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5

 ÚVOD

V současné době ubývá příležitostí k setkávání dětí různého věku při společ-
né činnosti. Přirozeně nastává taková situace už spíše výjimečně – ubývá po-
četných rodin, dětských part… Setkávání dětí různého věku přitom přináší 
mnohé kvality a je také velmi dobrým prostředkem učení. Výuka na našich 
základních školách však většinou probíhá ve věkově homogenních skupi-
nách, třídách. Velkou inspirací pro vrstevnické učení mohou být malotřídní 
školy, kde jsou didakticky navozené i přirozené příležitosti spolupráce dětí 
různého věku zcela samozřejmé, nebo školy pracující projektovými způso-
by (jde nejen o některé základní školy, ale často i ZUŠ, kde takové skupiny 
mohou vznikat při práci na  společném uměleckém díle, v  rámci souboru 
apod.) nebo dětské věkově heterogenní skupiny vytvořené při volnočaso-
vých aktivitách v rámci činnosti různých organizací a institucí. Přesto je vrs-
tevnické učení na našich školách zatím spíše výjimečné.

Tento manuál příkladů vrstevnické spolupráce žáků prvního a druhého 
stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti je výsledkem činnosti pracovní 
skupiny učitelů, která byla vytvořena v rámci jedné z aktivit projektu Rozvoj 
čtenářských kompetencí v  prostředí inkluzivní školy. Hlavním cílem této skupiny 
bylo zmapovat možnosti vrstevnické spolupráce žáků při čtenářských akti-
vitách, práci s textem, ověřit různé modely spolupráce v praxi a vlastní zku-
šenosti zpracovat do podoby příkladů z praxe pro čtenáře tohoto manuálu.

Pracovní skupinu tvořilo přibližně 20 učitelů z praxe, převážně učitelů 
základních škol, ale i několika učitelů základních uměleckých škol, gymná-
zia a speciální školy. Tito učitelé svými projekty oslovili i další kolegy na ško-
lách, pracovníky knihoven, rodiče. Díky tomu se aktivit připravených učite-
li pracovní skupiny zúčastnilo kolem čtyř set dětí, a to jak na domovských 
základních školách, tak i  na  gymnáziích, základních uměleckých školách, 
v  knihovnách i  v  rámci volnočasových aktivit. Záměr vytvořit příležitosti 
ke spolupráci dětí jako prostředku učení tak inicioval i spolupráci pedagogů 
obou stupňů ZŠ, základních škol a gymnázií, základních škol a základních 
uměleckých škol, pedagogů a rodičů. Projekt ukázal, že pro hledání příleži-
tostí pro spolupráci dětí různého věku je základním předpokladem spolu-
práce pedagogů, dospělých.

Program tří dvoudenních setkání pedagogů pracovní skupiny vycházel 
vstříc vytvoření modelu učícího se společenství. Součástí setkání byla při-
pravená inspirativní setkání se Zuzanou Jirsovou, učitelkou ZUŠ v  Jindři-
chově Hradci, a jejími žáky, kteří připravili pilotní program vrstevnické spo-
lupráce, s učitelkami Vladimírou Strculovou a Danou Holečkovou v rámci 
ukázkové hodiny na Fakultní základní škole prof. O. Chlupa v Praze, kde se 
dlouhodobě zabývají uplatňováním metod RWCT (program Čtením a psa-
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ním ke kritickému myšlení) při práci s textem, s Milošem Šlapalem a Hanou 
Košťálovou, kteří seznámili členy pracovní skupiny s možnostmi čtenářské-
ho tutoringu a dílnami čtení. Součástí pracovních setkání bylo i mapování 
teoretických východisek, velký prostor byl dán vzájemné inspiraci, konzul-
tacím pomoci při tvorbě vlastních programů. Vzniklo tak spolupracující 
a vzájemně se učící společenství, jehož členové byli ochotni zkoušet, hledat, 
sdílet, ověřovat pro mnohé z nich nové možnosti výuky se zajímavými pře-
sahy do učební činnosti žáků.

Skupina pracovala pod vedením Anny Tomkové (PedF UK), Radka Ma-
rušáka (PedF UK a  DAMU) a  Jaroslava Provazníka (DAMU), kteří přispěli 
do manuálu i úvodními teoretickými kapitolami a ujali se ediční a redakč-
ní práce. Zároveň předznamenali jednotlivé příspěvky členů pracovní 
skupiny komentáři, v nichž zdůrazňují hodnoty příspěvku, ale i možnosti 
obměn, posunů, rizik. U mnoha příspěvků je důležité uvědomit si, že jsou 
popsáním bloku, který – sice pod garancí pedagoga – tvořili starší žáci pro 
mladší spolužáky. Editoři se snažili také zachovat osobitý styl záznamu jed-
notlivých pedagogů – některé příspěvky jsou tak více povahy narativní, jiné 
naopak velmi strukturované, heslovité.

Poměrně obtížné bylo najít klíč k uspořádání jednotlivých příspěvků. Na-
konec se editoři shodli na základním kritériu: úvodní příspěvky jsou ukáz-
kou asymetrického modelu spolupráce, kdy starší žáci připravují program 
pro mladší a mnohdy ho i vedou (role pedagoga je upozaděna, pedagog se 
stává více rádcem, tím, kdo nabízí oporu v případě nesnází apod.), dále jsou 
uvedeny příspěvky, kdy pedagog proces vede, ale organizováním a obsahy 
činností poskytuje příležitosti pro spolupráci dětí různého věku (asymet-
rické i  symetrické) a  na  závěr jsou uvedeny bloky, kdy spolupráce vznikla 
z přirozené potřeby dětí při práci na společném díle – během projektu se tak 
realizovaly různé modely spolupráce, často i spontánní, neřízené. Společné 
pro všechny programy je zacílení k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Věříme, že čtenáři tohoto manuálu budou spolu s námi objevovat vlast-
ní cesty k  tomu, aby naše děti pochopily, že se neučí jen pro sebe, jak jim 
mnohdy říkají dospělí, ale také proto, aby svým věděním, svými dovednost-
mi učili, inspirovali, obohacovali jiné.

Radek Marušák
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 SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ PŘI ROZVOJI 
ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

 Anna Tomková

„Děti se naučí víc, když spolu mluví a spolupracují.“
Jana Nováčková

Lze souhlasit s názorem, že v současné době ubývá příležitostí k setkávání 
dětí různého věku při společné činnosti. Také můžeme pozorovat, že mezi 
lidmi často převládají soutěživé vztahy a individualistický postoj jednotliv-
ců k  životu. Přesto je „zaměstnavateli požadována schopnost nazvaná ko-
operativnost, což v podstatě znamená schopnost pracovat ve skupině, po-
skytovat své vědomosti a názory, být vstřícný k ostatním a respektovat jejich 
názory, dodržovat pravidla a mít stále na paměti společný cíl.“ (Belz, 2001) 
Lidé se dlouhodobě neobejdou bez vzájemné spolupráce, pomoci a  part-
nerství. Spolupráce je přirozenou potřebou člověka. Vzájemná spolupráce 
je pro mnohé lidi smyslem a smysluplným způsobem života. Vztah spolu-
práce je efektivní nejen při práci, ale i při učení.

Spolupráce je v  našich rámcových vzdělávacích programech jak cílem, 
tak prostředkem učení. Dovednost spolupracovat je součástí klíčových 
kompetencí. Sociální, komunikativní a  kooperativní dovednosti (např. 
„dívat se na  sebe, mluvit tiše, střídat se v  mluvení, aktivně naslouchat, ne-
chat domluvit a neskákat do řeči, oceňovat druhé, vyzývat k účasti, dělit se 
o materiál a pomůcky, přesně se vyjadřovat, ověřovat si porozumění, para-
frázovat, sumarizovat, nabídnout nápad, obhajovat argumenty svůj nápad, 
nabídnout pomoc, žádat o vysvětlení, reagovat na informaci a ne na osobu, 
domluvit se na něčem (konsensus), uvolňovat napětí ve skupině…“ [Nováč-
ková, 2005]) je třeba záměrně rozvíjet. Ovlivňují totiž vztahy mezi žáky, kva-
litu prostředí pro učení a kvalitu samotného učení žáků.

Autoři příspěvků v našem manuálu zjišťovali, že nelze dopředu počítat 
s tím, že žáci, které přizvou ke spolupráci na rozvoji čtenářské gramotnosti, 
budou přirozeně umět používat jednotlivé potřebné kooperativní doved-
nosti a že budou umět přirozeně využít pozitiv, která kvalitní spolupráce pro 
učení nabízí. Své plány museli přizpůsobovat daným podmínkám a do cílů 
svých lekcí či programů zabudovávali také cílený rozvoj kooperativních do-
vedností žáků. V některých příspěvcích je dokonce patrné, že sama spolu-
práce převažuje nad konkrétními cíli rozvoje čtenářské gramotnosti. Je to 
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přirozené, protože právě s možnostmi využití spolupráce při učení jsme ex-
perimentovali a hledali jejich možnosti i meze.

Spolupráce žáků je prostředkem aktivního učení žáků, které reprezentu-
jí níže popsané modely, tj. postupy programu Čtením a psaním ke kritické-
mu myšlení (RWCT) i postupy dramatické výchovy. Víc hlav nejen víc ví, ale 
svými jedinečnými zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi, a také otázkami 
či odlišnými názory, postoji i přímo svým jednáním se žáci vzájemně oboha-
cují a učí, pokud je ve třídě bezpečné prostředí, tj. prostředí kooperativního 
uspořádání vztahů ve  třídě. Ani individuální práce žáků nemusí ležet jen 
na bedrech jednotlivců, i v tomto způsobu práce je vhodné nacházet příleži-
tosti k vzájemné pomoci, konzultaci, dávání zpětné vazby a sdílení. Je tomu 
tak i při rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, jejích jednotlivých rovin, úrov-
ní i konkrétních čtenářských strategií. Fáze individuální práce s textem či in-
dividuálního čtení jsou střídány příležitostmi ke sdílení, prací ve dvojicích, 
v početnějších skupinách, v celé třídě. Učební činnosti založené na spolu-
práci žáků zahrnují mnohé jednotlivé a  drobnější aktivity k  jednodušším 
úkolům (společné vyhledávání informací, vzájemné kladení otázek, porov-
návání odpovědí, vzájemná kontrola apod.), ale i velké skupinové projekty 
a celoškolní akce. Činnosti mohou být jednorázovými, příležitostnými akti-
vitami nebo pravidelnými, dlouhodobými a opakujícími se akcemi, které se 
stávají součástí výukových dnů, rozvrhů a programů.

Záznam brainstormingu, který následuje, zachycuje šíři a  směr zkuše-
ností, představ, uvažování i praxe týmu učitelů (autorů příspěvků v manu-
álu) na  začátku a  v  průběhu naší společné práce v  projektu ke  spolupráci 
žáků při  rozvoji čtenářské gramotnosti. Výčet námětů je směsicí školních 
a třídních akcí, jednotlivých činností žáků a jejich rolí, vyučovacích strategií, 
vyučovacích metod a technik, organizačních forem práce a vznikajících pro-
duktů, ve kterých se nějak zobrazuje spolupráce žáků při učení a rozvoj čte-
nářské gramotnosti. Z brainstormingu vyplynuly nápady, náměty a postře-
hy, které se dají roztřídit – bez nároku na systematičnost – do těchto skupin:

CO a PROČ: Kniha jako artefakt – Já a  text; text a  text – Potkání se nad 
textem, otázkou, autorem – Společná práce s textem – Společný zážitek, sdí-
lení, obohacování, propojování, hledání společného, předávání, možnost 
různých interpretací jednoho textu – Vztah k textu (ke čtení) „oklikou“ me-
todami dramatické výchovy – Společná práce na společném díle (inscenace, 
výstava, časopis, noviny, komiks, kniha, dárek pro jiné, pomůcky, text jako 
pomůcka, příprava kvizu, soutěže, příprava programu pro předškoláky).

JAK: Ranní čtení – Autorská čtení – Práce s informacemi – Aktivity ke spo-
lečnému tématu – Vyprávění příběhů – Diskuse nad textem – Předvídání 
na základě indicií – Společný výběr tématu při dílně psaní – Dopisování si 
dětí – Navazované a předávané psaní – Zvukové záznamy – Výtvarná tvorba 
na základě literárních textů – Beseda o knize – Křeslo pro autora, postavu – 
Poslední slovo patří mně – Kooperativní hry s literární tematikou – Společ-
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né hry s písničkami a zhudebněnými texty – Projekt Den učitelů využívající 
změnu rolí – Tematicky zaměřené dny – Speciálně zaměřený kroužek.

KDO S KÝM: Podíl dětí na projektu učitele – Dítě jako rádce, „posuzova-
tel“, divák, posluchač, podavatel zkušenosti – Starší děti jako patroni, jako 
pomocníci, asistenti učitele, pomocníci dítěte – Jiná skupina dětí tvoří na zá-
kladě díla jiné skupiny nové dílo – Rodiče, děti předčítají dětem – Řízené 
čtení s rodiči (rodičů dětem) a návazná práce ve škole – Starší připravují pro-
gram pro mladší (příklad: Noc s puberťáky) – Spolupráce s experty – Spolu-
práce institucí, škol, tříd.

KDE: Ve  škole – Aktivity v  knihovně – „Literární kavárna“ s  večery 
na téma.

Základním zadáním v našem projektu bylo hledat možnosti spolupráce 
žáků prvního a druhého stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti. Spo-
lupracovat spolu mohou žáci v jedné třídě, žáci z více tříd, žáci na prvním 
stupni, na prvním a druhém stupni, napříč celou školou. Zcela přirozenou 
vrstevnickou spolupráci žáků můžeme uvidět např. v prostředí málotřídní 
školy nebo základní umělecké školy. V podmínkách běžné, plně organizo-
vané základní školy je nutné příležitosti ke spolupráci mladších a starších 
žáků záměrně vytvářet. Nabízejí se i přesahy spolupráce žáků základní ško-
ly se žáky dalších stupňů škol a dalších vzdělávacích institucí: s dětmi ma-
teřské školy, se žáky víceletých gymnázií. Zvláště pro učitele prvního stup-
ně je efektivní i lákavé přizvávání rodičů a sourozenců žáků ke společným 
aktivitám. Žáci mohou spolupracovat nejen se svým učitelem, ale i s dalšími 
učiteli školy nebo s externími odborníky, např. knihovníky.

V příspěvcích našeho manuálu lze vysledovat tři základní skupiny po-
dle povahy spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti, i  když 
zvláště v komplexnějších programech je samozřejmě využíváno více podob 
spolupráce žáků najednou.

A)  Asymetrický model spolupráce žáků, kdy starší žáci (jednotlivci či 
skupina) připravují program pro mladší žáky nebo jinou skupinu 
(rodiče, děti z mateřské školy, ...) a mnohdy program i vedou. 

Starší žáci vedou (učí) mladší žáky, tím se také sami učí – od mladších žáků 
i ze své vedoucí role. Pedagog starší žáky na tuto novou roli připravuje, učí je 
nutným dovednostem, dává podněty k přípravě. Bývá upozaděn v průběhu 
učebních situací, spíše je facilitátorem, v případných složitějších situacích 
upozorňuje na méně viditelné příležitosti, společně se pak se žáky většinou 
věnuje reflexi a hodnocení.

V  následujících příspěvcích jsou zkoušeny modely spolupráce, kdy 
skupina starších žáků připraví a také vede ucelený program pro své mladší 
spolužáky. Není náhodou, že tam, kde se tento model ukáže jako efektivní, 
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mají starší žáci výraznou průpravu v  oblasti klíčových kompetencí. V  pří-
padě rozvoje čtenářské gramotnosti mladších žáků pak smysluplnost takto 
nastavené spolupráce posilují ještě další kompetence starších žáků: např. 
žáci, kteří pracují v  dramatickém oboru v  základní umělecké škole, umějí 
kvalitně pracovat s uměleckým textem v mnoha rovinách a mají dobrý vztah 
ke knihám.

Zajímavou variantou této asymetrické spolupráce žáků je tzv. tutoring 
(tutorát, patronát), který je využíván jako efektivní způsob pomoci mlad-
ším žákům ve škole a při učení (starší žáci se dlouhodobě ujímají prvňáčků, 
dobří žáci pomáhají slabším v konkrétní oblasti apod.). V některých typech 
škol jsou tutoráty zařazovány jako pravidelná činnost do rozvrhů. Může jít 
o vztahy řízené učitelem nebo utvářené na dobrovolné bázi. Tutoráty jsou 
také efektivním způsobem rozvoje čtenářské gramotnosti žáků a mohou mít 
více cílů a  podob. I  v  tomto případě má při učení žáků nemalou roli sám 
učitel. Mezi podmínky efektivního tutoringu patří výběr tutorů učitelem 
a  jejich příprava: tutor by měl pochopit záměr, cíl, zvládat téma, text, být 
schopen analyzovat situaci, dávat dost prostoru mladšímu dítěti. Žáci 9. roč-
níků jsou pro roli tutorů přirozeně vyzrálejší než žáci 6. ročníků. Vztah žáků 
ve dvojici by měl být dlouhodobý. I když na začátku jasně vymezíme pravi-
dla a role, teprve v procesu vzájemného učení je možné postupovat v rozvoji 
potřebných dovedností i v budování vzájemného respektu ve dvojici. Žák-
-tutor není profesionálem, i on potřebuje podporu a případnou pomoc. Tu-
toring může přinášet i otázky k diskusi: např. otázku přitažlivosti partnerů 
nebo otázku dětí v rolích malých učitelů, kteří kopírují své učitele.

V  našem manuálu zastupují model asymetrické spolupráce především 
příspěvky Zuzany Jirsové, Miloše Šlapala, Martiny Janákové a Jany Jurkasové.

B)  Pedagog připravuje výuku tak, aby se žáci stejného či různého věku 
(a dovedností) učili společně v kooperujících skupinách.

Výchozí organizační formou pro spolupráci žáků při učení je skupina. 
Osvědčeným prvním krokem na  cestě ke  spolupráci žáků při učení jsou 
dvojice. Můžeme vytvářet náhodně složené skupiny nebo skupiny tvoře-
né podle vlastního výběru samotnými žáky, vznikající jen pro jednotlivé 
činnosti a jednodušší úkoly a také pro nové příležitosti k setkávání se. Jde-
-li nám o rozvoj kooperativních dovedností žáků a o zlepšování se skupiny, 
měli bychom směřovat k  záměrně tvořeným a  stabilním maximálně šesti-
členným skupinám, které spolu mohou soustavně pracovat několik týd-
nů. Skupiny mohou být sestavovány jako homogenní (např. z hlediska do-
vedností žáků nebo věku žáků), ve kterých je spolupráce snazší, nebo jako 
heterogenní (např. chlapci i  dívky, mladší a  starší žáci, děti lišící se úrovní 
sociálních a komunikačních dovedností, děti na rozdílné úrovni z hlediska 
čtenářských kompetencí), kde je práce obtížnější, ale zároveň podnětnější 
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pro aktivní učení žáků.
V manuálu v  této skupině převládají na první pohled ukázky koopera-

ce žáků v heterogenních skupinách. Je to dáno zadáním: zkoušet možnosti 
spolupráce žáků prvního a  druhého stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gra-
motnosti. Při podrobnějším čtení můžeme objevovat, že některé uvede-
né příspěvky jsou výňatkem z  dlouhodobě kooperativně nastavené práce 
ve třídách nebo v celých školách, kde se kooperativní strategie při učení a při 
rozvoji čtenářské gramotnosti stávají důležitými strategiemi naplňování cílů 
školního vzdělávacího programu. Specifické podmínky ke kooperaci žáků 
různého věku mají málotřídní školy.

Příklady činností a programů, kdy pedagogové připravují výuku tak, aby 
se žáci stejného či různého věku (a dovedností) učili při rozvoji čtenářské 
gramotnosti společně v kooperujících skupinách, jsou v manuálu reprezen-
továny zvl. příspěvky Radky Běhalové, Ivety Marušákové a Ivany Neuman-
nové, Františka Oplatka, Evy Flíčkové, Kristýny Koderové, Vladimíry Strcu-
lové a Dany Holečkové, Jany Šístkové a Jany Pluhařové.

C)  Přirozená spolupráce, která vzniká z potřeby dětí, žáci různého věku 
pracují společně v  přirozeně smíšených skupinách na  společném 
díle.

Vedle záměrně organizovaných příležitostí pro spolupráci žáků při učení 
existují samozřejmě i situace zcela spontánní, vznikající z přirozené potře-
by dětí. Měly by mít místo i ve škole, která je také životem dětí, nejen přípra-
vou na něj. Inspirace, které v tomto bloku uvádíme, souvisejí s volnočasový-
mi aktivitami (zájmový kroužek na základní škole), jeden z nich pochází ze 
základní umělecké školy, což je prostředí, kde se učitelé necítí tolik svázáni 
požadavky z  mnoha stran. Učitelé tu se svými žáky mohou plně využívat 
možnosti reagovat na zájmy a přirozené potřeby dětí, možnosti volby v tom, 
čemu a jak se tomu budou věnovat, možnosti zabývat se zvoleným tématem 
a úkoly do hloubky, s plným ponorem. Nezřídka je předmětem jejich zájmu 
literatura a výsledné dílo vzniká společně.

Do tohoto bloku jsme zařadili ukázku práce Václavy Makovcové a Jany 
Barnové s dětmi z dramatického kroužku a příspěvek Martiny Vandasové, 
který představuje rozsáhlé podněty pro práci s knihou ve výtvarném oboru.

Výzva spolupracovat při rozvoji čtenářských kompetencí se netýká jen 
žáků. Při organizování náročnějších akcí, kdy se při učení mají smyslupl-
ně potkávat žáci 1. a 2. stupně základní školy, je nezbytné, aby se potkáva-
li také jejich učitelé, uměli se dohodnout, rozdělili si úkoly a  dál dokázali 
těžit z takto uspořádané akce ve prospěch dalšího rozvoje svých žáků. Pro 
učitele to tedy znamená vzdělávat se nejen v postupech rozvoje čtenářské 
gramotnosti, ale i ve vzdělávacích strategiích vedoucích ke kooperaci žáků. 
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Protože aktivity, které jsou popsané v našem manuálu, vyžadují hodně ener-
gie a další práce, je na místě se vždy při plánování takové činnosti ptát, PROČ 
chceme se žáky takto pracovat, a zrealizovaný program, jeho průběh a efek-
ty pak také nejlépe i se žáky reflektovat. Jde o volbu cesty, která je dlouhodo-
bá a jejíž efekty lze spatřit až postupně, se zvyšujícími se dovednostmi žáků 
i učitelů.
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 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 Radek Marušák

„Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, 
přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlast-
ních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.“ 
Tak zní jedna z definic čtenářské gramotnosti formulovaná v rámci meziná-
rodního výzkumu OECD PISA v roce 2009.

V  rámci činnosti odborného panelu ke  čtenářské gramotnosti ve  Vý-
zkumném ústavu pedagogickém (VÚP) byla vymezena definice zdůrazňují-
cí i jiné aspekty čtenářské gramotnosti: „Čtenářská gramotnost je celoživotně 
se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, 
postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých 
individuálních i sociálních kontextech.“

Čtenářská gramotnost se projevuje v několika rovinách:
 ӽ Vztah ke  čtení: Čtenářsky gramotný člověk má potěšení z  četby, 

vnitřní potřebu číst.
 ӽ Doslovné porozumění: Čtenář dovede dekódovat psané texty a bu-

dovat porozumění na  doslovné úrovni se zapojením dosavadních 
znalostí a zkušeností.

 ӽ Vysuzování a  hodnocení: Čtenářsky gramotný člověk musí umět 
vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty 
z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů.

 ӽ Metakognice: Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk 
seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v sou-
ladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní 
porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší poro-
zumění, překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření.

 ӽ Sdílení: Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, 
porozumění a pochopení s dalšími čtenáři. Své pochopení textu po-
rovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod 
a přemýšlí o rozdílech.

 ӽ Aplikace: Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k  seberozvoji 
i ke svému konání, četbu zúročuje v dalším životě.

(Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií)
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Čtenářská gramotnost je vedle jiných (např. matematické, přírodovědné, 
počítačové, jazykové atd.) uváděna jako součást tzv. funkční gramotnosti. 
V  ní je zdůrazněna schopnost gramotného člověka využívat znalostí, do-
vedností, schopností pro hodnotné fungování a  uplatnění ve  společnosti, 
jeho vybavenost pro realizaci různých aktivit vyžadovaných současnou 
společností, schopnost řešit problémy každodenního života, kdy je mnohdy 
vyžadována vyšší úroveň práce s materiály, než jsou základní techniky čtení 
a psaní (návody, předpisy, právní dokumenty...).

Nízká funkční gramotnost vede k vážným problémům ve studiu jedince 
a jeho uplatnění na trhu práce. To je pragmatické zdůvodnění potřebnosti 
funkční a tím i čtenářské gramotnosti. Vyplývá z pojetí společnosti jako kon-
kurenčně tržního prostředí. Jiným důvodem však může být i to, že člověk, 
který umí pracovat s informacemi, hodnotit je, porovnávat, sledovat zámě-
ry textu, jeho kontext..., je obtížněji manipulovatelný. Nízká čtenářská gra-
motnost může vést k tomu, že člověk lehce podléhá propagandě, reklamě, 
kýči, povrchnosti, mediálním a  politickým manipulacím. Tyto argumenty 
obhajují potřebnost gramotného člověka jako záruku ochrany demokra-
cie a základních hodnot společnosti. Další argumenty se vztahují ke kvalitě 
osobního a společenského života člověka, jeho hodnotové orientaci, posto-
jům. Zdůrazňují fakt, že literatura člověka obohacuje, čtení a porozumění 
textům přispívá k  rozvoji osobnosti, ke  schopnosti člověka orientovat se 
v lidských vztazích a světě obecně, setkávání s uměleckou literaturou člově-
ka kultivuje a přináší do života estetické kvality.

