ho na https://www.liberaterra.sk/superschopnost. Stačí keď kliknete na Aplikácia 
Superschopnosť - generovanie príkladov.


Otvorí sa vám ponuka Superschopností, z ktorých si vyberiete tú, ktorú potrebujete.


Potom už stačí iba kliknúť na Generuj & Vytlač a môžete si vytlačiť PDF, na ktorom sú 4 tabuľky po 
16 príkladov. Príklady sú do tabuliek generované náhodne. Takže koľkokrát stlačíte Generuj & 
Vytlač, toľkokrát dostanete štyri tabuľky s rôznymi príkladmi. Stačí rozstrihať a dať deťom :). 


Dôležité! Opravu si urobia deti samé. Verte im - dokážu to.
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1. Vybrať

2. Stlačiť

3. Vytlačiť