Pro uvědomění si komplexnosti pojmu čtenářské gramotnosti je dobré 
připomenout čtyři úrovně gramotnosti, pomocí nichž byly prezentovány 
výsledky testů PIRLS z roku 2001 (Krampolová & Potužníková, 2005, s. 19). 
Výzkumy naznačují, že většina českých žáků končí na druhé úrovni čtenář-
ské gramotnosti.

 ▶ 1. úroveň – Dovednosti vyhledat v textu jednotlivé explicitně vy-
jádřené informace, vyvodit závěry, které jsou v textu naznačeny…

 ▶ 2. úroveň – Dovednosti provést jednoduchou interpretaci textu, 
pochopit hlavní myšlenku, najít určité prvky/části textu (např. 
sled událostí, úloha hlavní postavy, práce s obrázkem atd.) a vyhle-
dat specifickou informaci…

 ▶ 3. úroveň – Dovednosti pochopit vztahy mezi událostmi, jedná-
ním hlavních postav, rozpoznat určité jazykové a  literární pro-
středky, provést interpretaci na základě informace z textu a vlastní 
zkušenosti…

 ▶ 4. rovina – Dovednosti interpretovat pohnutky, chování a  pocity 
hlavních postav, integrovat myšlenky za účelem pochopení a vy-
světlení hlubšího významu textu, integrovat informace z různých 
textů a  na  základě svých znalostí a  zkušeností je umět aplikovat 
na situace běžného života…
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Zajímavé na této škále je to, že čtenářské dovednosti jsou zaměřeny ze-
jména na  práci s  uměleckým textem, beletrií. Dnes je však kladen důraz 
na rozvoj čtenářské gramotnosti při využívání textů různé povahy (tedy ne-
jen beletristických) a z různých zdrojů. Nové výzvy v souvislosti s technika-
mi čtení a posuzováním textu, jeho hodnoty, hodnověrnosti, záměru apod. 
přinášejí počítače a internet jako jeden ze základních informačních zdrojů 
současnosti.

V našem manuálu převažují výukové jednotky, na nichž je dokumento-
ván určitý způsob vrstevnické spolupráce při práci s uměleckým textem. Je 
to dáno několika fakty. Mnozí z  účastníků pracovních seminářů, v  jejichž 
rámci jednotlivé programy vznikly, byli učitelé českého jazyka a  literatury. 
Většina z nich zcela jasně akcentovala vztah ke knize a čtení jako ústřední 
pilíř, na němž je třeba čtenářskou gramotnost rozvíjet. Tento vztah se nej-
lépe utváří právě kvalitní práci s  beletrií. Další skutečností je to, že rozvoj 
čtenářské gramotnosti, který je směřován na práci s texty různé povahy, je 
mnohdy učiteli úžeji vnímán jako rozvoj čtenářství, které se vztahuje zejmé-
na k beletrii. Je však zřejmé, že v mnoha programech uvedených v této knize 
jsou u dětí rozvíjeny schopnosti, dovednosti a čtenářské strategie, které jsou 
uplatnitelné při práci s texty beletristickými i nebeletristickými.

V současné době hledá mnoho pedagogů cesty k rozvoji čtenářských do-
vedností svých žáků a studentů. Je dobré uvědomit si, co dělá zdatný čtenář 
při čtení textů různé povahy zcela automaticky a  jakých strategií využívá. 
Čtenářské strategie vlastně odpovídají čtenářským dovednostem. Znalost 
čtenářských strategií pomáhá učiteli volit vhodné metody a prostředky výu-
ky tak, aby byly děti schopné později tyto strategie samostatně vědomě nebo 
podvědomě, automaticky používat. Vyjmenujme ty nejdůležitější (více viz 
Whitcroft, 2011):

Aktivizace předchozích vědomostí: Uvědomuji si, jak dané téma souvi-
sí s mými osobními zkušenostmi (hledání souvislostí text-já), světem kolem 
mě (hledání souvislostí text a svět), hledám souvislosti mezi různými texty 
(hledání souvislostí text a text).

Tato strategie je rozvíjena ve většině výukových bloků uvedených v tom-
to sborníku. Prostředky a  metody mohou být různé povahy – brainstor-
ming, řízený rozhovor, reflexe, psaní dopisů postavám z textu, porovnávání 
textů podobného žánru nebo stejného námětu apod. Se strategií hledání 
souvislostí text-text zcela cíleně pracuje např. hodina připravená dětmi pod 
vedením Zuzany Jirsové nebo blok hodin Jany Šístkové.

Kladení otázek k textu: Otázky k textu si kladu před četbou, během ní 
i po četbě.

Tuto strategii velmi často rozvíjeli větší žáci při práci s menšími čtenáři. 
Např. v projektu Miloše Šlapala žáci cíleně připravují otázky pro mladší děti 
a ty jim pak položí během četby, učí děti, kdy otázky pokládat, jak je pokládat 
a jak případně zjednat nápravu při zjištění neporozumění. Metody vedoucí 
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k rozvoji této strategie se objevily i v mnoha dalších blocích. Zajímavé obrá-
cení nastalo v případě projektu Kristýny Koderové (Křeslo pro hosta) – starší 
děti se připravují na to, jaké otázky by jim mohly položit mladší děti. Vyba-
vují si tak vlastní čtenářské zkušenosti z minulosti, přemýšlejí nad knihou 
očima někoho jiného a samy si tím uvědomují vlastní cesty ke čtenářství. Po-
kud tuto strategii využiji jako výukového instrumentu, musím si být vědom, 
jakou úroveň čtenářské gramotnosti rozvíjím – zda jde o prosté vyhledání 
informace explicitně vyjádřené v textu, nebo zda již otázka směřuje např. 
k  pochopení vztahů a  jednání postav, vysvětlení hlubšího významu textu 
nebo je impulzem k integrování informací z různých textů apod. V případě 
vrstevnické spolupráce je zajímavé, že tyto otázky pokládají často starší děti 
– i ony si tedy musí uvědomovat, jaký typ otázek je dětem, s nimiž pracují, 
dostupný, na jaké úrovni čtenářské gramotnosti se nacházejí.

Vytváření vizuálních a jiných smyslových představ: Představuji si, jak 
vypadá, voní, chutná... to, o čem čtu.

V této souvislosti je důležité si uvědomit, jakou roli v rozvoji čtenářské 
gramotnosti hrají takové metody práce s dětmi, které rozvíjejí jejich smyslo-
vé vnímání. Vlastní zkušenost je pro bohatství představ zásadní. Mnohé děti 
zůstávají při vizualizačních technikách bezradné, nejsou schopné si před-
stavit, o čem někdo jiný vypráví, o čem se v textu píše. Mnohdy pomáhá říze-
ná vizualizace (představový film je veden slovním komentářem – představu 
zpřesňuje, dává jí konkrétní oporu), která je v některých programech také 
využita. Vizualizaci pomáhají zavřené oči (což může být ovšem pro některé 
děti náročné) nebo atmosférotvorné prvky – hudba, zvuky, přítmí, předne-
sové čtení apod. Těchto metod využily zejména ty starší děti, které navštěvu-
jí literárně-dramatické obory ZUŠ nebo jsou k těmto dovednostem vedeny 
při výuce na základní škole. K rozvoji této strategie slouží i práce s konkrét-
ními materiály, předměty, obrazy, fotografiemi.

Usuzování: Zjišťuji, co mi chce autor říci, rozpoznávám skrytý význam 
textu, propojením vlastní zkušenosti a textu docházím k závěrům, které ne-
jsou v textu explicitně vyjádřeny.

Tato strategie je rozvíjena např. v programu Jany Jurkasové O plovoucím 
ostrově, kdy starší žáci zevrubně rozebírají texty i s vědomím kontextu doby, 
v níž autor žil, aby odhalili skryté souvislosti. Podobně je tato strategie rozví-
jena u všech lekcí, kdy starší děti připravují program pro mladší.

Identifikace nejdůležitějších myšlenek a  témat textu: Metody ve-
doucí k využívání této strategie jsou důležité a lze je nalézt ve většině lekcí. 
Zajímavé je sledovat, jak je možné využít k rozvoji této dovednosti jistých 
formálních prostředků v určitém okamžiku hodiny (např. z metod RWCT) 
nebo prostředků expresivní tvorby dětí (tvorba leporel, komiksů na základě 
předchozí četby, etud, živých obrazů apod.), nebo kdy prostředky tematiza-
ce textu prolínají různými fázemi procesu v  různých podobách (zejména 
v příběhově pojatých scénářích lekcí s problémem nesoucím zajímavé téma, 
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na jehož řešení jsou žáci procesem lekce připravováni, a toto řešení je ná-
sledně hodnoceno, reflektováno).

Syntéza: Pro syntézu využívám to, co mi dal text, ale také další zdroje lite-
rární i neliterární povahy, vlastní znalosti, zkušenosti, postoje, hodnoty, ale 
i znalosti, zkušenosti, postoje, hodnoty druhých.

Nejčastějším prostředkem syntézy je u většiny hodin reflexe s hodnoce-
ním. Všechny lekce zdůrazňují sociální dimenzi procesu, možnost spoluko-
nání, spolubytí, spolutvorby a sdílení. Právě společné sdílení zdokonaluje 
žákovu schopnost syntézy, neboť umožňuje pojmenovat různé pohledy, 
mnohost názorů, zkušeností, vědomostí, které se k  textu vážou. Prostřed-
kem zdokonalování syntézy je zcela samozřejmě vlastní žákova tvorba.

Předvídání: Na základě jisté míry porozumění části textu jsem schopen 
předvídat následující.

Metody vedoucí k rozvoji této strategie jsou v lekcích opět použity velmi 
často – děti různými způsoby vytvářejí pokračování příběhů, hledají vari-
anty a možnosti, využívají předchozího textu k vlastní tvorbě apod. Důleži-
té je, aby byla tyto tvorba využita k návratu k textu původnímu (porovnání 
s tím, co v textu opravdu následuje, proč jsme byli ve shodě nebo naopak, 
proč jsme našli řešení jiná, co bylo z předchozího textu pro naši tvorbu zá-
sadní, čemu jsme přikládali největší význam a proč, čeho jsme si nevšimli, 
co jsme záměrně vypustili...).

Shrnování: V  některých lekcích je zejména na  konci vytvořen prostor 
pro závěrečné shrnutí – může mít podobu prezentace vlastního produktu, 
v  němž žáci uplatní to, co (nejen) z  textu nebo závěrečného reflektivního 
dialogu zjistili. Metody vedoucí ke schopnosti užívat této strategie se obje-
vují ale i v průběhu lekce, zejména pro menší děti je důležité krokované shr-
nování – shrnutí vždy po určité části.

Skimming: Zběžné čtení, při němž text rychle prolétneme.
Scanning: V textu vyhledáváme jen určité informace, na které se zamě-

říme.
Sledování porozumění a zjednání nápravy: Jde zpravidla o takové pří-

pady, kdy starší děti kladly mladším otázky, jimiž zjišťovaly porozumění tex-
tu. V případě, že zjistili neporozumění, hledali nápravu (opětovným čtením, 
hledáním důležité informace v textu, jinou technikou čtení, jinými otázka-
mi, využitím ilustrace apod.). Tato strategie je vlastně strategií zastřešující, 
protože napomáhá všem předcházejícím.

Pro programy vrstevnické spolupráce je důležité si uvědomit, že schop-
nost využívat čtenářských strategií je v různém věku různá. Pokud jsou star-
ší děti v pozicích tutora, mohou být dobrým příkladem využívání strategií 
při práci s textem, zároveň musí být připraveni na to, jaké dovednosti mají 
děti, s  nimiž budou pracovat. I  to je učí pojmenovávat vlastní dovednosti, 
zdokonalovat je v práci s  jinými. Rozvoj prosociálních vztahů a postojů je 
významnou kvalitou takového procesu. Pokud je učitelem navozen symet-
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rický model spolupráce (děti jsou rovnocennými partnery v určité aktivitě), 
měl by si uvědomit, jakými metodami a s jakými cíli navodit spolupráci dětí 
různého věku, aby všichni zúčastnění byli touto spoluprací obohacováni.

Mnohokrát jsme v textu zmínili metody práce. Pro všechny lekce, které 
jsou dále popsány, je příznačný činnostní přístup, aktivní a herní metody 
práce, kooperativní formy výuky. Mnoho programů je ovlivněno zejména 
dvěma metodickými strategiemi a přístupy – programem RWCT a metoda-
mi dramatické výchovy. Oba přístupy spojuje to, že nejsou jen dílčí me-
todou, ale souborem metod a technik, který je opřen o jasně formulovaná 
východiska a  principy. Oba programy se doplňují. Zatímco první směřuje 
zejména k racionálnímu uchopení textu, druhý zásadně pracuje s prožitko-
vou dimenzí procesu a s uměleckými přístupy.

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Program RWCT je inovativním programem, který cíleně rozvíjí kritické 
myšlení, klíčové kompetence a čtenářskou gramotnost žáků. Učitelům na-
bízí účinný model konstruktivistického vyučování a aktivního učení žáků 
v podobě evokace – uvědomění si významu informací a reflexe, který pro-
bouzí vnitřní zájem žáků o poznávání a o učení. Čtení a psaní jsou v progra-
mu cílem i prostředkem učení. Žáci se učí pracovat s různými druhy textů 
za pomoci široké škály metod. Učení v tomto programu je založeno na soci-
ální interakci žáků, žáci často pracují ve dvojicích nebo větších kooperují-
cích skupinách. Spolu s rozvíjením konkrétních čtenářských dovedností jde 
v programu také o vytváření pozitivního vztahu žáků ke čtení a ke knížkám.

K tomuto cíli byla koncipována také tzv. dílna čtení, která viditelně pro-
měňuje pojetí rozvoje čtenářství v  našich školách. Její podstatou je nejen 
trénování konkrétních čtenářských dovedností, ale i prožitek z četby a dia-
log. Její podobu si přibližme na konkrétním příkladu, který společně zažila 
„pracovní skupina“, tj. autoři příspěvků tohoto manuálu s  lektorem Milo-
šem Šlapalem, a jenž měl tento průběh:

a) Úvod (minilekce): Smysl a pravidla čtenářské dílny, která se koná 
pravidelně jednou týdně. Žáci čtou beletristické texty, součástí 
jsou čtenářské reakce. Zatímco na  prvním stupni ZŠ, kde je více 
hodin věnovaných čtení, si děti vystačí s knihami a využitím “jem-
nějších” metod, jako je např. podvojný deník, na druhém stupni 
ZŠ žákům více vyhovuje zacílení, zaúkolování. Pomocí kartiček se 
jmény žáků učitel utváří skupiny.

b) Zadání čtení a sledovaného jevu: Budete si volně číst 20-30 minut 
svou donesenou knihu, pak vystihnete děj (obsah) přečteného 
pěti klíčovými slovy. Jak klíčovým slovům rozumíme? Klíčová slo-
va mají nasměrovat další čtenáře k přečtení vaší knihy.
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c) Reakce na  četbu: Po  samostatném čtení a  zpracování úkolu prá-
ce ve dvojicích. Dvojice vytvořil učitel pomocí kartiček se jmény 
žáků. Zadání: První z  dvojice představí svou knihu a  přečte svá 
klíčová slova. Druhý ve dvojici odhaduje, co se dnes v knize ode-
hrálo nebo o co v knize šlo. První řekne stručně děj nebo obsah. 
Společně přemýšlejí, zdali jsou klíčová slova výstižná. Mohou je 
společně vylepšit. Stejně dvojice pracuje s druhou knihou.

d) Společná práce v kruhu: Po práci ve dvojicích se třída sejde ve spo-
lečném kruhu. První vylosovaný pomocí kartiček přečte svá klí-
čová slova, druhý vylosovaný odhaduje, jak činnost probíhala 
ve  dvojicích. Pak se připojují do  diskuse ostatní. Nakonec první 
vylosovaný žák okomentuje vše, co zaznělo (metoda Poslední slo-
vo patří mně).

e) Reflexe: V modelové dílně čtení byla reflexe věnovaná následují-
cí otázce: Čím je dílna užitečná pro rozvoj čtenářství a z hlediska 
spolupráce žáků? Účastníci pojmenovávali zcela konkrétní po-
střehy z právě prožité dílny: Pro mě bylo silné individuální čtení, 
to, že každý mohl mít „ve škole“ svou knihu. Pro mě bylo důležité 
ticho při individuálním čtení. Individuální čtení mi umožnilo mít 
zážitek ze čtení. Zajímalo mě, jak na moje klíčová slova bude re-
agovat ten druhý. Je to úžasná motivace, když ten druhý dokázal 
logicky pospojovat moje klíčová slova! Já jsem zas byla ráda, že 
ten druhý vymyslel z mých slov něco jiného. Ve dvou si lze leccos 
ujasnit, natrénovat. Těšilo mě společné hledání společné hodnoty 
v knihách. Bylo tam lákání: Půjčíš mi tu svou knihu?

V manuálu reprezentují principy a strategie programu RWCT zvláště pří-
spěvky Vladimíry Strculové a Dany Holečkové a Jany Pluhařové. V dalších 
příspěvcích, např. u Miloše Šlapala, Františka Oplatka, Kristýny Koderové či 
Jany Šístkové, jsou pak využívány mnohé další jednotlivé náměty a metody 
spojované s programem RWCT.

Dramatická výchova

Tento estetickovýchovný obor využívá prostředků a postupů divadelní-
ho umění. Dramatická výchova je založena na činnostním učení, učení zku-
šeností, na  prozkoumávání, pochopení a  poznávání mezilidských vztahů, 
situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vy-
tvořených. Toto prozkoumávání se děje ve  fiktivní situaci prostřednictvím 
hry v roli, dramatického jednání v situaci. (Machková, 1998) Činnost, zkuše-
nost, zážitek a prožitek jsou v dramatické výchově spojeny s principem hry 
– především hry symbolické, hry jako, hry na.... Základem hry v dramatické 
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výchově je přijetí fikce, materiálem herního zobrazování je sám člověk – člo-
věk myslící, cítící, chtějící..., ale zároveň i člověk fyzický, tělesný. Základním 
metodickým aparátem jsou různé typy rolových her, vstupů do postavy, na-
stolení fiktivní situace a jednání v této situaci. Ve hře jsou hledány způsoby 
zpřítomnění dějů a situací “tady a teď”, často bez přípravy, improvizovaně. 
Proces dramatické výchovy je procesem sociálním, procesem kolektivní 
tvorby, sdělení, sdílení a reflexe.

Propojení dramatické výchovy a  literárního uměleckého textu je zcela 
přirozené. Dramatická výchova se zajímá o člověka, svět jeho vztahů a pří-
běhů. Literatura poskytuje pro takovéto zkoumání velmi bohatý materiál. 
Metody dramatické výchovy pak nabízejí cestu k hlubšímu a procítěnější-
mu pochopení textu nejen v  rovině racionálních významů, ale i  v  rovině 
emotivní. Dramatická výchova se snaží nalézat umělecké prostředky pro 
práci s  literaturou. Nedostatečnost verbálních a  racionálních postupů při 
učení umění je patrná. Obrazně řečeno – umělec netvoří pouze myslí, rozu-
mem, ale i srdcem a očekáváme, že takto bude umění i přijímáno. Racionál-
ní analýza přináší jistě určitý vhled, dovoluje jistou míru interpretace, ale je 
pouhou součástí pochopení literárního díla. Klíčovou psychickou odezvou 
apercepce jsou pocity a  představy, až na  druhém místě myšlenky a  pojmy 
(více Slavík, 1997, s. 13). Na cestě k uměleckému textu proto mnozí učitelé 
využívají prostředky jiných umění – báseň se maluje, text se zhudebňuje, 
vyjadřuje pohybem... V  případě dramatické výchovy se při práci s  textem 
uplatňují prostředky dramatického, divadelního umění.

V procesu práce s literárním textem metodami dramatické výchovy do-
chází mnohdy k propojování tří rovin – roviny epické (založené na diege-
tickém modelování fikce prostřednictvím slova), roviny herní – dramatické 
(založené zejména na mimetických modelech) a rovin reflexe a hodnocení. 
Pro herní situace je mnohdy důležité vyhodnotit text. Potřeba hlubšího po-
souzení textu tedy není dána instrukcí či otázkou směrem k textu, ale výstu-
pem. Chci-li vytvořit etudu na základě textu, musím tento text dobře číst. 
Mám-li za úkol vymyslet situaci, která bude pokračováním příběhu, musím 
tento příběh zreflektovat, pochopit motivace postav, jejich charaktery, mož-
nosti, které vývoj příběhu nabízí... Vytvořené herní situace se k textu vracejí, 
jsou s ním ve stálém dialogu, porovnávají se s ním, navazují na něj, sstávají 
se porstředkem jeho prozkoumávání, kontrastují s ním apod. Reflexe je po-
tom tím okamžikem, který nám dovoluje nalézt, pojmenovat, akcentovat vý-
znamy, vztahy, souvislosti toho, co jsme v předcházejících aktivitách zažili, 
přečetli, poznali, zahráli, vytvořili. V procesu dramatické výchovy se navíc 
často klade důraz na ozvláštnění, práci s napětím, kontrasty, gradací, emo-
tivní složkou – estetické kvality procesu jsou pojímány jako zásadní součást 
poznávání a vztahování se ke světu.

V  manuálu jsou uvedeny lekce, v  nichž děti využívají své zkušenosti 
s  dramatickou výchovou v  práci s  mladšími při zkoumání literárního pří-
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běhu, jeho kvalit, situací, které nabízí, a postav (Martina Janáková, Zuzana 
Jirsová, Jana Jurkasová...), ale také projekt, kdy děti spolu s pedagogy tvoří 
divadelní představení, tedy projekt inscenační (Václava Makovcová a  Jana 
Barnová). V takovém typu dramatickovýchovné práce děti směřují na zákla-
dě literárních textů k divadelnímu, jevištnímu tvaru. Podstatnou hodnotou 
tohoto procesu je společná tvorba dětí a pedagogů, nikoli mechanické na-
cvičení. Děti spolu s  pedagogem prozkoumávají text, hledají jeho témata, 
situace, prostředky jeho sdělení jevištní akcí.

V případě asymetrické spolupráce dětí, kdy starší děti vedou proces a vy-
užívají metod dramatické výchovy, je třeba zvážit, které činnosti zvládnou 
vést, instruovat, vyhodnocovat a  s  jakým cílem. Zkušené děti jsou zvyk-
lé těmito metodami pracovat na  kvalitativně jiné úrovni než mladší děti. 
Při přípravě hodiny pro mladší se však mohou opřít o vlastní dlouholetou 
zkušenost. Častými metodami, které děti využívají, jsou živé obrazy (situa-
ce znázorněná kompozicí postav bez pohybu), dialogy a přednesová četba, 
rozehrávání jednoduchých situací plnou rolovou hrou (hráči jednají za po-
stavu, využívají slovo i  pohyb), pantomimicky nebo jen zvukově – slovně 
(dialogy, rozhlasová hra), hledání možností řešení problémové situace a je-
jich prezentace v drobných etudách apod.

Obě cesty k  porozumění a  pochopení textu jsou cestami rozdílnými 
– první akcentuje více přístupy racionální, druhá pracuje i  s  afektivními 
a uměleckými prostředky. Nestojí však v žádném případě proti sobě,  vzá-
jemně se doplňují, vyvažují. Žáci by na  své cestě měli poznávat bohatou 
škálu přístupů a  metod. Pro téma vrstevnické spolupráce je však důležité 
zvážit, jaké metody budou dostupné pro všechny účastníky procesu, kdy 
a jak navodit symetrickou spolupráci, jaké metody zvládnou starší žáci při 
vedení práce s mladšími apod. Zásadním zjištěním je, že starší žáci při pří-
pravě programů pro mladší vycházejí zejména z metod svého učitele – jsou 
jim známé, dokážou posoudit jejich možnosti a úskalí i z vlastní zkušenosti, 
jsou si v nich jisté.
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 TEXTY A KONTEXTY

 Jaroslav Provazník

„Čtení knihy není jen ryze instrumentální činností zacílenou ke konstituci literárního 
díla v mysli čtenáře. Čtení je událostí, je tělesným dějem, není nějakou mezerou v životě, 
je součástí života, stejně jako procházka, oběd nebo sen.“

Michal Ajvaz

Texty, jejich typy a podoby

Zabývat se čtenářskou gramotností a  jejím rozvíjením znamená přemýšlet 
nejen o strategiích a metodách, které nám k tomu mohou posloužit, ale také 
o tom, s jakými texty budeme pracovat.

Autoři většiny příspěvků v tomto sborníku pracovali s uměleckými tex-
ty. Je dobré si však uvědomit, že čtenářská gramotnost je – jak uvádí např. 
Veronika Najvarová ve své disertační práci Čtenářská gramotnost žáků 1. stup-
ně základní školy – jen jednou z podoblastí gramotnosti funkční a úzce sou-
visí nejen s  gramotností uměleckou, ale i  s  dalšími oblastmi funkční gra-
motnosti – s gramotností jazykovou, informační, dokumentovou, sociální, 
přírodovědnou a  matematickou. Podle Veroniky Najvarové má čtenářská 
gramotnost výsadní postavení, protože „prolíná (…) všemi ostatními oblast-
mi, z  čehož plyne i  její důležitost“ (s.  29). Proto je užitečné připomenout, 
že repertoár textů, s nimiž při rozvoji čtenářské gramotnosti lze a je záhod-
no pracovat, by měl být co nejširší – vedle textů uměleckých tedy i různé 
typy textů mimouměleckých. Mezi nimi zejména texty odborné. Pro práci 
s dětmi samozřejmě nepřipadají v úvahu texty vědecké, zato však odborně-
praktické a popularizační ano. A dále jsou tu i texty publicistické, a to v celé 
šíři – od  textů, v  nichž se uplatňuje styl zpravodajský, přes texty úvahové 
a interview až po texty, které se vyznačují funkčním stylem přesvědčovacím. 
Ale děti by se měly umět zorientovat například i v textech administrativ-
ních (úředních) nebo v textech, v nichž dominuje funkční styl propagační 
(reklamy).

Máme-li s textem pracovat, musíme dobře zvažovat, proč jaký text a v jaké 
podobě dětem do ruky dávat. A netýká se to zdaleka jen textů uměleckých, 
beletristických.

V současné době vychází množství encyklopedické a populárně naučné 
literatury. Což je na jednu stranu dobře, nicméně leckdy jde o texty ledabyle 
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připravené, překládané z pochybných zdrojů nebo dokonce z textů, které 
nejsou přeloženy z původního jazyka. Před takovýmito texty je ovšem třeba 
se mít na pozoru a nebrat první text, který nám padne do ruky. Rozhodně se 
vyplatí zajít do  knihovny a  informace ověřovat v  publikacích o  stejném či 
příbuzném tématu.

Internet je dnes skvělou zásobárnou textů – seriózně připravených, ale 
také zcela pochybných. V případě textů odborných a publicistických se vy-
plácí nespoléhat na  jedinou webovou stránku, ale porovnávat informace 
z několika zdrojů. Signálem nedůvěryhodnosti bývá ledabylý nebo nekulti-
vovaný jazyk, nejednou doprovázený gramatickými a pravopisnými chyba-
mi, anonymita nebo neuvádění zdrojů informací. 

Na internetu lze ovšem čím dál tím častěji najít i texty umělecké – básně, 
povídky, pohádky apod. Tady je však třeba se mít obzvlášť na  pozoru. Po-
kud jde o texty, které vyšly knižně, je dobře si v seriózně připraveném vydání 
zjistit, zda text na internetu není necitlivě upraven, prokrácen nebo defor-
mován.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. digesty, tedy takové texty, které mají am-
bici ve stručné verzi, v zjednodušeném převyprávění zprostředkovat čtená-
řům rozsáhlejší a náročnější díla. Protože jsou většinou založeny na přístu-
pu, který bychom mohli nazvat recyklací původního textu, měli bychom se 
jim spíše vyhýbat, pokud je nevolíme záměrně proto, abychom např. s žáky 
pátrali po posunech ve sdělení a v podobě textu nebo z jiných důvodů. Roz-
hodně však digesty nemohou být adekvátním zdrojem uměleckého zážitku, 
protože už ze své podstaty redukují původní umělecký text na  informaci 
zpravidla o jejím ději nebo několika motivech a drasticky stírají poetiku au-
tora.

Jiným případem jsou ovšem adaptace. Jsou spisovatelé, kteří dokážou 
adaptovat náročné umělecké texty tak kvalitně, se zřetelným autorským zá-
měrem a na takové úrovni, že vytvoří svébytná díla. Z textů, s nimiž se setká-
te v tomto sborníku, je to příklad Aloise Jiráska a Oldřicha Sirovátky, kteří 
– každý po svém – zpracovali pověst o Bruncvíkovi, nemluvě už o Františku 
Hrubínovi, jehož veršované zpracování pohádky o zvířátkách a  loupežní-
cích (Začarovaný les) patří už dávno ke klasice české literatury pro děti.

V  jak deformované podobě mohou být texty předkládány čtenářům, je 
možné doložit nejlépe na pohádkách, přesněji řečeno na klasických a autor-
ských adaptacích pohádek, např. Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. 
Ty se dnes nejčastěji stávají oběťmi necitlivých úprav. Setkáváme se tak s tex-
ty, které jsou násilně aktualizovány, ať už je za tím nedostatek pokory nebo 
grafomanství, případně neumětelství, jindy kalkul a někde dokonce neoma-
lený útok na peněženky rodičů a učitelů. „Metody” prvoplánových aktuali-
zací a úprav jsou neobyčejně ”bohaté”. Ta, která je postřehnutelná bez hlub-
ší analýzy, by se dala nazvat metodou primitivně „opravárenskou”. Ve snaze 
předložit čtenáři co nejsnadnější a ”nejsrozumitelnější” text likvidují autoři 
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takovýchto adaptací osobitou poetiku upravovaného autora, aniž je zjevný 
jejich záměr nebo celková koncepce, a původní text se stává bezbarvý, ”bez-
pohlavní”. Takoví adaptátoři mění bezdůvodně postavy nebo jejich atributy, 
mění motivace nebo je nesmyslně domýšlejí a  necitlivě zcivilňují slovník. 
Další častou „metodou“ takovýchto pochybných aktualizací je prvopláno-
vé, nezdůvodněné zjemňování motivů, při němž autoři adaptací zbavují 
původní text domnělé drastičnosti. Výsledkem je však banalizace a trapná 
idealizace. Snahy přiblížit pohádku co nejvíce dnešnímu čtenáři se projevu-
jí např. v tom, že autor textu (ale i ilustrací) do textu násilně vpravuje motivy, 
které s původní pohádkou vůbec nesouvisejí. Stěží obhajitelnou „metodou“ 
aktualizací je radikální „digestizace”, tedy tak drastické zestručnění, že při 
něm z původního textu nezůstane kámen na kameni. Tento přístup k adap-
taci se týká hlavně obrázkových knih. Extrémním případem jsou bohatě 
(a  často agresivně nevkusně) ilustrované knížky, které mají někdy podobu 
připomínající leporelo, jež obsahují jedinou pohádku. Opačným, ale nemé-
ně pochybným postupem aktualizování pohádek je rozřeďování syžetu, při 
němž každá akce postav je opisována mnoha slovy a je neadekvátně psycho-
logizována.

Za všemi těmito úpravami najdeme ignorování výchozího textu nebo ne-
dostatek citlivosti vůči poetice autora, nepoučenost, pověru, že v pohádce je 
vlastně možné vše, absenci talentu a elementárního vkusu. Nepochopitelné 
a někdy těžko zdůvodnitelné úpravy textu svědčí o tom, že autorům tako-
výchto adaptací zcela chybí jakýkoliv záměr, a tak texty upravují naprosto 
bez koncepce. Mnohdy je z knihy až příliš vidět snaha podbízet se za úče-
lem zisku nebo exhibice. Jsou nakladatelé, kteří nakládají s  texty klasiků 
zcela neomaleně, jako se zbožím, s  nímž si můžou dělat cokoliv. Někteří 
nakladatelé dokonce zacházejí se jmény klasiků – B. Němcová, K. J. Erben, 
H. Ch. Andersen – doslova jako s  obchodními značkami: Na  obálkách se 
ohánějí těmito zvučnými jmény, protože je zjevně vnímají jako jistotu, která 
na rodiče a učitele ”zafunguje” jako ”známka kvality”, ačkoliv to, co tyto kni-
hy obsahují, nemá s texty těchto klasiků už téměř nic společného.

Dokonce i mezi těmi, kdo se s dětmi věnují přednesu, tedy jedné z nej-
efektivnějších cest k interpretaci uměleckého textu, jsou tací, kteří svým svě-
řencům předkládají texty získané z druhé ruky, v opisech, aniž si ověří, zda 
mají v ruce takovou podobu textu, kterou autor opravdu napsal. Zejména 
(ale nejen) u uměleckého textu hraje roli doslova každá čárka, natožpak slo-
vosled, uspořádání do odstavců, případně do veršů a strof.

Požadavek ověřit si, zda máme v ruce autentický text, není jen věc piety 
k autorovi. Každé umělecké dílo má svou stavbu, kompozici, kterou nelze 
nahodile měnit a  upravovat, protože beletristický text je napsán přede-
vším tak, aby se všechny jeho složky podílely na  zprostředkování přede-
vším emocionálního zážitku, který čtenáři otevírá bránu do světa fikce, jež 
se skrývá v uměleckém textu. Přesně to zformuloval Jan Mukařovský: „(…) 
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je (…) možno obsah vyjmout z kontextu díla básnického (říci jen ,vlastními 
slovy‘, tak např. vyjmout a dokonce i uvést v systém ideologii Holečkových 
Našich) beze ztráty hodnoty intelektuální, ale s podmínkou úplné ztráty es-
tetické účinnosti“ (1982, s. 23).

Dobrodružství čtení

„Před čtoucím jsou rozestřené vždy jen dvě stránky. Předcházející a  následující se 
skrývá ve tmě, neozývá se žádnými náznaky. Tento úzký horizont dělá četbu knihy 
podobnou cestě úzkou křivolakou ulicí, kde dohlédneme vždy jen k nejbližšímu rohu, 
anebo ještě spíš procházení labyrintem propojených pokojů. Omezenost horizontu 
vnáší do čtení moment úzkosti, pocity číhání a pasti, v labyrintu knihy cítíme přítom-
nost Mínotaura, který neustále ustupuje a  nakonec uniká do  neviditelných stránek 
za posledním listem knihy.“  (Ajvaz, s. 34)

Čtení „klasického“ textu, uspořádaného na dvojrozměrné stránce do li-
nek (případně sloupců) přirovnává Michal Ajvaz neobyčejně výstižně 
k cestě labyrintem. Je na místě připomenout, že tento způsob čtení se v po-
sledních letech dramaticky obohacuje o zcela jiný typ: Internet před námi 
otevřel takový typ čtení, který bychom mohli nazvat víceúrovňovým, kdy 
do textu pronikáme jako do mnohovrstevnatého složitého a stále se rozrůs-
tajícího a zmítajícího se organismu, který je uspořádán do nepřehledného 
množství rovin a vrstev, do něhož se můžeme nořit, ale v němž se můžeme 
i ztrácet a v němž můžeme i fatálně zabloudit – jak to ostatně ilustruje tentýž 
Michal Ajvaz ve svém nejnovějším beletristickém textu Lucemburská zahrada 
(2011). Což je aspekt čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti, který v tomto 
sborníku zatím není reflektován, protože teprve čeká na zpracování.

Kontexty a souvislosti

Text – jak praví jedna z  definic – je „nástroj komunikace prostřednictvím 
jazyka“ (Nünning, 2006, s. 814). V Příruční mluvnici češtiny (Grepl, 1992, s. 652-
653) se dočteme, že rysy, které dělají text textem (tzv. textualita) nejsou jen 
informativnost (sdělnost), intencionálnost (zaměřenost k  cíli, záměru), 
akceptabilita (přijatelnost pro adresáta) a  koherence (soudržnost), příp. 
koheze (spojitost), ale také intertextovost (vázanost na obecné vědomosti, 
hodnoty, reálné texty a také texty jiných umění).

Proto je užitečné přemýšlet o tom, do jaké oblasti činností text, který si 
vybereme, vsadíme, protože nám to může významně pomoci při hledání 
cest k rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Primárním kontextem beletristických textů jsou přirozeně další druhy 
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umění: divadlo a dramatické činnosti (inscenování dramatizací původně 
epických textů), hudba a zpěv (např. zhudebňování básní), pohybové čin-
nosti a tanec inspirované literárními texty, výtvarné činnosti (od ilustrací 
textů až ke komplexnímu zpracování textu v podobě knihy jako artefaktu) 
včetně fotografování a filmování (dnes zejména vytváření videoprogramů).

Další možností je uvažování o tom, jakými médii mohou být texty zpro-
středkovány a jaká specifika to s sebou nese. Nejpřirozenější je vnímat živé 
vyprávění příběhů (ostatně příběhy se odedávna předávají především ži-
vým vyprávěním) a  učit se dovednosti vyprávět příběhy (tzv. storytelling) 
– to samo může být výborným prostředkem rozvoje čtenářské gramotnosti. 
Další možností je více či méně předem připravené předčítání, které se ostat-
ně objevuje v mnoha příspěvcích v tomto sborníku. Náročnější podobou in-
terpretace je pak přednes, který si recitátor připraví pod vedením pedagoga 
nebo jiného zkušeného konzultanta. Jinou cestu nabízí tvorba nových tex-
tů:  na základě slovesných her mohou žáci v rámci tvůrčího psaní vytvářet 
vlastní texty – od básniček, povídek, pohádek atd. přes reportáže až po tex-
ty naučné, založené např. na kompilaci seriózních zdrojů (kvalitní webové 
stránky, encyklopedická díla, umělecko-naučné knihy atd.). Takové texty 
mohou být součástí školních časopisů nebo tematických sborníků (jaké 
např. vydávají na Základní škole E. Beneše v Třebíči k historickým událos-
tem, jako byla sovětská okupace v roce 1968 nebo sametová revoluce v roce 
1989).

Pro text je také důležitá tzv. situativnost neboli zapojení textu do kon-
krétního situačního kontextu. Zcela jinak text vnímáme v písemné podobě 
při tichém čtení, zcela jinak ho vnímáme při předčítání, při přednesu nebo 
dokonce v improvizované podobě při živém vyprávění, jinak text vnímáme 
ve třídě, jinak při inscenování v divadelním prostředí, jinak v prostředí, které 
je s textem nějakým způsobem svázáno (např. tehdy, když text předčítáme 
v prostředí, které s textem nějak – např. atmosférou – souvisí, nebo dokonce 
v případě tzv. site specific produkcí).

Co je dobré mít na paměti a čeho je dobře se vyvarovat

Závěrem několik zásad, kterými je užitečné se při výběru textů a při práci 
s nimi řídit:

 ӽ Dětem bychom měli nabízet jen kvalitní texty, nejlépe v takové podo-
bě, v jaké je autor napsal.

 ӽ U pohádek, pověstí a dalších žánrů vycházejících z folkloru bychom 
měli pracovat jen s kvalitními adaptacemi a zpracováními a měli by-
chom se vyvarovat anonymních a pokoutných vydání.

 ӽ Chceme-li pracovat s pohádkou nebo pověstí, měli bychom si dát tu 
práci a zjistit její různé verze a rozhodnout se, která z verzí odpovídá 

marusak3.indd   27 17.7.2012   13:40:02



28

našemu záměru, a přitom je skutečně kvalitní.
 ӽ Při práci s  textem bychom si měli zjistit co nejvíc údajů o  autorovi 

a okolnostech vzniku díla.
 ӽ Ve výběru kvalitních textů mohou učiteli pomoci recenze, zejména 

v  odborném tisku (literární časopisy, jako jsou Tvar, Host nebo A2, 
seriózní internetové stránky, např. iLiteratura.cz [www.iliteratura.cz], 
nebo specializovaná periodika, jakými jsou Ladění a  Tvořivá dramati-
ka).

 ӽ Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Nevyplácí se spoléhat na jedinou 
webovou stránku, ale je třeba porovnávat informace z několika zdro-
jů.

 ӽ Není dobré se spoléhat na to, co si pamatujeme z dětství, ale i knihy 
notoricky známé je třeba si vzít znovu do ruky a přečíst si je.

 ӽ Když objevíme text, který nás zaujme a který chceme dětem nabíd-
nout, měli bychom zajít do knihovny a přečíst si další knihy od autora 
tohoto textu, abychom poznali důkladněji jeho poetiku.

 ӽ Pokud se dostaneme k  textu z  druhé ruky (např. v  opisu) nebo nás 
nějaký text zaujme na internetu, měli bychom si ho ověřit v seriózně 
připravené knize, v podobě, v které ji k tisku odevzdal autor. 

 ӽ Umělecký text – jde-li o  text kvalitní – je svébytný tvar, v  němž má 
zpravidla každé slovo a každý motiv svoje místo. Proto bychom měli 
s textem zacházet citlivě a respektovat takovou podobu, kterou k tis-
ku určil autor.

 ӽ Je důležité ověřit si, zda text, případně jeho část (úryvek), který najde-
me, odpovídá tomu, co autor skutečně napsal.

 ӽ Velký pozor bychom si měli dát na  „anonymní“ knihy, tedy knihy, 
v  nichž nenajdeme (nebo jen obtížně nacházíme) autora textu, pří-
padně překladatele.

 ӽ Ostražití bychom měli být vůči nakladatelům, kteří opatřují své knihy 
podbízivými ilustracemi.

 ӽ Rezervovaní bychom měli být k textům šířeným internetem bez udá-
ní autora.
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PŘÍKLADY PROGRAMŮ  
VRSTEVNICKÉ SPOLUPRÁCE  

PŘI ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ  
GRAMOTNOSTI

Příklady z  praxe, které uveřejňujeme, byly vytvořeny a  realizovány členy 
pracovní skupiny – učiteli a  lektory, kteří se podíleli na  činnosti pracovní 
skupiny. Mnohdy jde o programy, které byly připravovány pod garancí uči-
tele staršími dětmi pro žáky mladší. Jednotlivým příspěvkům byl ponechán 
osobitý styl autora, programy jsou uvedeny komentáři editorů. Kritériem 
pořadí příspěvků je model spolupráce – od příspěvků, kdy jde o modely asy-
metrické spolupráce (starší děti připravují programy, jsou v  pozici tutorů, 
případně těch, kteří program vedou, předávají vlastní zkušenosti apod.), až 
po příspěvky, kdy jde o symetrickou spolupráci mnohdy i ve spontánních, 
didakticky nenavozených situacích.
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 ZVÍŘÁTKA A  LOUPEŽNÍCI

	 PiLotní	Program	sPoLuPráce

 Zuzana Jirsová 
 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec

Zuzana Jirsová je učitelkou literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy 
v Jindřichově Hradci. Program připravili pod její garancí žáci literárně-dramatického 
oboru pro mladší žáky na základních školách. Příspěvek je ukázkou asymetrické spo-
lupráce žáků. Starší žáci (ve spolupráci s pedagogem) připravují hodinu pro mladší, 
při níž uplatňují vlastní dovednosti práce s  textem, dovednosti přednesové. Hodinu 
s  mladšími dětmi vedou, učitelé jsou v  roli pozorovatelů a  pomocníků. Cílem takové 
hodiny je předat vlastní zkušenosti a zaujetí pro literaturu mladším dětem, motivovat 
je k četbě, působit jako příklad vztahu a tvořivého přístupu k literatuře. Starší děti jsou 
v tomto případě v práci s uměleckým textem velmi zkušené, jsou žáky literárně-dra-
matického oboru ZUŠ. Jsou také zkušené v  metodách práce s  textem a  příběhem 
a dokáží zvolené metody posoudit vzhledem k věku a zkušenostem mladších (s případ-
nou pomocí pedagogů) – využívají vlastních zkušeností s  literaturou pro posouzení 
a volbu vhodného textu pro mladší. Pedagogové tak setkání dětí staví na výrazných 
specifických dovednostech starších žáků a připravenosti mladších dětí zejména v so-
ciální oblasti, dovednostech skupinové práce. Pedagog přenechává přípravu na dětech 
s  důvěrou v  jejich schopnosti, zaujetí pro věc, stává se více rádcem, usměrňovatelem, 
tím, kdo pomáhá, vnáší vlastní pedagogické zkušenosti, nikoli tím, kdo připravuje, za-
dává, určuje strukturu, metody, cíle… Tato zkušenost je velkým obohacením pro děti 
– projekt vnímají jako svůj, učí se vnímat svět literatury očima někoho jiného, využí-
vají vlastní dovednosti ve prospěch mladších spolužáků, svými vlastními zkušenost-
mi a dovednostmi obohacují mladší. Možným rizikem této práce je ovšem to, že děti 
takovou přípravu nezvládnou nebo že se hodina nezdaří a starší budou ve svém cíli 
zklamáni. Pedagog, ač stojí stranou, si musí být tohoto rizika vědom a  velmi citlivě 
ochraňovat jak přípravnou fázi, tak i samotný průběh setkání. Zajímavé je, jak starší 
děti nabízejí mladším cestu k čtenářským strategiím (hledání souvislostí já-text, text-
text, převídání…), které samy velmi dobře zvládají, navíc cestu, kterou si samy vyzkou-
šely a důvěřují jí. 
Pro program je charakteristické prolínání četby, expresivních, tvořivých aktivit dětí 
a reflexí. Program nevrcholí závěrečnou prezentací, výstupy z práce dětí (ať už indivi-
duální, nebo skupinové) jsou včleněny do různých fází programu a jsou součástí celku. 
Tyto výstupy mají často ráz prezentace tvorby nebo mají herní povahu. 
Jistým úskalím programu může být Bartošův text, který je pro menší děti dlouhý a po-
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měrně náročný. Pro detektivní práci – hledání rozdílů – však starší děti nedávají žád-
ně mety, oceňován je každý nalezený rozdíl v textech v jakkoli dlouhé části.
Zajímavá na  celém projektu je geneze. Vznikl z  přirozené potřeby pedagoga-rodiče, 
který využil dovedností svého dítěte a jeho vrstevníků k práci s dětmi, jejichž je učite-
lem. Po prvním úspěchu takového setkání byl vytvořen další projekt, který se stal pilot-
ním projektem pro další vzdělávání pedagogů v oblasti vrstevnické spolupráce.
Důležitým prvkem programu je i spolupráce institucionální, propojení základní školy 
a základní umělecké školy.
Tento program byl pilotním programem pro činnost pracovní skupiny. Děti samy 
program realizovaly i  s  dospělými pedagogy, členy pracovní skupiny, na  jednom ze 
seminářů, které byly součástí projektu. Model vrstevnické spolupráce tak dostal nový 
rozměr – samy děti předávaly vlastní zkušenosti pedagogům.

(Radek Marušák)

Geneze projektu
Nápad se zrodil na  Základní škole v  Plavsku na  Jindřichohradecku a  také 
tam byl první projekt v červnu 2010 uskutečněn. Iveta Marušáková, ředitel-
ka školy, chtěla nabídnout svým žáčkům kontakt se staršími a v oblasti inter-
pretace textu zkušenějšími žáky. Aby začínající čtenáři na vlastní oči a uši 
vnímali (a posléze si sami vyzkoušeli), že přednes básničky není jen odříká-
ní zpaměti. Že nejde o záležitost mechanickou. Že ten, kdo přednáší, by si 
měl uvědomovat, co říká, a vědět, co svým přednesem sděluje ostatním. Dal-
ším cílem vstupu žáků ZUŠ do 1.-3. třídy ZŠ bylo ukázat dětem, že zabývání 
se poezií není ostuda a recitace může bavit i velké kluky.

Program, který si dvojice žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ připra-
vila, měl tyto základní části:

 ӽ nabídka a četba textu ve skupinách (A. A. Milne: Schovávaná), rozho-
vor – individuální postřehy dětí, o čem báseň je, jak na koho působí, 
dále práce dětí s textem ve skupinkách a následné prezentování zvo-
leného způsobu interpretace;

 ӽ skupinová tvorba nových básniček hravou technikou a jejich četba;
 ӽ přednes starších žáků mladším.

Přípravy se Tereza a Vítek, dvojice starších dětí ze ZUŠ, chopila s velkou 
iniciativou a z ní také pramenila převážná většina nápadů. Před započetím 
výuky přednesu jsme pak společně návrhy konzultovali, vybírali či doplňo-
vali a řadili jednotlivé kroky. Samotnému setkání a realizaci programu jsem 
nemohla být přítomna, učila jsem. Z následného rozhovoru s Vítkem a Tere-
zou a rovněž tak s paní ředitelkou ZŠ vyplynula spousta pozitiv. První krok 
byl uskutečněn, byl shledán funkčním a přínosným pro obě strany. Stal se 
impulzem pro rozsáhlejší projekt:
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Starší žáci se stávají průvodci a partnery začínajících  čtenářů
Ve školním roce 2010-2011 jsme se s dospívajícími žáky v ZUŠ v čase vyhra-
zeném poezii více setkávali s díly Františka Hrubína. To proto, že v rozpětí 
školního roku se k této osobnosti české poezie vázala hned dvě výročí. Ač-
koli se naše hledání a objevování pohybovalo ponejvíce v oblasti tvorby pro 
dospělé, nemohl být opomenut návrat k tomu, co si děti pamatovaly z dět-
ství.

 A patrně i proto odpověď na otázku, co byste chtěli nabídnout začínají-
cím čtenářům, zněla: Hrubínův Začarovaný les. Start k tvorbě projektu byl 
dán.

Dvojice Tereza a Vítek se rozrostla v trojici, přibyl Pepa, v té době žák sed-
mé třídy ZŠ a samozřejmě i žák LDO ZUŠ. Veškerá plánování se děla mimo 
výuku, ve volném čase všech zúčastněných. Mou milou povinností bylo sle-
dovat nápady, korigovat směřování a dodávat impulzy ke sjednocení, k po-
sloupnosti jednotlivých kroků, a  vytvářet tak u  mladých aktérů povědomí 
o nutnosti stanovení cíle.

Cíle, na kterých jsme se dohodli
 ӽ Vytvořit klima důvěry a partnerství. Vlastním příkladem vést mladší 

žáky k četbě, k literatuře.
 ӽ Zprostředkovat začínajícím čtenářům porovnání Hrubínova pojetí 

s Bartošovou klasicky převyprávěnou pohádkou. Tedy: Navodit pod-
mínky pro orientaci v  textu a  pro uvědomění si rozdílů v  ději dvou 
na první pohled podobných příběhů. Vést děti k vnímání odlišnosti 
výstavby textu, žánru a tématu.

Prostředky – aktivity nabídnuté žákům prvního stupně
Rozhovory, pohyb, hra, vytváření představ, živé obrazy (nehybné kompozi-
ce hráčů, které zobrazují určitý jev, situaci, vztahy apod.), domýšlení situací, 
aktivity v rolích, naslouchání textu, orientace v psaném slově, četba a pre-
zentování vybraného úryvku, hledání rozdílů, porovnávání textů a  jejich 
vyznění.

Knihy, z nichž jsme si vybrali texty
BARTOŠ, František. Kytice. Praha: Albatros, 1970.
HRUBÍN, František. Dvakrát sedm pohádek. 4. vyd. [1958]. Praha: Albatros, 

1982.
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osnova	Projektu

Celou lekci vedou starší děti, k  jednotlivým krokům dávají instrukce, jsou 
v pozici těch, kteří celý proces řídí.

Seznámení, navázání kontaktů, budování důvěry ke starším žákům
Děti sedí v kruhu a pozitiním způsobem představují kamaráda po pravici. 
Do činnosti se stejným způsobem zapojují i starší žáci.

Přiblížení se k námětu a zbavování se ostychu
Aktivizace a setřásání ostychu prostřednictvím honičky motivované domá-
cími zvířaty.

Koncentrace, napětí, uvolnění a rovněž paralela k reakcím loupežníků 
a zvířátek v Hrubínově verzi
Děti hrají hru Kevin – sám doma: Hráči stojí v kruhu, mají skloněné hlavy, 
dívají se na špicky nohou. Starší hráči vyprávějí příběh (často improvizují, 
neboť délka hry je dána tím, jaký je její průběh), který je paralelou k situaci 
z Hrubínova textu – zvířata se strachem nahlížejí do oken loupežnické cha-
lupy. Při hře vyprávěný příběh vychází ze situace, kdy je dítě samo doma, má 
strach a nahlíží do koutů v bytě, kde může být ohrožení. V určitém okamži-
ku (chvíle napětí) starší žák vyprávění přeruší, tleskne, hráči v kruhu rychle 
zvednou oči a podívají se na někoho jiného (nesmí změnit první směr po-
hledu). Když si dva hráči neplánovaně pohlédnou do  očí, znamená to, že 
nebezpečí je nablízku. Reagují výkřikem a útěkem z kruhu (paralela s tex-
tem Františka Hrubína: loupežníci se lekli zvířátek, zvířátka se lekla loupež-
níků). Ti, kteří se s nikým nesetkali přímým očním kontaktem, skloní opět 
hlavy a vyprávění a hra pokračuje.

Starší děti stále budují klima důvěry, zábavnosti, vnáší však už do činnos-
tí motivy související s textem. Připravují a ladí tak skupinu na následné vní-
mání textu. Tento krok vyplývá z jejich vlastních zkušeností z procesu práce 
s textem v literárně-dramatickém oboru.

Vybavení si zkušeností, podnícení představivosti, seznámení s  techni-
kou zobrazení a ztvárnění představ tělem, pozicí a výrazem
Po  předchozí hře starší žáci vybízejí mladší, aby mluvili o  svých zážitcích 
a  společně s  nimi mluví o  situacích, kdy byli sami doma nebo v  lese, jaké 
byly jejich pocity, zda se báli a čeho. Hovor směřují k tomu, čeho se může 
člověk v lese bát, leknout, jak tma může změnit vnímání a zcela obyčejný 
jev proměnit v naší mysli v něco strašidelného. Vlastní zážitky tak připravují 
děti na přijetí textu, a vytváří tudíž souvislosti text-já.
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Setkání s textem Františka Hrubína Začarovaný les
Starší předčítají text mladším, v určité chvíli čtení přeruší. Dětem je násled-
ně vysvětlena technika živého obrazu a starší děti ukáží, jak živý obraz vy-
padá. Mladší děti potom v živém obrazu ztvárňují představu, čeho se mohla 
zvířátka v lese bát (děti simultánně – všechny najednou – vytvoří sochu toho, 
čeho se mohla zvířata v lese bát, a potom ji pojmenují).

Co mohl vidět kohout?
Čtení je opět zastaveno ve  chvíli, kdy kohout pohlédne do  okna. Děti se 
ve skupinách dohodnou, co mohl kohout vidět, a vytvoří živý obraz tako-
vé situace. Svůj obraz nabídnou ostatním skupinám, které se snaží pojme-
novat, co vidí. Tvůrci mají potom možnost zpřesnění. Děti předjímají vývoj 
textu.

Krátká pohybová improvizace
Starší děti čtou mladším, co skutečně zvířátka uviděla. Dávají výzvu k tvorbě 
ve skupinách: Co udělala zvířátka, když spatřila loupežníky, co udělali lou-
pežníci, když uviděli zvířátka?:
Polovina třídy zastupuje zvířátka, vytvoří obraz a  po  signálu ho rozehraje 
v  krátké improvizované pohybové akci – reakce zvířátek na  to, co uviděla 
v okně. Druhá skupina se dívá a potom mluví o tom, co žáci viděli.

Skupiny se vymění. Druhá polovina zastupuje loupežníky, vytvoří obraz, 
který rovněž nakrátko ožije. Opět následuje rozhovor.

Děti vycházejí ze znalosti textu, ale také z toho, že byly v lekci aktualizo-
vány jejich vlastní zkušenosti ze situací, kdy se bály, lekly apod.

Následuje dočtení – doposlech Hrubínovy pohádky.

Rekapitulace
Starší děti kladou dětem otázky, které rekapitulují příběh Hrubínovy po-

hádky: Jak pohádka začala? Co se stalo pak? Jak skončila?

Setkání malých čtenářů s psaným slovem a následné předčítání
Skupinky mladších dětí si podle svého mínění vyberou úsek Hrubínova tex-
tu, zvolí způsob, jak úsek rozdělit mezi jednotlivé členy a jak ho prezentovat 
ostatním. Starší děti během předcházejících aktivit samy text četly co nejži-
věji. Ukázaly tak mladším jistý vzor interpretace veršovaného textu. Mladší 
děti mohou tento vzor kopírovat (což se v tomto věku ještě přirozeně děje), 
mohou však využít i vlastního kreativního přístupu. Po přípravě skupinky 
prezentují připravenou četbu.

Poslech pohádky Františka Bartoše
Zkušenější čtenáři, žáci 2. stupně, předčítají mladším pohádku Františka 
Bartoše O zvířátkách a loupežnících z jeho knihy Kytice, která vyšla poprvé 
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v roce 1906. (Náš text je citován z vydání, které edičně připravila Františka 
Havlová a které vyšlo v roce 1970 v nakladatelství Albatros.) 

Pátrání v textech
Skupinky mladších žáků se stávají detektivy, pátrají po  odlišnostech zpra-
cování a vyznění verze Hrubínovy a Bartošovy. Zcela vědomě zde starší žáci 
vedou mladší k  porovnání textů s  podobným námětěm. Rozvíjejí strategii 
hledání souvislostí text-text.

Závěrečný rozhovor o tom, která pohádka se komu více líbila a proč
Mladší děti hodnotí a své hodnocení zdůvodňují.

Rozloučení

reaLizace,	úvahy	o	Průběhu	a	Podmínkách

Přibližně stodvacetiminutový projekt byl uskutečňován od počátku dubna 
do konce května 2011. Proběhl celkem čtyřikrát se žáky 2. ročníků ZŠ a se 
žáky 1.-3. ročníků málotřídních škol. Konkrétně se ho zúčastnily tyto školy: 
2. ZŠ Jindřichův Hradec (dvě třídy 2. ročníků), ZŠ Plavsko a ZŠ Popelín. Tro-
jice žáků ZUŠ se rozrostla ve čtveřici, novým členem týmu se stala Terezka.
Ve třech případech akce probíhala na půdě ZUŠ Jindřichův Hradec, mladší 
žáci byli hosty v prostorách učeben literárně-dramatického oboru. Naopak 
tomu bylo v případě, kdy ti větší přišli navštívit děti do ZŠ Plavsko.
Známý či naopak nový prostor má jistě vliv na navazování kontaktu, získání 
důvěry. Nové prostředí mohlo zpočátku ovlivnit míru koncentrace mladších 
žáků na předkládaná zadání. Podobně mohlo působit i samo setkání s „těmi 
většími a dovednějšími“. Pohybové aktivity zařazené v úvodu však značně 
napomohly k překlenutí těchto překážek.
Z  hlediska pozorovatele osobně zaměřeného spíše na  nabídku, na  tvůrce, 
starší žáky a vůdčí osobnosti projektu si troufám říci, že důležitým vyvažu-
jícím prvkem byly jejich vlastnosti a  dovednosti: energie v  postoji a  hlase, 
otevřenost, vstřícnost, schopnost formulovat zadání a  sledovat průběh, 
pomáhat.
Zvažuji-li podmínky pro realizaci podobných projektů, musím uvést další 
důležité hledisko: míru vybavenosti žáčků nejenom po  stránce znalostní 
ale též sociální. Všechny skupiny, kterým byl projekt nabídnut, byly svými 
učitelkami vedeny ke  spolupráci, vzájemné pomoci a  schopnosti komu-
nikovat. V  krátkosti bylo možné vycítit, že děti mají ke  svým učitelkám 
důvěru, že ve společenství panuje oboustranný přátelský vztah. Také proto 
proběhlo navázání kontaktů s žáky 2. stupně velice rychle.
Vedení setkání bylo téměř stoprocentně v rukou starších žáků. Paní učitelky 
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byly nápomocny při tvorbě skupinek nebo v  případě potřeby upozornily 
na  individuální zvláštnosti některého z  žáků. Zřídkavá připomenutí z  mé 
strany byla pouze organizačního rázu.
Nakonec nám učitelky prvního stupně sdělily svůj názor na průběh či náplň 
projektu. Byli jsme například upozorněni, že orientace v  celém Bartošově 
textu (při hledání rozdílů) je pro začínající čtenáře vzhledem k jeho délce 
náročná. Celkově byly s naší prací spokojené a chvála nebyla frází.

Závěrem

Setkávání začínajících čtenářů se zkušenými, avšak nikoli dospělými čte-
náři, společné sdílení a  objevování tajů textu může být pro žáky prvního 
stupně velkou inspirací a povzbuzením k vlastní četbě. V případě projektu 
pracovně nazvaného Hrubín-Bartoš se podařilo navázat kontakt, vzbudit 
pozornost dětí a motivovat je k aktivitám pohybovým i čtenářským. Děti byly 
schopné rozpoznat a pojmenovat základní rozdíly v ději (například odlišný 
vývoj situace při setkání zvířátek s loupežníky), povšimnout si archaických 
pojmů (pacholek, hospodář) i  poetického a  veselejšího ladění v  pohádce 
Hrubínově. Zde si uvědomily i rytmus a verš.

Adresáty projektu byli mladší žáci, velký přínos tato setkávání měla i pro 
dopívající. Mnohé si ozkoušeli a mnohému se naučili. Myslím, že do podob-
ných projektů by měli být zapojeni i studenti gymnázií, kteří by si tak mohli 
ověřit své schopnosti a snáze se rozhodovat, jakým směrem se bude ubírat 
jejich další studium.
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Příloha 1

František Hrubín: začarovaný	Les

Jednou domov opustili 
kozel, kohout, kočička.
Šli celý den, nespatřili
cestou ani človíčka.
Pořád stejnou notují,
na lidi si stěžují:

„Kikirí, kikirí,
nač mám vstávat ve čtyry?“

„Mňouky mňou, mňouky mňou,
už nás trápit nebudou.“

„Mée mé, mée mé,
s lidmi už být nechceme!“

„V lese najdem živobytí,
kočička si ptáčka chytí,
kohout jádry bude živ
a ten kozel najde trávy,
ještě lepší nežli dřív.
Nic nás v cestě nezastaví,
kikirí, mňou, mée mé,
lidem smát se budeme.“

Večer nemohli už zpátky,
les se zavřel za zvířátky.
 
Les je v noci jako živý:
vítr učí mluvit dříví,
měsíc houby cvičí v tanci
a na zádech svatojánci
hvězdy z nebe snášejí.

Je jim čím dál smutněji.
 
A tak jdou

lesem, tmou,
levá, pravá,
přední, zadní -
pozor, kozle, neupadni!

Na zvířátka padá strach,
našlapují po špičkách,
ale nemohou už zpátky,
před zvířátky, za zvířátky
černé lesy, tma a tma.
Kdopak se tu vyznat má!
 
„Mée mé, mée mé,
sotva ten les přejdeme!“
„Kikirí, kikirí,
budem z lesa ve čtyry!“
„Mňouky mňou, mňouky mňou,
řeči nikam nevedou.“

A tak jdou
lesem, tmou,
levá, pravá,
přední, zadní,
pozor, kozle, neupadni!

Vtom probleskla houštím záře,
zajásala zvířátka:
„Cesta lesem překrátká,
budem zas mít hospodáře!“

Došli k staré chatrči,
z okénka se světlo lije.
Kozel všechny odstrčí,
on chce vidět, kdo tam žije,
kočka také, kohout též:

„Počkej, vždyť mě zamáčkneš!
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Kikirikí! Mée mé!
Zacláníš mi! Né a né!“

Jeden druhého tu šidí,
ale kohout první vidí…

Vidí, jak tam ve světnici
v karty hrají loupežníci,
bum!

Sedma k sedmě,
osma k osmě,
já teď nesu,
eso k esu,
bum,
 bum,
  bum!

A tak hrají,
dupou, křičí – 
o podkovu,
o káču,
o záplaty,
o jehličí,
bum!

Bum,
 bum,
  bum!
 
Vtom zamečel kozel, hráči
vyskočili ze židlí,
ze dveří se strachy tlačí,
vždyť tam v okně zahlídli
hrozné zvíře: má tři hlavy,
jedna mečí,
druhá mňouká
a ta třetí kokrhá.

„Utíkejme,
utíkejme,
než nás všechny roztrhá!“

Utíkají, les je žene,
s nimi karty rozházené,
karty, káča bláznivá,
divé houby v patách mají,
utíkají, klopýtají,
kolem všechno ožívá,
pařezy je spolknout chtějí,
houby už je dohánějí,
už je mají – ještě krok…

A tu loupežníci – skok,
skok a skok a přes potok.

Už jsou z lesa za potokem,
oddychují, jdou jen krokem,
už mají dost lesa, pranic,
zpátky nevrátí se zanic.

A zvířátka přes kořeny
dál žene les naježený:

„Mňouky, mňou, mňouky mňou,
světýlka nás zavedou!“

„Mée mé, mée mé,
už jim neutečeme?“

A tu kohout vesele
překřičel své přátele:

„Kikirí, kikirí,
je tři čtvrtě na čtyry!“

Svítá, svítá, za chviličku
vesele jdou po sluníčku,
levá, pravá,
přední, zadní,
pozor, kozle, neupadni –
mezi poli, v ranní záři
vracejí se k hospodáři.

marusak3.indd   41 17.7.2012   13:40:02



42

Příloha 2

František Bartoš

o	zvířátkách	a	LouPežnících

Domácí zvířata nabažila se živobytí ve dvoře hospodářově a usmyslila si jít 
na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa 
s kohoutkem. Šli celý den; večer pak ocitli se v lese, z něhož nevěděli kudy 
kam. To jim bylo velmi nemilé; tedy se radili, co počít. Chytrý psík navrhl, 
aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a ohlédl se, zdali by nespatřil nějaké 
světlo. Ta rada se všem líbila; kohoutek vyletěl na větev a skákaje a poletuje 
brzo se dostal na vrchol. Ohlédl se na všechny strany a spatřil napravo za le-
sem světlo; i natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal: „Napravo se svítí.“ Potom 
slézal, a křídly třepetaje, z větve na větev se spouštěl, až sletěl mezi druhy. 
Dali se napravo, dostali se šťastně z lesa a spatřili chaloupku, z níž to světlo 
vycházelo.

Když přišli k chaloupce, jeden po druhém do okna nahlíželi; ale jak se 
poděsili, když viděli u stolu několik loupežníků, kteří měli před sebou ve-
liké hromady peněz. Dělili se o ně. I ulekla se zvířata loupežníků, neboť se 
bála, aby je nechytili a nezabili. Ale zatím pozdvihl se kozel na zadní nohy, 
vrazil hlavou do okna, až sklo zařinčelo, a ukázal loupežníkům svou brada-
tou tvář a dlouhé rohy. Ti se lekli, myslíce, že se čert na ně dobývá, zanechali 
peněz a titam. Tak opanovala zvířata chaloupku a každé z nich vybíralo si 
na nocleh místo, které se mu zdálo nejlepší.

Kozel pravil: „Já rád ohryzávám klásky,“ a  uhostil se do  stodoly; berá-
nek řekl: „Já miluji chládek,“ a zůstal v síni; kočička povídala: „Já ráda ml-
sám,“ a sedla si v kuchyni na ohniště; pejsek zas, že rád kosti okusuje, lehl 
si ve světnici pod stůl; kohoutek, uvyklý vysoko sedati, sedl si na bidlo u ka-
men a husa, která si ráda ve smetí vybírá, zůstala na dvoře.

Zatím loupežníci, kteří do lesa utekli, brzy se vzpamatovali a velmi želeli 
peněz v chalupě zanechaných. Rádi by byli věděli, co se v chaloupce děje, 
ale žádný si netroufal vrátit se. I měli mezi sebou pacholka, toho tedy vyslali 
na zvědy, myslíce, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco přihodilo.

Pacholek šel, a  když vyšel z  lesa, obcházel zpovzdálečí chaloupku; ale 
když tam neviděl světlo – neboť je loupežníci při kvapném útěku převrhli 
– osmělil se a  vešel do  ní. Když vstoupil do  síně, beránek začal jej hlavou 
do boků tlouci. Pacholek se lekl a pospíchal do světnice, ale tu kohoutek za-
kokrhal: „Kokrhuhú!“ a pes pod stolem štěkal: „Haf, haf, haf!“ Pacholek se 

marusak3.indd   42 17.7.2012   13:40:02



43

obrátil a běžel do kuchyně, ale tu naň skočila kočka a ruce mu do krve po-
škrabala. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala jej do nohou. 
Pacholek nevěděl, kam by se poděl; běžel ke stodole, ale tam byl kozel a ten 
popadl jej na rohy a mrštil jím o zem, až mu kosti praštěly.

Když se pacholek po chvíli vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl 
k loupežníkům a hroznou novinu jim vypravoval o těch ukrutnících, kteří 
se jim do chaloupky dostali. „Ach, milí bratři,“ pravil, „do nejdelší smrti mě 
tam nedostanete. Poslyšte, jak se mi vedlo: Když jsem přišel do síně, tam byl 
bednář, jenž mě nemilosrdně tloukl palicí; vešel jsem do světnice, tam kdosi 
zuřivě vzkřikl: ,Podej mi ho sem!‘ a jiný přichvaloval: ,Tak, tak, tak!‘ Utíkám 
do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi šídlem ruce do krve rozedřel; na dvoře 
honil mě kovář a  kleštěmi do  nohou mě štípal, a  když jsem se chtěl ukrýt 
ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mne na ně a mrštil mnou o zem, 
až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám 
tu zlou novinu oznámil.“ Takové zprávy se loupežníci ulekli; zanechali cha-
lupu i s penězi a hledali sobě novou skrýš. Zvířata se pak rozdělila o peníze 
a s veselou vrátila se domů.

Videoukázka z realizace projektu je součástí manuálu.
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 PROJEKT ČTEME SPOLEČNě

	 Projekt	1.	a	9.	třídy	na	PodPoru	čtenářství

	 miLoš	šLaPaL	a	kLára	rašková 
Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Miloš Šlapal je učitelem na 2. stupni základní školy a lektorem programu Čtením a psa-
ním ke  kritickému myšlení. Své zkušenosti nabídl také pracovní skupině učitelů, kteří 
jsou autory dalších příspěvků v tomto manuálu. Oba jeho níže uvedené příspěvky již byly 
publikovány v časopise Kritické listy pod názvy Čteme společně – možnosti čtenářského 
tutoringu (2010, č. 40, s. 20-21) a Čteme společně – projekt 1. a 9. třídy na podporu čte-
nářství (2010, č. 40, s. 22-27).

Podnětem pro přípravu a realizaci projektu Čteme společně byly, jak sám autor píše, 
mj. zkušenosti, které získal v roce 2007 na odborném semináři nazvaném Čtení v kaž-
dém předmětu. Pozvání na tento seminář tehdy přijal také ředitel Otevřené školy z Ohain 
v Belgii pan Ghislain Maron. Představil tehdy svou školu jako školu ovlivněnou alter-
nativní pedagogikou, zvl. pedagogikou Ovida Decrolyho. Čtení je v této škole propojeno 
se životem dětí. Je součástí jejich učení, je přítomno ve všech aktivitách a disciplínách už 
od mateřské školy. Základní strategií výuky v této škole je výuka v projektech, které při-
rozeně propojují školu se životem dítěte. Žáci se zabývají individuálními i skupinovými 
projekty. Běžným způsobem učení jsou v této škole také tzv. tutoráty, založené na stabil-
ní spolupráci nejčastěji šesti- a jedenáctiletých dětí, které se scházejí jednou týdně na půl 
hodiny ke společnému čtení (více viz TOMKOVá, Anna; KOŠťáLOVá, Hana. Čtení 
v Otevřené škole, čtení v projektech. Kritické listy, 2007, č. 27, s. 7-9).

První článek M. Šlapala přibližuje vznik a  charakter projektu Čteme společně, vy-
stavěného na práci ve skupinách a na čtenářských tutorátech žáků 1. a 9. tříd. Formuluje 
také svá zjištění o podmínkách, za kterých jde o užitečnou formu výuky (např. konstatuje, 
že je třeba starší žáky na tuto práci dopředu připravovat). Druhý text autorů M. Šlapala 
a K. Raškové je pak detailním scénářem týdenního projektu obsahujícím řadu zajíma-
vých konkrétních informací, které nám umožňují mj. nahlédnout do toho, jaké čtenářské 
dovednosti žáci rozvíjeli, jaké knihy četli, jak sami žáci reflektovali nově nastavenou 
spolupráci starších a mladších žáků v projektu nebo jak tutoráty pozitivně ovlivňovaly 
vzájemné vztahy mezi žáky. V podmínkách plně organizované základní školy byla jistě 
náročná, ale ve výsledku užitečná spolupráce samotných učitelů, kteří projekt připravo-
vali a realizovali.

(Anna Tomková)
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ČTEME SPOLEČNě – MOŽNOSTI ČTENÁŘSKÉHO  
TUTORINGU

miLoš	šLaPaL

Základní škola Emila Zátopka, kopřivnicE

Čtení je těžká a  lidskému mozku ne zcela přirozená činnost. Proto se asi 
kompetentní dospělí snaží ritualizovat dosažení určitého pokroku v  této 
oblasti. Velmi obvyklé bývá předávání čtenářských pasů či pasování na čte-
náře, které probíhá často v součinnosti s knihovnami během prvního roku 
školní docházky.

Myšlenka předání čtenářských pasů byla i na počátku našeho projektu. 
Za  co má však být čtenářský pas udělen? Za  to, že žák přečte všechna pís-
mena? Nebo se prostě udělí jen tak, na konci 1. třídy? A nebude pak tento 
doklad čistě formální?

Chtěli jsme, aby prvňáci skutečně prokázali své čtenářství, byli na  své 
dovednosti hrdí a aby v nich zůstal příjemný zážitek, který se jim i později 
vybaví.

V  roce 2007 jsem se zúčastnil semináře Čtení v  každém předmětu (1). Nej-
větším zážitkem pro mě bylo vystoupení ředitele Otevřené školy z  Ohain 
v Belgii Ghislaina Marona. V hlavě mi utkvělo několik vizuálních vjemů – 
představovaný Decrolyho systém výuky byl totiž názorně dokumentován 
krátkými videozáznamy. Kromě promyšlené přípravy divadelního před-
stavení (2) mě fascinovalo především společné čtení šesti- a jedenáctiletých 
dětí. Působilo zároveň účinně, efektně, a přitom velmi přirozeně. Už tehdy 
jsem měl pocit, že tato forma tutoringu (3) by měla fungovat i v našem pro-
středí.

Rozhodli jsme se tedy vytvořit a realizovat čtenářský projekt, ve kterém 
by spolu četli žáci 1. a 9. třídy. Společně s kolegyní Klárou Raškovou jsme za-
čali uvažovat o jednotlivých čtenářích v 1. třídě a o strategiích, které by byly 
pro rozvoj jejich čtenářství nejúčinnější. Uvědomovali jsme si, že týdenní 
projekt nemůže zásadně změnit čtenářské dovednosti žáků. Přesto jsme 
doufali, že série setkání s atraktivními knihami a spolupráce s osobními tu-
tory prvňákům čtenářsky pomůže.

Chceme vám nyní představit čtenářský projekt Čteme společně, který 
proběhl v Základní škole Emila Zátopka v Kopřivnici 7.-11. června 2010. Sna-
žili jsme se zpracovat projekt takovým způsobem, aby mohl být vzorovým 
metodickým návodem pro čtenářskou spolupráci mladších a starších žáků 
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v naší škole.
Vyzkoušeli jsme možnosti čtenářského tutoringu a  můžeme nyní opa-

trně formulovat důležitá zjištění. Starší a mladší žáci spolupracují na mno-
hých školách v  rozličných projektech či situacích. Sociální dynamika, od-
lišnost od běžné výuky a možnost působit jako učitelé či vzory pro menší 
spolužáky většinou zajistí úspěšnost projektu a  povšechnou spokojenost 
žáků i  učitelů. Není ovšem zaručeno, že budou splněny zvolené výukové 
cíle, že se podaří, aby u všech zapojených žáků proběhlo plánované učení 
a  rozvoj konkrétních dovedností. Pokud nemá být učení pouze intuitivní 
a náhodné, musíme velkou pozornost věnovat přípravě tutorů.

Náš projekt probíhal profesionálně a  zároveň ve  velmi příjemné atmo-
sféře především zásluhou žáků 9. třídy, kteří týden před akcí „trénovali“ 
jednotlivé čtenářské úkoly ve svých hodinách českého jazyka (4). Simulovali 
budoucí činnosti – čtení ve dvojicích po odstavcích, shrnování po stránce, 
celkové shrnování, zároveň se připravovali na  možné reakce žáků 1. třídy 
a  předem hledali způsoby, jak v  problémových situacích co nejúčinněji 
a nejohleduplněji pomáhat. (Co když jsou odstavce moc dlouhé? Co když 
můj prvňák nedokáže shrnovat a  bude mlčet? Máme prvňáka opravovat, 
když něco přečte špatně?) I po zahájení projektu probíhaly časté reflexe se 
sdílením, hledáním zádrhelů a nacházením řešení pro další činnost (5).

Tutoři měli dále k dispozici pracovní listy s podrobně popsaným pracov-
ním postupem pro konkrétní čtenářskou činnost. Důkladná příprava tutorů 
zajistila i vyrovnanost jejich působení. Vnější pozorovatelé byli překvapeni, 
že všichni tutoři pracovali kvalitně a byli pro prvňáky velmi užiteční.

Projekt Čteme společně nakonec předčil naše očekávání. Reakce prvňá-
ků i deváťáků byly velmi vstřícné, těšili se na každé další společné setkání. 
Docházelo k hmatatelnému vylepšování některých čtenářských dovedností, 
zlepšovalo se veřejné vyjadřování a spolupráce žáků.

Projekt zanechal čitelný vzkaz pro všechny účastníky projektu: Čtení je 
důležitá a zároveň zajímavá činnost, která se dá využít pro vytváření přátel-
ských vazeb mezi lidmi.

Poznámky

(1)  Dvoudenní seminář Kritického myšlení v rámci projektu Rovnováha, který 
se konal 13.-14. dubna 2007; na realizaci se podílela katedra primární pe-
dagogiky PedF UK a Gymnázium Na Zatlance v Praze 5.

(2)  Viz TOMKOVÁ, Anna; KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Čtení v Otevřené škole, čte-
ní v  projektech. Kritické listy, 2007, č. 27, s.  7-9. Dostupné také z:  http://
www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=27/cteni.

(3)  Tutorát nebo také tutoriál, forma studia v menších a stálých skupinách, 
je samozřejmostí na elitních britských a amerických kolejích a univerzi-
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tách. Velmi se osvědčuje na současných vysokých školách s velkým po-
čtem studentů, kde při přednáškách nebývá příležitost ke konzultacím, 
a zejména studenti ze sociálně slabších vrstev potřebují individualizova-
nou pomoc ve studiu. Kromě vysokých škol se o tutorech hovoří i v indi-
viduálním a soukromém vzdělávání a někdy i při profesním vzdělávání 
ve  firmách. Tutor (lat. opatrovník, poručník) znamená osobu, která se 
stará o určitou skupinu žáků nebo studentů, individuální průvodce stu-
diem. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Tutor.

(4)  Žáci 9. třídy mají od 6. třídy každý týden dílnu čtení, ve které pravidelně 
čtou knihy, jsou zvyklí pracovat s kýmkoli, samostatně si vybírat zajímavé 
knihy, řešit čtenářské úkoly, sdílet, reflektovat. Činnosti mají zautomati-
zované, jsou tedy připraveni na roli tutorů.

(5)  Na  ukázku uvádím debatu o  shrnování, která proběhla v  rámci reflexe 
prvního dne. Vláďa měl za  sebe i  svého prvňáka námitky proti shrno-
vání po každé stránce: „To shrnování po stránce nás ruší.“ Barča ovšem 
reagovala opačně: „Mému prvňákovi to ale pomáhá. Neztrácí se v textu, 
zorien tuje se a má chuť číst dál.“ Zjistili jsme, že nejsme zcela kompetent-
ní rozhodnout, kterému žákovi nechat ještě volnější čtení a s kterým čte-
nářskou dovednost (shrnování, spojování) více trénovat. Rozhodli jsme 
se nakonec shrnování i spojování po stránce ponechat.
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 ČTEME SPOLEČNě

 Miloš Šlapal a Klára Rašková 
 Základní škola Emila Zátoka, Kopřivnice

Cíle projektu
-  Rozvíjet základní čtenářské strategie u začínajících čtenářů (shrnování, 

spojování).
-  Zvýšit zájem a motivaci začínajících čtenářů v oblasti prožitkového čte-

nářství.
-  Za pomoci staršího spolužáka realizovat „rozhlasovou“ dramatizaci části 

textu.
-  Vyzkoušet možnosti cíleného tutoringu v oblasti čtenářství.
-  Seznámit začínající čtenáře s knihovnou jako institucí – základní infor-

mace o půjčování knih, dětském oddělení a nabízených knihách.

Metody a strategie
Dílna čtení, akvárium, modelování, volné psaní / volné zapisované mluvení, 
čtení podle rolí, kooperativní strategie.

Časový odhad
4 x 45 minut + slavnostní závěrečné setkání s předáním dokladu o zvládnutí 
čtenářských dovedností.

Zdroje, materiál, potřebné pomůcky, prostory
Dvě učebny, asi 25 vhodných beletristických knih, zhruba 25 Čtyřlístků (pro 
dramatizaci), volné papíry A5, tužky, značky pro losování (čtveřice) – nejlépe 
obrázky věcí, které si asi mohou přinést, „věc, která je pro mě důležitá“, loso-
vací kartičky se jmény žáků – barevně odlišíme 1. a 9. třídu, lístky s pokyny 
pro nalezení spolučtenáře, knihy a místnosti, pracovní listy pro shrnování 
a  spojování s  pokyny pro tutory, propisky (tutoři), 2 flipy pro reflexi, tlus-
té fixy, rozstříhaný obrázek knihy, obrázky jednotlivých postav Čtyřlístku se 
jmény, předem připravené žákovské modelování, prostory městské knihov-
ny – dětské a dospělé oddělení, materiál Mezinárodní desetinné třídění, „pou-
kazy“ na bezplatný čtenářský průkaz pro žáky 1. třídy (zajistila MKK), flip 
se vzorovým dopisem, barevné papíry A5, doklad o zvládnutí čtenářských 
dovedností, upomínkové předměty
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Z knih, které žáci četli:

BORSKÁ, Ilona. Mirka s Jirkou sami doma. Praha: Albatros, 1978.
BORSKÁ, Ilona.Mirka s  Jirkou, Dan a  pes. 2., přeprac. vyd. Praha: Amulet, 

2001. ISBN 80-86299-68-6.
BLYTONOVÁ, Enid. Amélie divočí. Přel. Tereza SÝKOROVÁ. Praha: Albatros, 

2006. Edice Karneval. Přel. z: Amelia Jane gets into trouble! ISBN 80-00-
01585-4.

COLFER, Eoin. Legenda o Pistolnici Murphyové. Přel. Veronika VOLHEJNOVÁ. 
Praha: Knižní klub, 2008. Přel. z: Legend of Spud Murphy. ISBN 978-80-
242-2008-6.

COLFER, Eoin. Legenda o  nejzlobivějším klukovi na  světě. Přel. Veronika VOL-
HEJNOVÁ. Praha: Knižní klub, 2009. Přel. z: Legend of the worst boy in 
the Word. ISBN 978-80-242-2423-7.

ČECHURA, Rudolf. Příhody Maxipsa Fíka. Ústí nad Labem: Artemis, 1995. 
56 s. ISBN 80-900825-0-5.

DOSKOČILOVÁ, Hana. My a myš. Praha: Albatros, 1988. Ed. První čtení.
DOSKOČILOVÁ, Hana. Šimsa. Praha: Albatros, 1999. ISBN 80-00-00744-4.
DRIJVEROVÁ, Martina. Sísa Kyselá. Praha: Albatros, 1988. Ed. První čtení.
GEMMEL, Stefan. Jako ty! Přel. Mirka MUTINSKÁ. Praha: Thovt, 2005. Přel. 

z: So wie du! ISBN 80-903653-1-0.
IRVING, John. Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku. Přel. Ivana PECHÁČ-

KOVÁ. Praha: Meander, 2007. Ed. Modrý slon, sv. 20. Přel. z: Sound like 
someone trying not to make a sound. ISBN 978-80-86283-50-0.

JACOBSSON, Anders. Lotřík Petřík. Přel. Daniela KROLUPPEROVÁ. Praha: 
Albatros, 2007. Přel. z: Hakan Brakans Busbok. ISBN 978-80-00-02034-1.

LOBEL, Arnold. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Přel. Eva MUSILOVÁ. Praha: Al-
batros, 1977. Ed. První čtení. Přel. z: Frog and Toad are Friends; Frog and 
Toad Together.

LOBEL, Arnold. Kvak a Žbluňk se bojí rádi. Přel. Eva MUSILOVÁ. Praha: Alba-
tros, 1994. Ed. První čtení. Přel. z: Days with Frog and Toad.

NÖSTLINGEROVÁ, Christine. František jde do školy. Přel. Hana LINHARTO-
VÁ. Praha: Albatros, 1999. Ed. První čtení. Přel. z: Schulgeschichten vom 
Franz; Neue Schulgeschichten vom Franz. ISBN 80-00-00694-4.

STONIŠ, Miroslav. Kamarád až do  oblak. Praha: Erika, 1999. ISBN 80-7190-
984-X.

SVĚRÁK, Zdeněk. Tatínku, ta se ti povedla. Praha: Albatros, 1991. Ed. První čte-
ní. ISBN 80-00-00306-6.

TANSKÁ, Nataša. Heč, jdu do  nemocnice. Praha: Artur, 2001. ISBN 80-86216-
21-7.
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struktura	a	PoPis	jednotLivých	Lekcí	

1. SETKÁNÍ - SHRNOVÁNÍ

Seznámení

Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: „věc, která je pro mě důležitá“ (předem 
donést, v případě nouze si může žák před hodinou vybrat na místě předmět 
ze třídy), značky pro losování (čtveřice) 

1. Začínáme utvořením velkého kruhu – je výhodné upravit předem 
učebnu a  přemístit lavice ke  stěnám třídy. Přivítáme účastníky a  se-
známíme je stručně s čtenářským projektem (kolikrát se setkáme, co 
budeme dělat, jaký to má smysl). 

2. Každý si vezme věc, která je pro něj důležitá. Bude mít minutu na pří-
pravu. Bude připraven říci ostatním, jak se jmenuje, jakou věc si vy-
bral a čím je pro něj důležitá. 

Na tabuli předem napíšeme:
 ӽ Jak se jmenuji.
 ӽ Jakou věc jsem si vybral.
 ӽ Čím je pro mě ta věc důležitá.

3. Rozlosujeme čtveřice, v každé budou vždy dva prvňáci a dva deváťáci. 
Skupinka se najde podle stejných značek. 

Jakmile se utvoří skupiny, vyhledají si žáci pohodlné místo, sednou si 
na zem a počkají na další pokyny. Deváťáci pomáhají mírnit možné emoce 
a přílišný hluk.

4. Ve  čtveřici si postupně řeknou všechny informace – jak se jmenuji, 
jakou věc jsem si vybral a čím je pro mě důležitá. Začíná deváťák, po-
stupně se vystřídají všichni.

5. Přejdeme do kruhu. Losujeme. Vylosovaní prvňáci řeknou ostatním, 
co je ve skupině zaujalo nebo co si zapamatovali (jméno, věc, proč si 
vybral).
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Práce s knihou – shrnování

Zdroje, materiál, potřebné pomůcky, prostory: dvě učebny, beletristické 
knihy, lístky s pokyny pro nalezení spolučtenáře (20x 2), knihy, pracovní list 
pro shrnování s pokyny pro tutory, propisky (tutoři)

1. Každý dostane lístek se jménem spolučtenáře, s názvem knihy, kterou 
budou číst a s místností, ve které budou pracovat:

Tomáš H. – Honza G. – Legenda o nejzlobivějším dítěti na světě – třída 1.B.
Verča P. – Kamila P. – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – malá učebna – Vločka.

2. Najdou si spolučtenáře. Přejdou do  určené místnosti a  vezmou si 
svou knihu. Tutoři sdělí pokyny k práci a začnou společně číst.

3. Prvňák přečte první odstavec, deváťák čte druhý odstavec a  tímto 
způsobem střídavě přečtou celou stránku. Pokud jsou odstavce pří-
liš dlouhé nebo špatně vyznačené, člení deváťák text sám (střídání 
po asi 3-4 řádcích). Na konci stránky prvňák svými slovy shrnuje, co 
se tam stalo. Pokud má se shrnováním problém, pomáhá mu deváťák 
pomocnými otázkami ujasňovat si obsah přečtené části. 

Pomocné otázky pro shrnování:
 ӽ Co se tam stalo?
 ӽ Všiml sis nějaké podrobnosti?
 ӽ Zaujalo tě tam něco?
 ӽ Co se ti líbilo?

Jakmile shrne žák první třídy obsah první přečtené stránky, může shrnutí 
svým postřehem doplnit i žák deváté třídy.

Doplnění žáka deváté třídy ke shrnutí:
 ӽ Mně se tam líbilo, jak Petřík…
 ӽ Já jsem si všiml, že Jirka byl na malého bráchu hodně naštvaný…

Po shrnutí pokračují čtením na další straně, po jejím přečtení tentokrát 
začíná shrnovat deváťák a prvňák ho může doplnit. Tímto způsobem střída-
vě čtou a na konci každé strany shrnují. 

Na závěr četby prvňák stručně shrne, co se dnes v knize dočetli. Deváťák 
jeho shrnutí zapíše na  připravený pracovní list. Znovu mu může pomoci 
návodnými otázkami.
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4. Vytvoříme čtveřice. Prvňák představí svou knihu a řekne, co se dnes 
v  knize dočetl. Deváťák mu může pomoci přečtením pracovního 
 listu, do kterého si prvňák své shrnutí již předem naformuloval.

Poté hovoří druhý prvňák.

5. Vrátíme se do kruhu v jedné společné místnosti. Vylosovaní prvňáci 
řeknou, co se dnes v knize dočetli. Pokud s tím mají problém, může 
za ně přečíst jejich shrnutí jejich deváťák z pracovního listu (to může 
udělat i  v  případě neúplného sdělení či náhlého výpadku během 
řeči). 

Reflexe 
Vrátí se do  dvojic. Vyplní otázky v  pracovním listu: Co se mi dnes nejvíce 
líbilo? Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo?

Rozestavte se na  této čáře podle toho, jak se vám dnešní hodina líbila. 
U tabule ti, kteří by ji obodovali 0 – bylo to hrozné. U skříněk ti, kteří by jí 
dali 10 bodů – jsou úplně spokojeni. 

Volné psaní žáků devátých tříd po prvním setkání
Zdálo se mi, že to „mou prvňačku“ bavilo díky tomu, že kniha byla vtipná. Velice mě pře-
kvapilo, že při shrnování dokázala dobře pracovat, a když jsme si povídali ve čtveřicích, 
dokázala bez ostychu říct celý děj, a dokonce něco přidala.

(Vláďa S.)

Martin četl sice s obtížemi, ale bez chyb. Největší problém měl se shrnováním. Musela jsem 
mu hodně pomáhat, nedokázal sám říct, o čem strana nebo celá část, kterou jsme přečetli, 
byly. Myslím, že by potřeboval více času jak na čtení, tak na doplňování formuláře. Při-
padalo mi, že si vždycky oddechl, když nemusel číst, ale myslím, že mu to až tak nevadilo.

(Klára H.)

Čtení a to vše kolem toho proběhlo dobře, ale na konci, jak měla říct, co se jí líbilo a co ne, 
tak byla taková zaražená a neřekla nic. Četla docela dobře a taky dobře shrnula příběh 
knihy. Mě to bavilo a myslím si, že i ji.

(Jan G.)

Čtení po odstavcích probíhalo bez problémů. Byl jsem s Tomem, který neměl problém se 
čtením. Četl pomalu, ale všechno. Jednou říkal: „Já ještě neumím X,“ ale přitom ho četl, 
jako by ho znal… Se shrnováním textu měl ze začátku menší problém, ale když jsem mu 
pomohl, tak si vzpomněl. Na to, že byl prvňák, tak četl na svůj věk velmi dobře. Já si teď 
vůbec nevzpomínám, jak jsem na tom byl já na konci 1. třídy.

(Jakub M.)
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Rizika a další doporučení
První setkání bude především pro žáky 1. třídy neznámou situací, při níž 

mají navíc spolupracovat se staršími spolužáky. Tréma a  množství emocí, 
které z této situace vyplývají, mohou zpočátku ovlivňovat čtenářství, myšle-
ní a vyjadřování žáků. 

V našem případě jsme navazovali na společný projekt z loňského roku, 
v  němž se setkávali tehdejší předškoláci z  MŠ Zdeňka Buriana (polovina 
současné 1. třídy) a žáci 8. třídy (současní deváťáci) v rámci českého jazyka 
a občanské výchovy. Seznamovali jsme se, hráli společné hry. Osmáci psa-
li pro předškoláky přesně cílené texty, z  nichž vznikl sborník Pohádky pro 
předškoláky. Dokončené pohádky jsme četli dětem v  době, kdy byly zvyklé 
odpočívat a poslouchat pohádky. Osmáci pak v roli průvodců seznamovali 
děti před zápisem s naší školou. Utvářely se společné vazby, které jsme moh-
li v čtenářském projektu využít. Žáci 9. třídy také lépe předvídali a očekávali 
možné reakce malých spolužáků.

2. SETKÁNÍ - SPOJOVÁNÍ

Evokační aktivita
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: rozstříhaný obrázek knihy Hádej, co to 
je? (10x), obálky (10x)

1. Všichni žáci přejdou do volného prostoru. Zahrajeme si hru Na molekuly. 
Zná někdo pravidla? 

Upozorníme na zvláštní pravidlo – v každé molekule musí být vždy prv-
ňáci i deváťáci. Řekneme několik čísel (3, 2, 6, 5). Před poslední změnou vy-
dáme pokyn, aby byl v molekule stejný počet prvňáků i deváťáků a řekneme 
čtyři.

2. Čtveřice si vyhledají pohodlné místo, sednou si na zem a představí se 
jménem. Vyhlásíme „stav ticha“. Od této chvíle nesmí nikdo promlu-
vit (ani šeptem), smějí se dorozumívat pouze gesty a mimikou.

3. Do skupin rychle rozdáme rozstříhané části obrázku vložené do obál-
ky. Každý ve skupině si vezme dvě části. Mají za úkol složit obrázek. 
Deváťáci dostanou předem pokyn, který pak ale nahlas znovu neří-
káme, aby nebyli prvních 30 vteřin příliš aktivní a  nechali aktivitu 
na prvňácích. Připomeneme, že nikdo nesmí hovořit.

4. Jakmile vidíme, že jsou skupiny hotové, vyzveme je, aby po složení 
obrázku společně tleskly.
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5. Dívají se společně na obrázek a snaží se nacházet spojení: Co mě napa-
dá při pohledu na obrázek? Připomněl mi ten obrázek něco nebo někoho?

6. Dobrovolníci prvňáci z jednotlivých skupin seznamují ostatní s tím, 
co jim obrázek připomněl.

Práce s knihou – spojování 
(Spojovatel píše, co mu text připomněl, nalézá souvislosti, hledá vazby – 
spoje: text a já – osobní zážitky, zkušenosti, text a svět, text a jiné texty, fil-
my…)

Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: beletristické knihy, pracovní list 
pro shrnování s pokyny pro tutory, propisky (tutoři)

1. Najdou si včerejšího spolučtenáře. Přejdou do určené místnosti a vez-
mou si svou včerejší knihu. Pouze pokud knihu již přečetli, vezmou 
si náhradní. Tutoři sdělí pokyny k práci a začnou společně číst.

2. Prvňák přečte první odstavec, deváťák čte druhý odstavec a  tímto 
způsobem střídavě přečtou celou stránku. Pokud jsou odstavce příliš 
dlouhé nebo špatně vyznačené, člení deváťák text sám (střídání po asi 
3–4 řádcích). Na konci stránky prvňák říká, co mu tato část textu při-
pomněla. Pokud s tím má problém, pomáhá mu deváťák pomocnými 
otázkami ujasňovat si souvislosti. 

Pomocné otázky pro spojování:
 ӽ Co ti přečtená část připomněla?
 ӽ Zažil jsi něco podobného?
 ӽ Znáš někoho ve svém okolí, kdo se chová podobně?
 ӽ Co se ti líbilo?

Jakmile prvňák řekne, co mu první přečtená stránka připomněla, může 
spojování svým postřehem doplnit i deváťák.

Doplnění žáka deváté třídy ke spojování:
Mně to připomnělo…
Mně se taky stalo, že…
Já si vzpomínám, jak jsem…

Po nalezení souvislostí pokračují čtením na další straně, po jejím přečtení 
tentokrát začíná spojovat deváťák a prvňák ho může doplnit. Tímto způso-
bem střídavě čtou a na konci každé strany spojují. 

Na  závěr četby prvňák stručně řekne, co mu dnešní čtení připomnělo. 
Žák deváté třídy zapíše jeho myšlenky na  připravený pracovní list. Znovu 
mu může pomoci pomocnými otázkami.
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3. Vytvoříme čtveřice. Prvňák představí svou knihu a řekne, co mu dnes 
kniha připomněla. Deváťák mu může pomoci přečtením pracovního 
listu, do kterého si prvňák své nápady již předem naformuloval.

Poté hovoří druhý žák první třídy.

4. Vrátíme se do kruhu v  jedné společné místnosti. Vylosovaní prvňá-
ci řeknou, co jim dnes kniha připomněla. Pokud s tím mají problém, 
může za ně přečíst jejich myšlenky jejich deváťák z pracovního listu 
(to může udělat i  v  případě neúplného sdělení či náhlého výpadku 
během řeči). 

Brácha Martina si chtěl oholit hlavu, potom chtěl tetování a pak náušnici jako velcí 
kluci, ale mamka mu to nechtěla dovolit. Celá rodina jela k dědovi na návštěvu, Martin 
šel s dědou na prohlídku majáku, počítali schody a čistili čočku majáku, maják má 116 
schodů, pokud se ten poslední počítá za dva. Na majáku pracoval pán s dřevěnou nohou, 
který měl dřevěnou nohu a brousil schody.

Připomnělo mi to pohádku z večerníčku, jak se tam taky rozvedli rodiče. Znám kluka, 
který se taky chlubí, že má nové věci. Šimsa dostal poznámku a mně to připomnělo, že už 
mám čtyři poznámky.

Kniha jí připomněla, jak i  ona někdy usilovně přemýšlí nad tím, co třeba nakreslí. 
Taky se jí vybavila vzpomínka, jak hned poté, co se uzdravila, zase onemocněl její brácha, 
a taky se jí vybavily procházky s taťkou.

Připomnělo jí to, jak byla s kamarádkou u nich a jak maminka potřebovala nakoupit, 
protože byla nemocná.

Nám to připomnělo, že taky jezdíme ve  volném čase k  babičce. Připomnělo nám to 
taky, že babičce říkáme známky.

Reflexe 
Vrátí se do  dvojic. Vyplní otázky v  pracovním listu: Co se mi dnes nejvíce 
líbilo? Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo?

Stoupneme si do kruhu tak, aby na sebe všichni viděli. Obodujeme, jak 
se nám pracovalo při čtení s našim spolučtenářem 0–10. Body mu ukážeme 
pomocí prstů na otevřených rukou. 
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3. SETKÁNÍ - ČTENÍ PODLE POSTAV, „DRAMATIZACE“

Modelování
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: časopis Čtyřlístek, obrázky jednotli-
vých postav Čtyřlístku se jmény, předem připravené žákovské modelování

1. Seznámíme účastníky s časopisem Čtyřlístek a jeho hlavními postava-
mi. Vysvětlíme, co bude výsledkem jejich dnešní společné práce: Bu-
dete číst ve dvojicích, ale podle postav. Žák 1. třídy si vybírá dvě libovolné čtyřlíst-
kové postavy, žák 9. třídy čte zbývající dvě postavy a vše ostatní. Na závěr přečtete 
výrazně část textu. 

2. Doprostřed si sednou dva deváťáci, kteří jsou připraveni modelovat 
prvňákům dramatické čtení. Kolem nich utvoří kruh žáci 1. třídy a ko-
lem prvňáků vznikne další kruh deváťáků.

3. Předvedeme si, jak by mohlo závěrečné vystoupení vypadat. Připravení deváťá-
ci dramaticky přečtou tři políčka komiksového textu. 

Po ukázce doplníme zadání: Rozhodněte se, zda v závěru přečtete jedno, dvě nebo 
tři políčka. Musí ovšem promluvit každá postava (Fifinka, Myšpulín, Pinďa i Bobík).

Práce s knihou – čtení podle postav, „dramatizace“ 
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky, prostory: 2 učebny, časopisy Čtyřlístek 
(pouze starší čísla s texty Ljuby Štíplové).

1. Najdou si svého spolučtenáře. Přejdou do určené místnosti, vyberou 
si Čtyřlístek, domluví se na rozdělení postav a začnou společně číst. 
Pokud Čtyřlístek přečetli, mohou si vzít další.

2. Dohodnou se, jak dlouhý úsek budou číst před ostatními (1-3 políč-
ka). Musí v  něm promluvit každá postava (Fifinka, Myšpulín, Pinďa 
i Bobík). Trénují výrazné až dramatické čtení ukázky.

3. Vytvoříme čtveřice. Vzájemně si přečtou připravené dramatizace. 
4. Účastníci zůstávají v učebnách, ve kterých četli. Připravíme vyvýšené 

místo (nejlépe pohodlné křeslo či sedačku) a  kolem vytvoříme půl-
kruh. Dvojice postupně vystupují se svou dramatizací. Po  každém 
vystoupení oceníme potleskem. 

Reflexe 
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: 2 flipy, fixy

Vrátí se do jedné učebny. Shrneme průběh dnešní hodiny – co jsme dnes 
společně dokázali. 

Na opačná místa ve třídě umístíme předem volné flipy. Jeden flip je určen 
pro reflexi prvňáků, druhý je pro deváťáky.
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Jednoduchým piktogramem vyjádří, jak jsou spokojeni s průběhem ho-
diny: L K J. K piktogramu mohou přidat i krátký vzkaz.

V závěru si mohou volně prohlédnout flipy s piktogramy.

Volné psaní žáků devátých tříd po 3. setkání
Myslím si, že během těch tří dnů s Janičkou jsme se navzájem lépe poznali. Ne že bychom 
se ze začátku styděli, ale nevěděli jsme, jak se s tím druhým bavit. Ale ten třetí den, jak jsme 
četli Čtyřlístky a měli je rychle dočtené, tak jsme se normálně s tím druhým bavili. Zdálo se 
mi, že ačkoli jsem ji příliš neopravoval a snažil se tomu dávat volný průběh, začala Janič-
ka u Čtyřlístku opravovat sama sebe a jednou i mě. A zdálo se, že si text lépe uvědomuje, 
protože se při čtení začala tomu smát. (Vláďa S.)

Připadalo mi, že už druhý den četl Martin lépe a rychleji. Poprvé si vždycky přečetl jedno 
slovo tak 3x, než ho řekl nahlas. Taky jsem si všimla, jak si k nám v úterý přisedl pan učitel, 
tak že začal Martin číst zas jak poprvé, a když odešel, tak četl zase dobře. Myslím si, že 
Martin je dost introvertní, a proto odmítl první dva dny mluvit před ostatními. Dneska 
mluvil nejspíš jen proto, že nás tam bylo méně. První den Martin skoro nekomunikoval. 
Většinou odpovídal jenom: „jo“ nebo „nevím“. Druhý den začal trochu víc mluvit, ale po-
řád mi dalo dost práce to z něj nějak šetrně vytáhnout. Dneska už to bylo lepší. Největším 
zádrhelem bylo, že ze začátku Martin moc nemluvil a taky potřeboval víc času, než jsme 
měli. Teď už se to ale dalo stíhat. Taky si myslím, že Martin se už tolik nestydí a nebojí. 
První den to vypadalo, že se místo čtení spíše rozbrečí. Druhý den to vypadalo, že se tolik 
nebojí. A dneska to bylo prozatím nejlepší.  (Klára H.)

Určitě se změnilo její čtení. První den byla taková uzavřená, ale teď jí to nedělalo skoro 
žádný problém. Už jí dost šlo to mluvení a čtení před ostatními. Problémy nejsou myslím 
žádné. (Jan G.)

Byl jsem s Tomášem, který je trochu živější, takže neměl problém se mnou komunikovat. 
Možná se trochu styděl číst před ostatními. Asi měl trochu potíže s některými složitějšími 
slovy, ale i když jsem ho nenapomenul nebo neupozornil, nakonec to vždycky zvládl sám. 
V  některých chvílích byl trochu nesoustředěný, ale to bylo asi tím, že jsme tam byli my. 
Jinak se s ním pracovalo super. (Jakub M.)
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4. SETKÁNÍ – KNIHOVNA JAKO INSTITUCE

1. třída / Mezinárodní desetinné třídění – 9. třída  
(Městská knihovna Kopřivnice)
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky, prostory: prostory městské knihovny – 
dětské a dospělé oddělení, materiál Mezinárodní desetinné třídění.

1. 1. Po příchodu do městské knihovny se rozdělíme. Žáci 9. třídy pře-
cházejí do dospělého oddělení, prvňáci zůstávají v dětském oddělení. 

2. 2. a)  Pracovnice městské knihovny jednoduše vysvětlí žákům 1. třídy 
základní principy fungování knihovny, způsob výpůjček. Prove-
de je dětským oddělením a ukáže jim rozmístění knih. 

  b)  Žáky 9. třídy seznámíme s tříděním beletristických knih v dospě-
lém oddělení. 

Přejdeme do prostoru s odbornou literaturou a žáci mají za úkol zjistit, 
podle čeho se odborné knihy třídí. Co rozhoduje o jejich umístění.

Sedneme si a  jednotliví žáci říkají své návrhy a  nápady. Rozdáme texty 
Mezinárodní desetinné třídění. Konfrontují své domněnky s  materiálem. Spo-
lečně si ujasňujeme systém mezinárodního desetinného třídění.

Práce s knihou – volné čtení podle vlastního výběru
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky, prostory: dětské a  dospělé oddělení 
městské knihovny

1. Vyberte si jakoukoli knihu, která vás zaujme. Budete mít maximálně 
pět minut na výběr knihy. Jakmile si ji vyberete, najděte si pohodlné 
místo a dejte se do čtení.

2. Najděte si svého deváťáka/prvňáka, vzájemně si představte své knihy 
a řekněte, co zajímavého jste se dočetli.

Dopis se závěrečným vzkazem
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: barevné papíry A5, flip se vzorovým 
dopisem, propisky

1. Napište závěrečný dopis svému deváťákovi/prvňákovi. Podívejte se, 
jak by takový dopis mohl vypadat (rozbalíme připravený flip se vzo-
rovým dopisem). Napište oslovení, vzkaz svému deváťákovi/prvňá-
kovi, rozloučení a váš podpis. Můžete připojit i datum. 

Vyberte si barevný papír a začněte psát.
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2. Svůj dopis teď předejte. Můžete ho i přehnout, složit.
3. Účastníci si čtou dopisy.

Čtenářský průkaz
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: „poukazy“ na  bezplatný čtenářský 
průkaz pro žáky 1. třídy (zajistila MKK)

Pracovnice MKK předá žákům 1. třídy „poukazy“ na bezplatný čtenářský 
průkaz. Při další návštěvě s rodiči a vyplnění potřebných údajů získají prv-
ňáci zdarma čtenářský průkaz na jeden rok.

Rizika a další doporučení
Prvňáci potřebují dostatek času na  napsání dopisu. Také často pouze do-
slovně přepisují vzor na flipu.

Městská knihovna byla k  našemu projektu velmi vstřícná. Vhodný ter-
mín a přesný průběh setkání jsme domlouvali s dostatečným předstihem.

5. SETKÁNÍ – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU

Předání ocenění 
Zdroje, materiál, potřebné pomůcky: doklad o  zvládnutí čtenářských do-
vedností, upomínkové předměty

1. Při posledním společném setkání shrneme průběh projektu – co 
jsme společně prožili a dokázali. 

2. Žáci 9. třídy předají prvňákům drobné dárky (záložky do knih).
3. Žákům 1. třídy předáme postupně slavnostně a jmenovitě oceňující 

doklad o zvládnutí čtenářských dovedností.
4. Deváťáci a prvňáci se naposledy ve dvojicích rozloučí.

Rizika a další doporučení
Projekt jsme zakončovali v poslední školní den, těsně před předáváním vy-
svědčení. Slavnostnější oblečení žáků zvyšovalo společenskou důležitost 
čtenářského projektu.

V závěru jsme pořizovali společné fotografie.

Poznámka:
Pracovní listy a další materiály lze najít na: www.kritickemysleni.cz.

Snímky z realizace programu ve fotografické příloze
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 KNÍŽKY NÁS BAVÍ

  Alternativní lekce čtení pro žáky 1. stupně základ-
ních škol s  využitím metod dramatické výchovy 
na základě spolupráce se žáky 2. stupně

 Martina Janáková 
 Gymnázium Varnsdorf

Program je ukázkou asymetrické spolupráce dětí – je připraven staršími dětmi pro mlad-
ší žáky s tím, že starší předpokládají jeho opakování. V přípravné fázi je tedy vytvářen 
pro jakoukoli skupinu dětí ve věku dětí 3. třídy (realizováno ale i ve věkově heterogenních 
třídách malotřídní školy). Na starší žáky to klade velké nároky v přípravné fázi – cílem 
je vytvořit takový program, který bude realizovatelný vícekrát. Program je „dvoufázový“ 
– po seznámení a naladění dětí ke společné práci (i zde myslí autoři na pozitivní klima 
ve skupině) je činnost mladších dětí motivována získáváním indicií pro druhou část pro-
gramu – ty získávají plněním úkolů inspirovaných literaturou na jednotlivých stanoviš-
tích. Úkoly na jednotlivá stanoviště připravili starší žáci. Druhá část programu je příbě-
hová, starší děti spolu s menšími nastolují četbou a prostředky dramatické výchovy příběh 
a akcentují jednu ze situací příběhu, kterou mladší děti řeší. Mladší děti se tak učí vnímat 
tematickou linii textu, vztahovat se k ní, hledat řešení, argumentovat stanoviska apod.
I v tomto prgramu jsou starší žáci vzory kvalitního čtení a zájmu o literaturu. 

(Radek Marušák)

Vznik, kontext
Lekce je součástí plánovaného dlouhodobého projektu spolupráce škol 
s Městskou knihovnou. Vznikla z iniciativy žáků a vyučující českého jazyka 
a dramatické výchovy na druhém stupni ZŠ (8. a 9. třída), kteří se chtěli se 
žáky a učitelkami prvního stupně ZŠ podělit o zkušenosti se začleňováním 
metod dramatické výchovy do vyučování českého jazyka a literatury. Po prv-
ní (zde popsané) lekci by měly následovat další (cca 2 za školní rok).

Realizace probíhá ve dvou fázích. V první si žáci druhého stupně pod ve-
dením učitelky sestavují a připravují lekci (skupina se scházela jednou týd-
ně odpoledne na 1-2 hodiny po dobu 2 měsíců). V tomto případě učitelka 
navrhla téma i literární předlohu a žáci na základě svých zkušeností z vlastní 
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četby, práce v hodinách dramatické výchovy a českého jazyka hledali meto-
dy a  prostředky k  výstavbě lekce. Ve  druhé fázi probíhají vlastní realizace 
lekce se žáky prvního stupně ZŠ, v níž starší žáci mají roli moderátorů čin-
ností, tutorů při skupinové práci mladších dětí nebo vstupují do rolí literár-
ního příběhu (podle zájmu škol s prvním stupněm ZŠ je lekce realizována 
čtyřikrát až osmkrát vždy s jinou třídou prvního stupně).

Cíle
 ӽ Podpora čtenářství na  základě prožitkové výuky a  spolupráce růz-

ných věkových skupin žáků.
 ӽ Využití literární předlohy k  analýze konfliktů v  dětském kolektivu 

a k hledání cest k jejich řešení.
 ӽ Rozvíjení komunikačních, rétorických a organizačních dovedností.
 ӽ U starších žáků zkušenost s vedením mladších spolužáků.
 ӽ Seznámení s metodami dramatické výchovy.
 ӽ Seznámení s autorkou předlohy (10. výročí úmrtí A. Lindgrenové – 

leden 2012).

Námět, téma, učivo, látka
Vztahy mezi dětmi mladšího školního věku, řešení konfliktu vzniklého 
mezi děvčaty a  chlapci, srovnání vlastní reakce s  očekávaným správným 
řešením, které nabízí literární předloha, kterou je v  tomto případě příběh 
Skříňka mudrců z knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu.

Literární a informační zdroje

1. Hlavní text (viz přílohu 1): 
LINDGRENOVÁ, Astrid. Děti z Bullerbynu. Přel. Břetislav MENCÁK. Praha: 

SNDK, 1962. Přel. z: Alla vi barn i Bullerbyn, Mera om oss barn i Buller-
byn, Bara roligt i Bullerbyn [1952, 1953, 1957].

2. Další pracovní texty pro čtenářské úkoly na stanovištích (viz přílohu 2):
ČAPEK, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce: Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých 

jiných věcech. Praha: Dr. O. Štorch-Marien, 1929.
ČECHURA, Rudolf. Příhody Maxipsa Fíka. Ústí nad Labem: Artemis, 1995. 

ISBN 80-900825-0-5.
ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a  říkadla: S  přílohou nápěvů. 

Nové vydání. Praha: Alois Hynek, 1886.
KAINAR, Josef. Nevídáno neslýcháno. Praha: SNDK, 1964.
KARAFIÁT, Jan. Broučci: Výbor z  díla. 1. vyd. (Broučci 80. vyd.) Brno: Blok, 

1967.
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LINDGRENOVÁ, Astrid. Pipi, dlouhá punčocha. Přel. Jana Fürstová. Praha: 
Albatros, 1976.Přel. z: Pippi Langstrump, Pippi langstrump gar ombord, 
Pippi langstrump i söderhavet.

NEZVAL, Vítězslav. Anička skřítek a Slaměný Hubert: Kniha pro děti. Praha: Dě-
dictví Komenského, 1939.

RÝGL, Antonín. …a dej na sebe pozor! Praha: Marsyas, 1995. ISBN 80-901606-
5-4.

Vaříme s  chutí: Veselé vaření s  dětmi. Přel. Šárka KOHOUTOVÁ. Čestlice: Rebo 
Productions, 2008. Přel. z: Koken met kids. ISBN 978-80-7234-966-1.

ŽÁČEK, Jiří. Aprílová škola. Praha: Albatros, 1978.

Vyučovací předměty, průřezová témata
 ӽ Český jazyk a literatura, dramatická výchova, výtvarná výchova, vlas-

tivěda, zeměpis, informatika a výpočetní technika.
 ӽ Začleněná průřezová témata: 

 ▶ Osobnostní a sociální výchova – Osobnostní rozvoj – osobnostní 
rozvoj, sociální rozvoj, kreativita, komunikace, řešení problému, 
rozhodovací schopnosti;

 ▶ Multikulturní výchova – lidské vztahy;
 ▶ Mediální výchova – práce v realizačním týmu.

Věk, charakter skupiny, kdo koho
Program připravuje 7 žáků 8. a 9. třídy ZŠ. Doporučeno pro zařazení ve 3. tří-
dách, ale úspěšně realizováno i ve věkově smíšených skupinách malotřídky 
(1.-4. třída) – 1 třída – 25 dětí.

Čas, rozsah
2 hodiny 30 minut (3 čtyřicetiminutové bloky proložené dvěma desetiminu-
tovými přestávkami a desetiminutová rezerva).

Prostor
Výpůjční sál dětského oddělení městské knihovny a  2-3 další prostory 
(chodba, čítárna, projekční sál, …), případně při realizaci ve škole tělocvična 
nebo větší třída s přilehlými prostory.

Pomůcky
Hlavní text upravený pro čtení podle postav, připravené texty pro práci 
na stanovištích, nápovědy (indicie) pro výrobu plakátu, čtvrtky A2 – počet 
podle počtu pracovních skupin, lepidlo, fixy, kartičky z barevných papírů 
(5 x 3 cm), lístky s názvy knih Astrid Lindgrenové.
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PLán	Projektu	

Příprava lekce se staršími žáky

 ӽ Vyhledání vhodného textu, jeho analýza vzhledem k žádanému té-
matu.

 ӽ Výběr vhodných metod práce (žáci vycházejí z vlastních zkušeností 
z předmětu Dramatická výchova).

 ӽ Vyhledávání vhodných doplňujících informací a  materiálů a  jejich 
zpracování do použitelné podoby (příloha 2).

 ӽ Vyhledávání a úprava vhodných textů pro část získávání indicií (pří-
loha 2).

 ӽ Příprava četby.
 ӽ Diskuse s  vedoucí projektu nad výstavbou celé lekce a  spolupráce 

na konečné podobě.
 ӽ Zpětná reflexe po první zkušební realizaci.

Vlastní realizace s mladšími žáky 

Tato část obsahuje následující fáze:
1. Seznamovací část: pohybové činnosti, pantomima, komunikace 

ve skupině, nácvik získání pozornosti, seznámení s principem říze-
ného rozhovoru.

2. Motivační část a  vstup do  tématu: práce s  textem – úkoly zadávané 
pro získávání indicií (příloha 2), skupinová spolupráce, rozhodování, 
pozorování, výtvarná činnost, odvození závěrů na základě získaných 
informací.

3. Vlastní práce s tématem: poslech textu čteného podle postav, hledání 
klíčových slov, živé obrazy, improvizované dokončení (rozehrávání) 
děje.

4. Rozpoznání konfliktu a jeho řešení: práce s textem (samostatné dočí-
tání příběhu), porovnávání, řízený rozhovor, rozhodování, formulo-
vání názoru.

5. Závěr: zasazení příběhu do díla autorky a prostředí knihovny.
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PLán	Lekce

Úvod
Přivítání a představení programu i osob (zatím skutečná jména – civilní ob-
lečení). Organizační pokyny (budeme pracovat různými způsoby, někdy 
ve  skupinách, někdy společně, když něčemu nebudete rozumět, hned se 
ptejte, pomáhejte si, poslouchejte, když mluví někdo jiný…).
Nácvik ztišení na domluvený signál.

Seznámení
Rozdělení do  skupin. Moderátor/moderátorka ze starší skupiny dává in-
strukce a vede aktivitu: „Otočím se a budu hrát na flétnu, vy choďte po pro-
storu. Až přestanu, schovejte se co nejrychleji za někoho z mých spolužáků 
tak, abych vás neviděl/neviděla. Koho uvidím, ten musí přejít jinam.“
Seznamování ve skupinách: Děti vytvoří malé kroužky, které tvoří vždy je-
den starší žák + 3-4 mladší. Každý řekne jméno a pantomimou předvede, co 
nejraději dělá, ostatní hádají a snaží se to zapamatovat.
Všichni vytvoří velký kruh, každý představí souseda – řekne jeho jméno, 
a co nejraději dělá. Je třeba sedět tak, aby skupinky byly pohromadě, první 
velký začíná, poslední malý ze skupiny představuje velkého.

Schovávaná
Velcí se jdou převléknout a schovat jako představitelé dětí z Bullerbynu.
Hledání barevných lístků. Moderátor/moderátorka ze starších dětí: „Hledej-
te po této místnosti schované lístky a dobře je uschovejte, budete je v průbě-
hu našeho programu ještě potřebovat.“

Indicie
Každé „dítě z Bullerbynu“ na svém stanovišti má připravený čtenářský úkol 
(hádanka, určení poezie nebo veršů, doplnění rýmu do básničky, poznat od-
borný text od uměleckého, poskládat rozstříhaná přísloví…).
Skupiny dětí hledají „děti z Bullerbynu“, plní jejich úkoly a za to dostanou 
indicie vedoucí k  tématu lekce (foto Astrid Lindgrenové, mapa Švédska, 
švédská vlajka, logo IKEA, švédské jídlo, ilustrace ke knize Děti z Bullerbynu, 
fotografie z filmů Pipi dlouhá punčocha a Ronja, dcera loupežníka).
Se všemi 6 indiciemi se vrací do společné místnosti, pod vedením moderá-
tora/moderátorky je lepí na balicí papír a píšou, k čemu se nápovědy váží.

Kruh
Moderátor/moderátorka a ostatní starší děti: „Ukažte si papíry a zkuste přijít 
na to, čím se budeme zabývat.“
Přestávka
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Poslech
Moderátor/moderátorka a  ostatní starší žáci čtou příběh Skříňka mudrců 
(viz přílohu 1).

Kruh
V řízeném rozhovoru dojít ke slovu POKLAD: co všechno lidé schovávají, 
proč, proč lidé hledají věci, které někdo schoval…
Starší děti se pokusí mladší dovést k tomu, že knížky jsou pro nás taky po-
kladem.

Dokončení příběhu
Skupiny řízené vždy jedním až dvěma staršími žáky vytvoří živý obraz, kte-
rý má ukázat, jak to vypadalo na půdě, když kluci otevřeli skříňku mudrců. 
Na tlesknutí děti obraz rozehrají a na další tlesknutí ho zastaví.
Jednotlivé skupiny předvedou svůj obraz s rozehráním a zastavením.
Přestávka mezi nácvikem a předvedením

Dočtení textu
Mladší děti ve skupinách si dočtou text příběhu, starší děti je sledují.

Kruh
Porovnání skutečného konce a  předvedených scén ve  skupinách – která 
skupina se přiblížila skutečnému konci, která se nejvíc lišila…
Děti diskutují o tom, jak mohla příhoda skončit – hádkou a pomstou, nebo 
chvilkovým naštváním, které za chvíli přešlo, nebo tím, že se tomu všichni 
společně zasmáli?…

Vlastní názor
Starší děti vytvoří dva živé obrazy: jeden zachycuje skupinu uraženou a na-
štvanou, která chce pomstu, druhý takovou skupinu, která tomu společně 
zasměje. Každá skupina se postaví na opačné konce místnosti.
Mladší děti se mají postavit kamkoli na přímce mezi skupinami tak, aby je-
jich postavení vyjadřovalo, jak by se samy zachovaly.
Moderátor/moderátorka vyzve některé děti, aby řekly, proč se postavily prá-
vě tam, kde stojí.
V reflexi se rozvíjí diskuse o tom, co je lepší, zda usmířit se, nebo spolu ne-
mluvit.

Astrid Lindgrenová a její knížky
Lístečky, které děti našly při hře na schovávanou, vymění za jiné, na kterých 
jsou názvy všech do češtiny přeložených knížek A. Lindgrenové.
Starší děti podle času jejich názvy v kruhu přečtou nebo dají mladším dětem 
za úkol, aby je daly ve třídě na nástěnku.
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Závěr
Starší děti mladší spolužáky pochválí, poděkují jim a rozdají jim dárky. 

Postřehy	z	reaLizace

Na přípravě lekce se podílelo 7 žáků 8. a 9. třídy, kteří ji také realizují. Šest 
z nich v průběhu práce vstupuje do rolí dětí z Bullerbynu a spolupracuje se 
skupinami mladších žáků v roli tutorů a sedmá dívka lekci vede a vystupuje 
v roli vypravěče při čtení.

V úvodní části starší žáci představí sebe a program, který budou s mladší-
mi společně realizovat, domluví pravidla spolupráce a vzájemného respek-
tování. Následují krátké aktivity, jejichž cílem je seznámení starších a mlad-
ších žáků, nenásilné rozdělení do pracovních skupin (honička doprovázená 
zvukovým signálem se schováváním mladších dětí za  staršími, představo-
vání v menších skupinách s pantomimickým vyjádřením, co kdo rád dělá, 
stručné shrnutí v kruhu). Vložená hra s hledáním barevných lístků umožní 
starším žákům převlečení do oděvů, jimiž vstupují do rolí, a přípravu stano-
višť pro práci s textem.

Skupinová práce na šesti stanovištích: skupiny mladších dětí hledají v bu-
dově šest stanovišť, na kterých plní čtenářské a literární úkoly (složit rozstří-
haná přísloví, přečíst a  uhodnout hádanku, rozlišit prózu a  verše, doplnit 
rým v básni, odlišit odborný text od uměleckého, složit báseň – viz přílohu 
2). Za  splněný úkol získávají na  každém stanovišti nápovědu – indicii pro 
další práci. Zároveň mají za úkol si dobře prohlédnout toho, kdo jim úkol 
zadával. Po získání všech šesti nápověd se skupiny vrací do společné míst-
nosti a ze získaných nápověd tvoří na velkou čtvrtku plakát, z něhož má být 
patrné, o co a o koho v dnešní lekci půjde. Hotové práce se položí doprostřed 
kruhu a mluvčí jednotlivých skupin je ústně představí.

Zde je vhodné zařadit první přestávku.
Po  přestávce žákyně v  roli moderátorky lekce zopakuje, že jsme došli 

k autorce Astrid Lindgrenové a její knížce Děti z Bullerbynu, a vyzve mladší 
děti, aby se pohodlně posadily a  poslechly si jeden z  příběhů z  této kníž-
ky. Následuje čtení první části kapitoly Skříňka mudrců v rolích (příloha 1). 
Pro zpestření mohou starší na závěr postavit živý obraz dětí z příběhu podle 
ilustrace Heleny Zmatlíkové a mladší dětí jim mohou přiřazovat jména. V ří-
zeném rozhovoru v kruhu pak děti mluví o tom, co všechno lidé schovávají 
a proč. Mělo by se dojít ke slovu POKLAD jako synonymu toho, co je lidem 
drahé, a starší by měli mladší přivést k tomu, že knížky jsou také poklad. 

Skupiny nyní dostanou za úkol vytvořit živý obraz toho, jak to na půdě 
vypadalo v momentě, kdy chlapci otevřeli skříňku mudrců poté, co děvčata 
vyměnila její obsah, a situaci rozehrát. Vzhledem k tomu, že mladší děti vět-
šinou nemají zkušenosti s živými obrazy a jejich rozehráváním, je úkolem 
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starších, kteří se do skupin přidají, aby jim s tím pomohli. Na přípravu po-
třebují skupiny asi 15 minut.

Zde se osvědčilo zařadit druhou přestávku, na kterou děti odcházely po-
dle toho, jak byla jejich skupina s přípravou hotova.

Po přestávce jednotlivé skupiny předvádějí ostatním své živé obrazy ro-
zehrané do reakce na situaci. Pak dostane každá skupina text a má za úkol 
si přečíst, jak to bylo v knížce (způsob dočtení je ponechán na rozhodnutí 
mladších dětí ve skupině a je zajímavé, že bývá velmi rozmanitý – od toho, 
že si všichni čtou text potichu pro sebe, přes hlasité čtení nejlepším čtená-
řem ve skupině až k pokusům o čtení podle postav). V řízeném rozhovoru 
se pak porovnává, jak se která skupina odchýlila, či naopak přiblížila sku-
tečnému konci.

V závěrečné aktivitě mají mladší žáci zavřené oči, starší žáci v rolích dětí 
z  Bullerbynu vytvoří ve  vzdálených rozích místnosti dva živé obrazy – je-
den symbolizující hádku až rvačku, druhý usmíření a  společné zasmání. 
Na zvukový signál mají mladší děti otevřít oči a postavit se na přímce mezi 
oběma obrazy na  místo, které vyjadřuje jejich názor na  to, zda by se měli 
chlapci děvčatům pomstít, nebo se s nimi usmířit – názor může být vyhra-
něný (dítě stojí těsně u jednoho z obrazů) nebo váhavý (dítě stojí uprostřed 
nebo v  určité vzdálenosti od  jednoho z  řešení). Moderátorka činností pak 
vyzve některé děti, aby své rozhodnutí zdůvodnily. V posledním kroku mo-
derátorka zavře oči a vyzve ostatní účastníky, že mohou své postavení změ-
nit, než znovu otevře oči (v této fázi skupina starších, kteří představovali po-
mstu a hádku, přejde a začlení se do skupiny smířlivé, čímž dá symbolický 
příklad správného řešení).

Posledním krokem lekce je výměna barevných lístků, které děti našly 
na začátku lekce za lístky s názvy knih Astrid Lindgrenové, a připomenutí 
jejího životního jubilea (v knihovně pak hledání knížek v regálech či kata-
logu).

Poznámky

Tato lekce byla iniciována a  utvářena za  aktivní a  partnerské spolupráce 
žáků s dlouhodobějšími zkušenostmi s podobným způsobem práce v před-
mětech Dramatická výchova a  Český jazyk a  literatura. Taková zkušenost 
starších dětí však není bezpodmínečně nutná. Je také možné, aby lekci to-
hoto druhu připravil sám učitel a svěřil starším žákům konkrétní úkoly (or-
ganizování práce na stanovištích, role postav z literární předlohy a předčí-
tání, tutoring při skupinové práci mladších žáků), přičemž sám si ponechá 
vedení a moderování celé lekce.
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Příloha č. 1

Astrid Lindgrenová

SKŘÍŇKA MUDRCŮ 

(1. část – poslech textu)

Olle se bál o ten zub, který mu Lasse vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho 
v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj.

Za několik dní se začal viklat zub Bossovi. A proto si večer než šel spát, 
uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když 
Agda druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila, a otevřela dveře, zub vyletěl 
ven a Bosse se probudil.

„To by člověk neřek, jaká je se zubama báječná zábava,“ řekl Bosse, když 
jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Olle 
a cestou si je srovnávali. Lasse zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub. Ale 
řekl:

„To bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáh doktor, když 
byl vloni ve Storbynu.“

Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných 
věcí, o kterých myslel, že jsou nadobro ztraceny. V jedné krabici od doutní-
ků ležela pokažená baterka a Lassova stolička. A ta byla taky pokažená. Proto 
si ji přece musel dát vytrhnout. Lasse ji dal do krabičky od sirek. A celý večer 
Lasse a Bosse a Olle jen chodili a chrastili svými krabičkami a byli moc na-
foukaní.

„Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní,“ 
řekla Britta.

Právě vtom se objevili kluci. Byli dlouho v pokoji u Lasse a Bosse. A tvářili 
se nějak poťouchle.

„Neříkejte holkám, co děláte,“ řekl Lasse.
„Proč? To bude přece prima, když to řeknem zrovna jim,“ řekl Bosse.
„Ať tě to ani nenapadne!“ řekl Olle.
Britta, Anna a já jsme byly tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukly. 

Ale byly jsme rozumné a nic jsme neříkaly.
„Jsi na řadě, Anno,“ řekla jsem.
A skákaly jsme panáka, jako by nám šlo o život, a dělaly jsme, jako že ne-

jsme vůbec zvědavé.
Lasse, Bosse a Olle se usadili na kraji cesty a dívali se.
„Ale skoval jsi to pořádně, viď?“ řekl Bosse Lassovi.
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„Buď klidnej,“ řekl Lasse. „Skříňka mudrců musí bejt skovaná na bezpeč-
ným místě.“

„To bych řek, jinak by ji mohly najít holky,“ řekl Olle. „A to by byla hrůza.“
Lasse se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu.
„Ani o tak strašné věci nemluv, Olle,“ řekl. „Kdyby ji holky našly… no na-

zdar!“
„Teď skáčeš ty, Liso,“ řekla Britta.
A tak jsme skákaly panáka dál a dělaly jsme, jako kdybychom byly nesly-

šely ani hlesnout o skříňce mudrců.
Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šep-

tala:
„Hele, mudrci, hihi!“
A smály jsme se na celé kolo. Lasse se obrátil a řekl:
„To je dobře, že se tak báječně bavíte, ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemá-

te, chudinky, ani tušení!“
Tak jsme se rozhodly, že budeme pátrat po skříňce mudrců. Bylo nám sice 

jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtě-
ly jsme přeci jen vidět, co to ta skříňka mudrců je.

Vypravily jsme se do pokoje Lasse a Bosse. A hledaly jsme. Ach, jak jsme 
hledaly! Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypa-
dá. Dívaly jsme se do zásuvek ve skříních a pod postele a na police v šatně 
a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašly.

Když jsme byly v nejlepším, uslyšely jsme, jak se dveře na půdu otvíra-
jí, a  kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měly naspěch! Na  půdě visí 
spousta šatů. Zmizely jsme za nimi a stály jsme úplně tiše.

„Vyndáme ji a podíváme se na ni ještě jednou,“řekl Bosse.
„Napřed se podíváme, kde jsou holky,“ řekl Lasse. „Jsou asi v Lisině poko-

ji a mají v parádě ty své hloupé panny.“
„Kdepak! To by je bylo slyšet brebentit, ty chytráku,“ řekl Olle. „Ty jsou 

spíš v Norrgardenu. Vyndej skříňku!“
Stály jsme tam a neodvážily jsme se ani pohnout.
„Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši,“ řekl Lasse.
„Ano, ale jak to máme říct?“ ptal se Bosse.
Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse. Ale Olle řekl:
„Přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši.“
„Přísahejte, že nikdy nevydáte skříňku mudrců nezasvěcencům!“
A nezasvěcenci, to jsme byly samozřejmě my, Britta, Anna a já.
„Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by 

z ní tajemná síla.“
Ach, jak bych byla ráda viděla tu tajemnou skříňku, ale kluci stáli kolem 

a zakrývali ji. Nakonec ji Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno. A pak se 
zase plížili po schodech dolů.

Tu to do  nás vjelo. Jakmile se dveře na  půdu zavřely, vyřítily jsme se 
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a  zvedly jsme prkno v  podlaze. A  tam ležela skříňka mudrců – vlastně co 
to povídám! Byla to Lassova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na víku 
bylo velkými písmeny napsáno SKŘÍŇKA MUDRCŮ a pod tím byla nakres-
lena lebka.

„Honem to otevři, Britto, ať vidíme, co je to uvnitř za  nádheru,“ řekla 
Anna.

A Britta to otevřela. A co jsme uviděly, byly tři malé bílé zuby. Dva malé 
a jeden trochu větší. To bylo všecko, co bylo ve skříňce mudrců.

„Ráda bych věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku,“ řekla Britta.
Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve  skříni, která stojí na  půdě. 

Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout. Ale Agda 
je hodná. Často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni.

Když byl vloni ve Storbynu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. 
Ale Agda ty staré nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy 
ve všední dny. Ale brzy ji omrzely.

Věděla jsem, že ty staré zuby leží v  nejhořejší zásuvce v  Agdině skříni. 
A dostala jsem dobrý nápad.

„Víte, co uděláme?“ řekla jsem Brittě a Anně. „Dáme Agdiny staré zuby 
do skříňky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klu-
kovských zubů, jak by teprv nevycházela z celého chrupu?“

Britta a Anna měly mého návrhu moc velkou radost. A tak jsme daly Ag-
diny zuby do krabice od doutníků a uložily jsme ji na její místo. Pak jsme šly 
ven podívat se po klucích.

„A jéje, mudrci hrají navečer kuličky,“ řekla Britta.
Lasse mlčel a tvářil se záhadně.
„Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici od dou… tu 

skříňku mudrců,“ řekl Bosse.
„Máte ji samozřejmě doma v šatně,“ řekla Britta mazaně.
„Představ si, že ne,“ řekl Bosse.
„No tak ji asi máte na  půdě, pod uvolněným prknem v  podlaze,“ řekla 

Anna.
„Představ si, že nemáme,“ řekli Lasse a Bosse a Olle najednou. Ale paneč-

ku, ti byli hezky vyplašeni! Byli pak při hraní kuliček úplně popleteni.
Pak kluci odešli – loudavě –, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měly 

naspěch. Běžely jsme k Ollově mamince a řekly jsme, že máme přinést něco 
z Ollova pokoje, a pak jsme vyletěly po schodech nahoru a přelezly přes lípu 
do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovaly za šaty, kterých tam 
visí spousta. A jen jsme se tam dostaly, kluci už se štrachali po schodech.

A Lasse odklopil prkno.
„Mudrcové,“ řekl, „to, co je ukryté ve  skříňce, nesmějí nikdy uvidět oči 

nezasvěcenců, Jenom naše.“
Pak bylo ticho a my jsme tušily, ža Lasse otvírá krabici.
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(2. část – čtení textu)

A potom kluci asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšely jen vyjeknu-
tí. Vyskočily jsme ze skrýše a smály jsme se. A já jsem řekla:

„Teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok.“
Tu mrskl Lasse Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly 

být na světě, protože jenom všechno zkazí.
Anna řekla:
„ Milý Lassíčku, udělej s tou krabicí od doutníků aspoň nějaký malý zá-

zrak!“
„Koleduješ si o nářez, co?“ řekl Lasse.

(3. část – poslední věta textu – nečte se, ani není k  dispozici v  psané podobě – místo ní 
zahrají představitelé dětí z Bullerbynu v závěrečné aktivitě lekce usmíření)

A pak Lasse a Bosse a Olle zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

(Kapitola z knihy Děti z Bullerbynu – kráceno pro potřebu lekce)
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Příloha č. 2

Texty a zadání ke čtenářským úkolům na stanovištích

1. Složte rozdělená přísloví

Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro 
vodu,

až se ucho utrhne.

Lež má krátké nohy a daleko neujde.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Bez práce nejsou koláče.

Ranní ptáče dál doskáče.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Komu se nelení, tomu se zelení.

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

2. Určete, co je próza a co verše

Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokoje-
ně domů. „To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli!“ libovali si. 
„Takový dobrý oběd. A ani trošičku nás po něm bříško nebolí.“ 

(Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce:  
Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech)

Na dvorku stálo tatínkovo auto a zhluboka oddychovalo. Aspoň to tak vypa-
dalo. Co chvíli se auto zvedlo, zafunělo a zase kleslo, a tak pořád dokola, jako 
když pěkně pravidelně spí. Jenže auto přece spát nemůže, že ano! Natož od-
dychovat. Však se tomu taky Ája divila. Obešla auto kolem dokola – a najed-
nou vidí, že zpod auta čouhají nohy! Ne tatínkovy, nýbrž psí. Zadní.

(Rudolf Čechura: Příhody Maxipsa Fíka)
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A vida, o kus dál na borovici neseděl nikdo jiný než pan Nilson. Cucal si ocas 
a tvářil se smutně. Copak se to sluší nechat malou opičku v lese samotnou? 
Honem slezl z borovice, vyskočil Pipi na rameno a jako vždycky, když měl 
radost, zamával slamáčkem.

(Astrid Lindgrenová: Pipi dlouhá punčocha)

JÁ MÁM KOMPAS, A TEN KOMPAS,
ať je večer, ať je ráno,
ukazuje k severu.

Nevídáno, neslýcháno!

To my máme doma budík,
a ten budík, na mou čest,
ať je večer, ať je ráno,
ukazuje pořád šest.

(Josef Kainar: Nevídáno – neslýcháno)

Tulipán a tulipaní
celý den se k sobě klaní,
až se diví okolí:
- Že je záda nebolí?

(Jiří Žáček: Aprílová škola)

3. Uhodněte, co skrývají tyto české hádanky

Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.
(Sníh)

Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity, cupity.
(Déšť z okapu)

Čtyři rohy,
žádné nohy;
chodí to,
stojí to.
(Dveře)
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Malý domeček
plný koleček.
(Hodinky)

Za půl roku
kolik udělá vrabec kroků?
(Ani jeden, protože skáče)

(Karel Jaromír Erben: Prostonárodní české písně a říkadla)

4. Doplňte slova do básničky

Jeden, druhý, …, třetí

pojďte se mnou, děti,

půjdem do…, mlýna

trhat do klína

heřmánek a kvítí,

půjdem trávu žíti,

půjdem na kosatce,

rostou na…….., zahrádce

půjdem si tam .…, hrát

je tam zlatý had,

otevře nám …, hrad

první, druhý, …, třetí

pojďte se mnou, …! děti

(Vítězslav Nezval: Anička skřítek a Slaměný Hubert)
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5. Rozdělte texty na naučné (odborné) a umělecké

Panika je nepřiměřené chování, ovládané strachem před skutečným nebo 
domnělým nebezpečím. Člověk, kterého ovládla panika, ztrácí nejen dobré 
vychování, ale i rozum, a jedná bláznivěji, než je možné si vůbec představit.

(Antonín Rýgl: A dej na sebe pozor!)

V pánvi na středním ohni rozehřejeme máslo. Přidáme mouku a za stálého 
míchání vaříme 1 minutu. Stáhneme z  ohně a  za  stálého míchání vlijeme 
mléko. Vrátíme na 3-4 minuty na oheň a stále mícháme, dokud omáčka ne-
zhoustne.

(Vaříme s chutí: Veselé vaření s dětmi)

Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví že mají dost, ale že je taková da-
remná, že neví, jestli to přečká.
Ale ten starý brouček z roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoro-
val na mravencích. A tak si povídali, až zas započalo loučení, a každý si letěl 
po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však 
už bylo zima.

(Jan Karafiát: Broučci)

6. Vymyslete a napište básničku o 4-6 verších

Básnička by měla být o čtení nebo o knížkách.

Snímky z realizace programu ve fotopříloze
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 O  PLOVOUCÍM OSTROVě

 Jana Jurkasová 
 LDO ZUŠ, Uničov

Jde o program asymetrické spolupráce mladších a starších žáků. Příprava programu je 
vedena pedagogem literárně-dramatického oboru. V  přípravné fázi se žáci učí praco-
vat s textem s vědomím jeho kvalit pro práci s menšími dětmi. Pedagog svými otázkami, 
úkoly, výzvami vede děti k posouzení textu s ohledem na cíl a na předpokládané způso-
by práce (děti jsou znalé metod dramatické výchovy, hledají tedy příběh, který je možno 
zprostředkovat metodami dramatické výchovy, příběh, který má konflikt, dává prostor 
pro tvorbu…), klade velký důraz na fázi výběru. Rozvíjí žákovy strategie – velmi cíleně 
pracuje s vědomím kontextu autorovy tvorby, a přestože v samotném programu toho žáci 
nevyužijí, jejich opora ve znalosti textu je pro jejich jistotu velmi důležitá. Pedagog tímto 
způsobem pracuje na  rozvíjení strategie usuzování. Žáci jsou navíc poučeni i  o  tématu 
čtenářské gramotnosti.
V určité fázi přípravy učitelka dává prostor pro samostatnou práci dětí, dává jim důvěru 
a zmocňuje je k tomu, že jsou těmi, kdo za program nese zodpovědnost. Je to vyjádření 
pedagogovy důvěry v žáka. Učitel však i nadále zůstává oporou, pomocníkem, rádcem.
Samotný program už vedou sami starší žáci. Mladší žáci se v programu učí pracovat ze-
jména se strategií předvídání a kladení otázek. Pro tuto strategii je využito pro děti velmi 
poutavé metody – jeden z lektorů (starších dětí) se stává postavou z příběhu, děti se ptají 
přímo jí.
I v této lekci je kladen velký důraz na pozitivní klima, vzájemný respekt a hru jako zá-
kladní prostředek k vytváření vstřícné atmosféry. Poměrně velký prostor je při realizaci 
ponechán dotváření příběhu mladšími dětmi. Starší žáci tak musí být schopni reagovat 
a improvizovat podle vzniklé situace. Pro takovýto typ práce je tedy třeba specifických do-
vedností starších dětí. Závěrečné komentáře starších žáků ukazují na to, že jsou si vědomi, 
že se tímto programem neučily jen mladší děti, ale i oni sami.

(Radek Marušák)

Anotace
Projekt je prostředkem ke  sdílení společného zážitku z  příběhu. Cílem je 
u žáků budovat pozitivní vztah k literatuře, probouzet touhu objevovat dal-
ší texty a aplikovat jejich témata na svoji zkušenost. Předlohou se stala kniha 
od  Jiřího Stránského Povídačky pro moje slunce (Praha: Meander, 2002. ISBN 
80-86283-16-X).
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Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace. Text Jiřího Stránského ovšem poskytuje pro-
stor pro výuku dalších vzdělávacích oblastí – např. Člověk a jeho svět a Člo-
věk a příroda.

Průřezové téma 
Osobnostní a sociální výchova.

Informace o realizaci
Lekci připravili žáci literárně-dramatického oboru (LDO) Základní umělec-
ké školy v Uničově. Realizace proběhla tamtéž a na Základní škole Uničov, 
Pionýrů 685. Skupina dětí LDO se dobře zná, mají zkušenost s dramatickou 
hrou, improvizací, vstupováním do rolí, tvůrčím psaním a s interpretací tex-
tu. V průběhu studia vždy tvořili ve společné diskusi s učitelem, výzvou bylo 
uplatnit získané kompetence při přípravě lekce. Příprava probíhala od září 
2011 do ledna 2012. Realizace lekcí proběhla v únoru 2012.

Námět a téma
Z  knihy jsme si vybrali příběh O  plovoucím ostrově. Vzhledem k  době, 
ve které text vznikl, z textu cítíme téma odloučenosti dítěte od rodičů, avšak 
my jsme se rozhodli věnovat tématu přátelství a spolupráce.

Přípravná fáze se skupinou starších žáků
Nejprve jsem žáky seznámila s tím, co je čtenářská gramotnost (sama jsem 
musela získat mnoho informací a být připravená na jejich dotazy). Ve spo-
lečné diskusi jsme hledali, jakým způsobem lze gramotnost rozvíjet a v ja-
kých institucích. Podněcovala jsem jejich nápady, které pro mne později 
byly velkou inspirací. Společně jsme se shodli na  tom, že důležitá je naše 
zkušenost s dramatickou výchovou a uplatňování jejích metod.

Nejdůležitějším úkolem byl správný výběr textu. Zadala jsem, aby si ka-
ždý přinesl knihu, která by byla vhodná pro věkovou skupinu na  prvním 
stupni ZŠ. V průběhu několika měsíců nosili žáci knihy a o vhodnosti dis-
kutovali.

Celodenní setkání jsme plánovali v duchu čtení. Chtěla jsem, aby všich-
ni znali pokud možno většinu z  nabídnutých textů. Doporučila jsem jim, 
aby předloha nebyla anonymní, aby věděli, kdo je její autor (starší žáci se učí 
respektovat kontext díla a autorův záměr). Při čtení žáci měli úkol si vybrat 
jeden text a zdůvodnit, v čem vidí jeho kvality. Pro další práci zůstaly texty 
Pavla Šruta, Jana Skácela a  Jiřího Stránského. Diskutovalo se. Upozornila 
jsem žáky na to, že předloha má mít situace, které lze rozehrát, nosné téma 
a momenty tajemství či napětí. Nakonec jsme si vybrali příběh z knihy Poví-
dačky pro moje slunce od Jiřího Stránského.

Práce s vybranou předlohou: Žáci si ujasnili, které z témat, jež předloha 
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nabízí, je pro ně nejdůležitější. Upozornila jsem, že téma se pojí k hlavní po-
stavě. Skupinu jsem rozdělila na poloviny, každá dostala prázdný papír a fix, 
velkým písmem si měli napsat jméno hlavní postavy a ve vztahu k ní rozdě-
lit text na pět částí (expozice, kolize, krize, peripetie, závěr – všechny jsem 
vysvětlila) a ty si pojmenovat. Opět následovala společná diskuse a reflexe.

Před začátkem práce na lekci jsem zmínila zásady pro posloupnost čin-
ností, práci s  napětím a  gradací. Doporučila jsem, aby si rozebrali situace 
z předlohy a hledali „nedovyprávěná“ místa, která by si mladší žáci mohli 
rozehrát. Upozornila jsem je, že každá hra, metoda musí směřovat k textu – 
k jeho tématu či jeho obsahu, a vzhledem k tomu, že rozvíjíme čtenářskou 
gramotnost, činnosti by se vždy měly vrátit k předloze (neměli bychom vy-
tvářet paralelní linky příběhu).

Nyní již žáci pracovali sami, čerpali pouze ze své zkušenosti, po určitém 
časovém úseku mě pouze seznámili se svou představou lekce a diskutovali 
jsme, zdali zvolené postupy budou fungovat. Velmi citlivě jsem žáky smě-
řovala k pochopení důležitosti jasného cíle lekce, neustále se zpětně museli 
vracet k příběhu – ověřovali si své strategie pro pochopení textu.

Pokud žáci znají kontext daného díla, pak k textu přistupují s pokorou 
a mnohem snadněji se jim lekce vytváří. V průběhu příprav je důležité žáky 
trpělivě podněcovat k vlastnímu přístupu k textu a tvořivosti.

Před realizací
Ideální je, pokud se skupina starších žáků sejde již bez učitelky – na ne-

formálním setkání, na  němž si ujasní, čemu ještě nerozumí a  doplní text 
o rozdělení rolí: kdo kterou činnost zadá, kdo bude hlídat čas, kdo se více 
zaměří na  pozorování skupiny a  kdy se v  těchto rolích vymění. Pokaždé 
po takovém setkání přišli s novými nápady, které obohatily úvodní část.

Prostor, ve kterém se posléze projekt realizuje, by měl být bez lavic, v op-
timálním případě s kobercem; nám se osvědčila školní družina. Scházíme se 
třicet až čtyřicet pět minut před začátkem, abychom si společně vše zrekapi-
tulovali, uvolnili se a naladili se.

Jako vedoucí jsem upozornila třídní paní učitelku, že do lekce bychom 
neměly zasahovat, žáci se musí naučit reagovat na situaci teď a tady, být po-
zorní vůči potřebám ostatních žáků a brát je jako rovnocenné partnery.

Realizace lekce
Lekce byla realizována dvakrát.

Poprvé se odehrála na ZUŠ pro 13 dětí ve věku 10-11 let. Opět to byli žáci, 
kteří měli zkušenost s dramtickou výchovou, jako skupina spolu tvořili tře-
tím rokem.

Druhá realizace byla v ZŠ ve 3. třídě, kterou jsme rozdělili na polovinu; 
lektoři-starší žáci simultánně pracovali ve dvou třídách. Skupinu jsme ne-
znali, nevěděli jsme, co nás čeká.
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Lekce	o	PLovoucím	ostrově

Téma
Je důležité mít přátele, kteří ti v nouzi pomohou.

Klíčové kompetence
 ӽ Kompetence sociální a  personální: Žák respektuje osobnost jiného 

žáka a naslouchá jeho názorům; v diskusi je schopen vyjádřit svůj ná-
zor a vyvodit závěry důležité pro další vývoj příběhu; vytváří si pozi-
tivní systém sebehodnocení a sebepojetí.

 ӽ Kompetence komunikativní: Žák formuluje své myšlenky, přemýšlí 
o textové předloze, je schopen shrnout text a zaujmout k němu své 
stanovisko, své komunikační dovednosti využívá při práci ve skupině 
a podskupinách.

Cíle čtenářské gramotnosti
Starší žák:

 ӽ pochopí hlavní tematickou linku příběhu;
 ӽ prohlubuje si svůj vztah k literárnímu textu;
 ӽ posuzuje kvality literárního díla;
 ӽ je schopen sestavit hlavní situace příběhu ve vztahu k postavě;
 ӽ chápe kontext díla a autorův záměr.

Mladší žák:
 ӽ seznamuje se s literaturou prostřednictvím prožitku a vstupu do role;
 ӽ ze získaných informací dokáže vysuzovat další průběh příběhu, po-

případě klade otázky, které vedou k jeho lepšímu porozumění;
 ӽ chápe hlavní body příběhu;
 ӽ je schopen převyprávět příběh vlastními slovy;
 ӽ ví, kdo je hlavní postava a postava vedlejší.

Dramatické cíle
Žák:

 ӽ je schopen pohybové koordinace při pantomimických činnostech;
 ӽ spontánně vstupuje do role;
 ӽ spolupracuje ve skupině a podskupinách;
 ӽ vyjadřuje svůj názor;
 ӽ uvědomuje si potřebu naslouchat při skupinové tvorbě.
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Metody dramatické výchovy
 ӽ Metody pantomimicko-pohybové: pantomima, živý obraz spojen 

s pohybem (oživlé štronzo);
 ӽ metody verbálně-zvukové: dotazování a odpovídání (horká židle);
 ӽ vstup do role.

Věková skupina
Příprava lekce 7. a 9. třída; realizace u žáků 3. třídy ZŠ.

Pomůcky
Vytištěný závěr textu, popřípadě obrázek oblasti Filipín.

Čas
Blok 1,5 hodiny (2 x 45 minut).

Úvod

Seznámení s dětmi – prvotní kontakt je důležitý, seznámení s pojmem štron-
zo, se jmény.
Ukázka z přípravy starších žáků:
Kika: Ahoj, dnes vás seznámíme s  projektem, který jsme vytvořili v  rámci čtenářství 
do škol.
Klárka: Provedeme vás příběhem o Haničce a plovoucím ostrově.
Verča: Nejdříve si sedneme do kruhu a… (kruh – vymýšlíme přídavná jména na první pís-
meno ve jméně – kamarádská Klára, veselá Verča, krátká Kika…).
(Poznámka: Pokud se v následujícím textu objeví slovo lektor, je jím myšlen 
některý ze starších žáků, kteří lekci vedou.)

Na žraloka
Popis činnosti: Děti jsou v  kruhu, uprostřed je žralok, který se přibližuje 
k vybranému žáku z obvodu kruhu a snaží dotknout jeho ramen předpa-
ženýma rukama. Žák se může zachránit tím, že se zkontaktuje očima s dru-
hým člověkem z kruhu, který vysloví jeho jméno. Tím je dotyčný zachráněn 
a žralok si vybírá novou oběť.

Honička
Popis činnosti: Baba se předává jako při klasické honičce, žáci se však pohy-
bují v různých prostředích, které zadávají lektoři, např. pod vodou, po hor-
kém písku…, nebo se mohou pohybovat jako zvířata, která se posléze objeví 
na ostrově.
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Záchrana Haničky
Popis činnosti: Žáci vytvoří co nejtěsnější kruh, uprostřed stojí zpevněn je-
den z žáků a ostatní balancují s jeho tělem. Lektoři jsou po vnější straně kru-
hu jako záchrana a jistota.
(Poznámka učitelky: Dlouho jsme nemohli přijít na to, jak tuhle hru namoti-
vovat, až Verča vymyslela, že Hanička je houpána ve vlnách.)

Co může Hanička dělat sama na prázdninách u babičky?
Popis činnosti: Žáci utvoří kruh, jeden po druhém po obvodu předvede čin-
nost a ostatní hádají, co to může být.

Hlavní část
Starší žák přečte text: Tento rok Hanička strávila celé prázdniny u babičky, protože 
její rodiče odjeli na Filipíny pracovat. Na konci prázdnin však přišel dopis, že chtějí, aby 
za nimi Hanička dorazila na lodi…
Mladší žáci mají za úkol převyprávět přečtené vlastními slovy.

Postavme loď
Popis činnosti: Žáci jeden po druhém vstupují do prostoru a vytvoří sochu 
nejprve pouze osob na lodi, poté předmětů a zvířat. Lektor obchází jedno 
dítě po druhém, a koho se dotkne, toho se zeptá: „Kdo jsi?“ Žák odpovídá, 
kdo je, popřípadě rozehrává svoji činnost.
(Při zadání osob na lodi lektor vstoupí do role Petara, kapitána lodi, který je 
známým Haniččiných rodičů.)
Na závěr některý ze starších žáků komentuje: Na loď Hanička zírala s otevřenou 
pusou. Byl to vlastně takový velikánský hotel na vodě.

Přestávka

Před přestávkou přečíst níže uvedený úryvek. Po přestávce je dobře úry-
vek opět zopakovat a žáci ho komentují vlastními slovy.

Lektor přečte text: Jednou brzy ráno se vzbudila, aby honem běžela na záď. Delfíni 
tam poprvé nebyli. Hanka ještě pořádně nestačila úžasem vydechnout. A pak se to stalo. 
Hanka, která pořád házela velrybě nějaké dobroty a vykláněla se přes zábradlí čím dál 
tím víc, najednou ztratila rovnováhu a přepadla do moře.

Co se přihodilo na zádi lodi? Co mohla vidět? 
Popis činnosti: Děti se stávají novináři a mají za úkol napsat článek. Lektor-
ka v  roli Haničky sedí v  „horkém křesle“ a  novináři jí mohou klást otázky. 
Z dotazování vyplývá, že Hanička byla zachráněna a dostala se na ostrov. Je 
důležité, aby při dotazování byl ostrov prozatím zastřen tajemstvím (pro za-
chování napětí a pro vzbuzení zvědavosti dětí). Tato aktivita je vždy impro-
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vizovaná, nikdy nevíte, co přesně děti zajímá. Ostatní lektoři směřují otázky 
vždy k textu, po případě komentují, pokud se otázka vzdálí od příběhu.

Co by se měly děti z dotazování dozvědět:
 ӽ Petar je známý rodičů a kapitán lodi, na které Hanička plula za rodiči.
 ӽ Když se Hanička nakláněla přes zábradlí, viděla delfíny a velrybu.
 ӽ Velryba Haničce pomohla na ostrov.
 ӽ Hanička se pokoušela dostat z ostrova, potkala Marabua.
 ӽ Marabu je pták, který žil dlouho mezi lidmi a mluví jejich řečí.
 ӽ Marabu byl prostředníkem mezi Haničkou a dalšími zvířaty.

Ukázka z přípravy žáků:

Klárka: Když si nasadím tenhle šátek, tak se stanu Haničkou. Haničce můžete položit 
jakoukoli otázku, která by vám pomohla si v duchu doplnit příběh.
(Verča: Jak ses dostala na ostrov, Haničko? Kika: Jaká byla cesta, a dojela jsi suchá?…)

Co bylo na ostrově?
Popis činnosti: Děti se rozdělí do skupin podle počtu lektorů. Společně pak 
vytvoří tři obrazy: 1. Haniččin příjezd na ostrov; 2. den na ostrově; 3. odjezd 
z ostrova. Lektoři se dotazují žáků, co vše by mohlo být na tropickém ostro-
vě, a připojují postavu Marabua, případně dovysvětlí nejasnosti. Ve výsled-
ných živých obrazech by se žáci neměli příliš vzdálit od příběhu.

Činnost uzavírá předvádění obrazů z ostrova a jejich reflexe.

Závěr

Text pro žáky do skupin (skupiny zůstávají z předchozí aktivity): MLADŠÍ 
ŽÁCI SI NAVZÁJEM PŘEČTOU TEXT, LEKTOR POUZE KOMENTUJE 
A OTÁZKAMI ZJIŠŤUJE POCHOPENÍ TEXTU. Petar nechápavě hledí do moře 
a  vidí, jak se zezadu rychle blíží podivné plavidlo tažené delfíny. A  na  něm stojí Han-
ka a mává, když její vor tu obrovskou loď předhání, jako by to byl motorový člun… Táta 
s mamkou, kteří stáli na molu a hledali očima, odkud jim Hanka zamává, se až lekli, když 
slyšeli radostné volání „Mamkóóó, tátóóó!“ Hanka poděkovala delfínům, velrybě a ma-
rabuovi a běžela se obejmout s rodiči.
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Společná reflexe - hodnocení projektu

Na začátku přípravy je důležité dát žákům prostor pro jejich invenci. Jako 
pedagog jsem trpělivě rozvíjela jejich nápady a společně jsme hledali důvo-
dy, proč tu či onu metodu nebo činnost zařadit. Za důležité u žáků považuji, 
aby si uvědomili sebe sama jako důležitého činitele v procesu učení. Spo-
lečný cíl skupiny starších žáků a  na  ně kladená odpovědnost je  výrazným 
podporovatelem skupinové dynamiky. Je až neuvěřitelné, jak se starší žáci 
při vedení skupiny naučili vnímat druhé. Jako učitelé můžeme dělat spous-
ty průpravných metod a cvičení, ale vlastní prožitek sounáležitosti a reakce 
na situaci teď a tady jsou velmi důležité. Lekce je živoucím organismem, kte-
rý stojí na schopnosti porozumět druhému člověku a vnímat ho, respekto-
vat jeho názory a na nich stavět další vývoj lekce.

Mladší žáci měli zpočátku tendence zkoušet, co vše si mohou dovolit. 
Počáteční hry splnily úlohu poznání hranic, uvědomění si důležitosti na-
slouchat a přispět svým názorem do dalšího vývoje příběhu. Starší žáci po-
stupně zjišťovali, jak je důležité cítit se a jednat přirozeně a dokázat vhodně 
formulovat zadání. Zde se nejvíce projevilo, do jaké míry respektují a znají 
předlohu. Důležitá byla neustálá reflexe.

Projekt prokázal, že spolupráce dětí různého věku má prokazatelný vliv 
na vybudování strategií důležitých pro pochopení literárního díla. Neoceni-
telné je i zapojení žáků do procesu přípravy a realizace lekce.

Komentáře žáků

Verča: Tenhle projekt mi pomohl lépe se vyjadřovat k menším dětem, lépe jim popsat věc, 
scénu, kterou mám na mysli. Pomohl mi také ve způsobu udržení si respektu, ale přitom 
být i  kamarádem. Zjistila jsem, že to, co nám připadá zbytečné a  nepodstatné, v  jejich 
očích tvoří důležitou roli (práce s textem) a tím pádem každou hru nebo odpověď si musím 
nejdříve důkladně promyslet, aby děti neměly v příběhu zmatek. Přitom musí být člověk 
trpělivý na jejich dotazy nebo připomínky.
Martina: Práce s dětmi se mi velmi líbila a vrátila jsem se tak k dětské fantazii. Tento pro-
jekt mě bavil a zkusila jsem si roli lektora. Poznala jsem, kolik práce a času zabere vymy-
šlení takového projektu a jak je potom hezké, když se lekce vydaří a děti odcházejí šťastné.
Klárka: Byla jsem s malými dětmi v jejich světě a fantazii. Ale i přesto jsem je nemohla 
chápat, protože jejich fantazie je nekonečná studna úžasných nápadů. Pochopila jsem, 
proč je důležitá spolupráce, přátelství. Děti respektovaly mě, ale zároveň já respektovala 
je. Také jsem si uvědomila, jak je těžké mít autoritu, a přitom být přítel.
Lucka: Měla jsem ze začátku docela strach, jak to dopadne. Jestli nás děti přijmou, zda 
s námi budou chtít vůbec spolupracovat. Ale mé obavy se naštěstí nenaplnily. Byla jsem 
hodně překvapená. Děti chtěly spolupracovat a  také k  nám měly respekt. Práce s  nimi 
byla úžasná. Byli všichni moc šikovní. Myslím si, že děti získaly spoustu nových infor-
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mací a zkušeností. A já taky. Poznala jsem, že ne vždy musí být děti zlobidla, ale dokážou 
i hodně naslouchat.
Karolína: Ta lekce mi dala víc, než jsem myslela… Už vím, že děti mají víc fantazie, než 
jsem předpokládala. A že se na ně nemusím dívat jako na mladší, ale na sobě rovné.
Honza: V dnešní době je málo dětí, které mají super fantazii, a je potřeba, aby se jim do-
stalo potřebné „péče“.
Kristýna: Tenhle projekt mi přinesl poznání a pochopení mladších dětí. Hlavně zboural 
bariéru, která mezi námi podle mě byla. Při práci s mladšími jsem nikdy nevěděla, zda 
být jedna z nich za cenu, že mě nebudou brát nebo mě budou vnímat pouze jako „paní 
učitelku“. V projektu jsem jejich součástí a oni zase mou, ale naslouchají a mají chuť si hrát, 
a přitom se i něco přiučit. A za to jsem šťastná.
Hugo: Nejvíc mě na projektu zaujala samotná práce s dětmi. Dětská fantazie je obrov-
ská, ale v dnešní době ji doslova zabijí např. televize nebo počítač. Proto by děti měly více 
číst. Jinak se s dětmi pracuje velice dobře, když jsou odbourány bariéry učitel-žák. Berou 
vás pak za kamaráda nebo i za vzor. Myslím, že tento projekt dětem ke čtení rozhodně 
pomůže.
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 BRUNCVÍK A  LEV

	 hodina	Pro	žáky	1.-3.	třídy	a	6.	třídy	zš

  Ivana Neumannová, Radka Běhalová  
a Iveta Marušáková 
Základní škola Popelín, Gymnázium Jindřichův 
Hradec a Základní škola Plavsko

Program je ukázkou výukového bloku, který je založen na práci věkově smíšených sku-
pin. Pedagogové garantují přípravu programu, vedou ho, pro starší i mladší děti je nezná-
mý. Pro učitele je tak cílem vytvořit úkoly, které budou zajímavé a přínosné pro obě věkové 
skupiny. Důležitý je kontext programu – starší děti se pověstmi zabývaly dlouhodobě 
a tento program vrstevnického setkání byl uzavřením celého tematického bloku. Děti se 
vzájemně neznaly, mladší děti jsou však na  spolupráci ve  věkově smíšených skupinách 
zvyklé, jsou žáky málotřídních škol.
V  programu jsou zajímavé modely spolupráce – od  aktivit strukturovaných s  ohledem 
na věk až po aktivity vycházející ze symetrické spolupráce (např. závěrečný živý obraz). 
Pro program je také důležitou kvalitou spolupráce pedagogů při jeho přípravě.

(Radek Marušák)

Cíle hodiny
 ӽ  Žáci se seznámí s pověstí o Bruncvíkovi.
 ӽ Žáci se orientují v příběhu zprostředkovaném uměleckým textem.
 ӽ  Žáci dokážou charakterizovat rytíře jako literární postavu.

Čas
Cca 3 vyučovací hodiny.

Výchozí dovednosti žáků
Čtení s porozuměním, dovednost používat živé obrazy.

Pomůcky
Balicí papír, výtvarné potřeby, knihy, vystříhané velké erby z kartonu (pro 
každou skupinu jeden).
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Průběh	hodiny

Žáci jsou rozděleni do pětičlenných věkově smíšených skupin.

Úvodní motivace
Na zemi jsou rozloženy karty se slovy, která charakterizují rytíře:
Slova na kartách pro 1.-3. třídu: ZBROJ, BRNĚNÍ, PŘILBA, ŠTÍT, ERB, MEČ, 
KOPÍ, KŮŇ, TURNAJ, STATEČNÝ, VĚRNÝ, ODVÁŽNÝ.
Slova na kartách pro 6. třídu: ŠLECHTIC, STŘEDOVĚK, KLÁNÍ, OSTRU-
HY, PASOVÁNÍ, DŘEVEC, ODDANÝ, DVORNÝ, MILOSRDNÝ, SLUŠNÝ, 
ČESTNÝ, VYTRVALÝ, UDATNÝ.
Slova jsou barevně odlišená podle věku dětí (1.-3. třída x 6. třída). Děti mají 
za úkol všechna slova si přečíst a jedno z nich si vybrat.

Postava rytíře
Ve  svých skupinách si žáci přečtou slova, která si vybrali. Spolu by měli 
dokázat vyvodit, jakou postavu představují (RYTÍŘ); pokud si nejsou jisti, 
mohou požádat o slova, která ve skupince nemají. Pokud některým slovům 
nerozumějí, mají k  dispozici slovníky, encyklopedie apod. Karty se slovy 
skupina nalepí na balicí papír.

Mluvící erb
Každá skupina si vymyslí svou vlastní postavu rytíře (mohou ho pojmeno-
vat, vymyslet, co vykonal atd.) a nakreslí jeho „mluvící erb“ (děti dostanou 
text, na kterém je napsáno, co to „mluvící erb“ je:
Každý rytíř měl svůj erb. Měl ho proto, aby se v boji rozeznali spolubojovníci 
od nepřátel (podobně jako dnes fotbalisté podle dresů). Na erbech se objevovala zvířata, 
věže, zkřížené meče a další znaky. Co představovaly? Například: LEV představoval moc, 
sílu, udatnost (byl to symbol králů), ORLICE znamenala moc, vítězství, vládu, DRAK 
moc a  sílu, PES věrnost, přátelství, LEOPARD odvahu, dravost, bdělost, MEDVĚD 
sílu. Důležité byly na  erbu i  barvy: ZLATá znamenala vážnost, STŘÍBRNá čistotu 
a  moudrost, ČERVENá odvahu, MODRá věrnost, ČERNá chytrost, ZELENá ry-
tířské chování (mravy).
„Mluvící erb“ = erb, který se dá „přečíst“ – barvy a znaky (symboly) napoví 
jméno jeho nositele (mohou „vyprávět“ příběh o tom, co rytíř vykonal, uka-
zovat, jaký je…).
Na závěr této činnosti představí každá skupina svého rytíře ostatním, uká-
žou jeho erb, který nakreslili, a  vysvětlí, co erb představuje. Prezentace 
předchozí činnosti.
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Pověst o Bruncvíkovi
Seznámení s textem pověsti o Bruncvíkovi (viz přílohu č. 1). Každá skupina 
dostane text pověsti rozdělený na jednotlivé části: odchod Bruncvíka z do-
mova, Jantarová hora, pták Noh, boj lva se saní. Úkolem je přečíst všech-
ny části textu tak, jak následují za  sebou (části textu mají děti očíslované 
1-4). Žáci prvních tříd čtou text, který je napsán velkými tiskacími písmeny, 
s  ostatními texty starší děti mladším pomohou – hlasité čtení (nečtou jen 
žáci šestých tříd, ale i žáci třetích tříd spolu se žáky druhých tříd podle svých 
možností).

Živé obrazy Bruncvíkova příběhu
Každá skupina má jeden text barevně odlišen od ostatních. Úkolem je zná-
zornit tuto část pověsti pomocí živých obrazů – každá skupina připraví 
max. 3 živé obrazy. Poté každá skupina předvede své živé obrazy. Po každé 
ukázce žáci shrnou, které typické vlastnosti rytíře se zde uplatnily (podle 
slov na kartách z úvodní činnosti).

Bruncvík u krále Olibria
Učitel přečte úryvek o Bruncvíkově pobytu u krále Olibria. Četba končí slo-
vy: „Konečně dorazili se lvem k branám Prahy.“

Bruncvíkův návrat do Prahy
Žáci si mají představit, jak asi vypadal Bruncvíkův vstup do města po sedmi 
letech na cestách – předvedou společným živým obrazem, do kterého bu-
dou vstupovat postupně (učitel postupně zadává jednotlivým žákům role).
Možné postavy města: stráže u brány, žebrák u brány, bohatý kupec se svým 
vozem, služebná jdoucí na  trh, trhovkyně, prodavač ryb, švec (ševcovský 
mistr), mečíř, tesařský učeň (tovaryš), pekař, nosič vody, řezník, kovář, lékař, 
děti na ulici, bohatý měšťan, krejčí, měšťané v hospodě, hostinský, holič, bo-
hatý měšťan u  holiče, pradlena, trubač, písař, knížecí komoří, správce po-
kladny, dvorní dámy, lučištník…
Žáci postupně pomocí jednotlivých živých obrazů svých postav společně 
vytvoří cestu ulicemi Prahy od  brány až k  Hradu; jako předposlední vstu-
puje do obrazu dívka v roli Neomenie a jako poslední pak Bruncvík, který si 
vytvořeným městem projde. Ve chvíli, kdy Bruncvík vstoupí do brány, mů-
žou ostatní jedním pohybem změnit obraz své postavy tak, aby ukázali, jak 
jednotlivé postavy reagují na Bruncvíkův příchod.

Závěr pověsti
Učitel přečte závěr pověsti. Žáci šestých tříd zazpívají ostatním píseň Než si 
namaluješ erb (viz přílohu č. 2).
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Postřehy	z	reaLizace

 ӽ  Za samozřejmé jsme považovali zařazení kontaktních her na samém 
začátku práce a závěrečnou reflexi žáků na konci vyučovací jednotky.

 ӽ Při zadání úkolu přečíst si úryvky z  pověsti jsme větší důraz kladli 
na pokyn, aby všechny děti ve skupině byly zapojeny do předčítání. 
Pokyn následné rekapitulace přečteného děje, kdy si starší žáci měli 
ověřit porozumění textu mladších dětí, dostala každá skupina jed-
notlivě po přečtení textu.

 ӽ Při další realizaci bychom poskytli žákům možnost reflexe dojmů 
a pocitů žáků z poslední činnosti – návratu Bruncvíka po sedmi le-
tech (průchod městem s určenými rolemi).

 ӽ Charakteristika rytíře jako literární postavy byla v  hodině zmíněna 
spíše okrajově, větší důraz byl kladen na celkové porozumění textu. 
Možná by bylo vhodné zadat starším žákům více úkolů týkajících se 
charakteristiky rytíře.

Příloha  č. 1

Bruncvík a lev

1. Za dávných časů vládl v Čechách kníže Bruncvík. Byl šlechetný a ke všem 
spravedlivý. Ve třetím roce svého panování se rozhodl, že se vydá do světa. 
Jeho mladá paní Neomenie byla velice smutná a  prosila ho, aby nejezdil. 
Bruncvík si však nedal říct: „Můj otec si dobyl do znaku orla, já si chci také 
vydobýt svůj znak.“ Dal jí na  prst zlatý prsten a  vzal si od  ní na  památku 
její prstýnek. „Nevěř nikomu, pokud sama neuvidíš tento prsten. Sedm let 
na mě čekej. Jestli se ale do sedmi let nevrátím, znamená to, že jsem v cizině 
zahynul. Pak se můžeš vdát, za koho se ti zlíbí.“ Potom dal osedlat koně a vy-
dal se na cestu.

2. Bruncvík putoval se svou družinou z jedné země do druhé, už byli na ces-
tě celý rok. Jednou se dostali na  břeh moře. Koupili si pevnou loď a  jeli 
po moři dál. Jedné noci však přišla velikánská bouře. Vítr skučel, ze všech 
stran se valily vlny – každá z nich byla jako největší dům – a hnaly před se-
bou loď jako hračku. Loď se rozbila o ostré skály a vlny odnesly všechny ry-
tíře na širé moře.
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Když se ráno bouře utišila, zůstali na souši jenom dva, mladý Bruncvík 
a starý rytíř Balád. Rytíř se rozhlédl a povídá:

„Milostivý pane, je s námi zle, je zle! Víte, kam nás bouře zahnala? Na Jan-
tarový ostrov! Odtud se sami nedostaneme, Jantarová hora přitáhne každé-
ho zpátky!“

Kolem dokola ležely všude rozbité lodi a bělaly se kosti zvířat a troseční-
ků, co tady zahynuli před nimi.

3. SLUHA BALÁD BYL STARÝ A VĚRNÝ.
MĚL RYTÍŘE BRUNCVÍKA RÁD.
PŘEMÝŠLEL, JAK HO ZACHRÁNIT.
VIDĚL, ŽE NA OSTROV NĚKDY PŘILÉTÁ VELIKÝ PTÁK JMÉNEM NOH.
ZAŠIL TEDY RYTÍŘE DO STARÉ KŮŽE.
PAK HO DONESL NA JANTAROVOU HORU.
TAM PŘILETĚL PTÁK NOH A ODNESL BRUNCVÍKA Z OSTROVA PRYČ.
SHODIL HO DO HNÍZDA JAKO POTRAVU SVÝM MLÁĎATŮM.
BRUNCVÍK ROZPÁRAL KŮŽI A  POBIL MLÁĎATA, ABY SE DOSTAL 
NA SVOBODU.

4. Bruncvík putoval hustým lesem. Najednou slyší divoký řev a velikánský 
ryk, až se listí na stromech třáslo. Mladý kníže si v duchu říká: Co se to děje? 
Co to? Běží za tím křikem a vidí, jak mladý lev zápasí na život a na smrt s ob-
rovitou saní. Chvíli to vypadalo, že vítězí saň, chvíli zas měl navrch lev. Vtom 
saň srazila mladého lva na zem a už na něho dorážela ostrými drápy. Brun-
cvík si povídá: Komu mám pomoci? Tomu, kdo je slabší!

Vytáhl meč, skočil mezi ně a sekal saň hlava nehlava. Ale ta se nedala, brá-
nila se, až Bruncvíkovi tekla krev po tváři a krvácel po celém těle. Nakonec 
přece jen saň zabil. Sám ale zůstal ležet v mdlobách. Když se probudil, vidí, 
že lev sedí vedle něho a líže mu ruce a tvář.

Od té chvíle chodil lev za Bruncvíkem jako krotký psík, ani na okamžik 
se od něho nehnul, ať šel, kam šel. Tak se lev stal Bruncvíkovi oddaným pří-
telem a putovali dál spolu….

(Text, který čte učitel):

Bruncvík před sebou spatřil hrad na vysoké skále. Bruncvík se svým věrným 
druhem lvem vstoupil do hradu, v němž vládl král Olibrius. Divný byl, neo-
byčejný. Měl dvoje oči, jedny v obličeji, druhé vzadu hlavy. Sloužily mu pří-
šery se zvířecími hlavami, rohaté nebo chlupaté.

„Kdo jsi a odkud přicházíš?“ oslovil Bruncvíka král Olibrius. 
„Jsem zdaleka a rád bych se dostal zpátky domů. Prosím, králi,  pomoz mi.“

marusak3.indd   89 17.7.2012   13:40:04



90

Král mu však odpověděl:
„Odtud můžeš jen železnými vraty. Těmi tě však nepustím, dokud nevy-

svobodíš mou dceru Afriku, kterou mi unesl drak Bazilišek.“
Co Bruncvíkovi zbývalo! Král Olibrius mu dal připravit koráb a na tom 

plul Bruncvík se svým věrným lvem k ostrovu a hradu přemocného draka.
Baziliškův hrad střežily zuřivé obludy, které nedovolily nikomu vstou-

pit dovnitř. S pomocí lva je Bruncvík po těžkém boji dokázal porazit. Avšak 
čekal je boj ještě těžší, boj se samotným Baziliškem. Dali se do boje a bili se 
dlouho, až do  samého večera. Jednu chvíli Bruncvík umdléval, docházely 
mu síly, už ani nemohl udržet meč v ruce. Tu lev skočil na draka a zadávil 
mu poslední hlavu. 

Bruncvík vysvobodil princeznu a  vrátil se zpět ke  králi Olibriovi. Král 
Olibrius ho s radostí uvítal, ale řekl, že tu Bruncvík musí zůstat, protože si 
dcera Afrika svého statečného zachránce tak zamilovala, že ho chce za man-
žela. 

Bruncvík zahořel hněvem na krále i na jeho dceru. Smutně bloudil hra-
dem a vzpomínal na svou nevěstu. Jednoho dne zabloudil až do hlubokého 
sklepení, kde spatřil na kamenném stole starý meč. Zalíbil se mu ta, že meč 
zasunul do pochvy místo svého meče.

Večer se princezně Africe svěřil, co ve sklepení spatřil. Králova dcera se 
ulekla:

„Kdybys věděl, jaké kouzlo ten meč v  sobě skrývá! Když bys ho vytrhl 
z pochvy a řekl: Hlavy dolů!, hlavy všech nepřátel by hned dolů skákaly!“

Bruncvík na to nic neřekl, ale v duchu si pomyslel: Jsem zachráněn! Večer 
pak, když vstoupil do hodovní síně, kde král s dcerou i se vším svým dvořan-
stvem seděli za stolem, vytrhl Bruncvík znenadání svůj meč a zvolal:

„Nuž můj milý meči! Těmto obludám i králi s dcerou, všem hlavy dolů!“
A tak se stalo.
Bruncvík se mohl vydat na cestu domů. To byla dlouhá, moc těžká cesta! 

Nakonec se přece jen dostali do Čech a blížili se k Praze.

(Text, který čte učitel):

Přišli do Prahy. Bruncvíka by nikdo nepoznal, ani vlastní matka: byl pohub-
lý, šaty na něm visely, a ani to nebyly krásné šaty na knížecího syna, ale jen 
jakési cáry a hady.

Přišli až do Prahy. Na hradě byl vyvěšen červený prapor. Bruncvík se ptal:
„Co se tu u vás slaví?“
„Urozená paní Neomenie se bude vdávat. Čekala na Bruncvíka, ale už je 

to sedm roků, co odešel, od té doby o něm nikdo neslyšel. Jistě někde po ces-
tě zahynul.“

Jak Bruncvík uslyšel tu řeč, pospíchal do  hodovní síně. Cestou se při-
točil k  číšníkovi, nesoucímu svatebčanům víno, a  potají vhodil do  číše, ze 
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které pila Neomenie, prsten, který po  celých sedm let sám na  prstě nosil.
Neomenie ihned poznala prsten, který před sedmi lety dala při loučení 

Bruncvíkovi. V tu chvíli se Bruncvík objevil ve dveřích hodovního sálu.
Neomenie pohlédla na otrhance, podívala se na něj líp a už ho poznala:
„Ty jsi Bruncvík, ty jsi přece jen přišel!“
Nikdo si nedovede představit, jakou měla radost!
A Bruncvík znovu usedl na svůj knížecí stolec. 
Do erbu dostal lva, protože si ten erb na svých cestách vydobyl a zaslou-

žil; taky na zemské korouhvi měl bílého lva v červeném poli.

Text pověsti je upraven na základě těchto zdrojů:
DVOŘÁKOVÁ, Jana. Projekt Staré pověsti české pro 2. třídu ZŠ. In Kriticke-

Mysleni.cz [online]. 2001 [cit. 2012-05-13]. Dostupné z:  http://www.kritic-
kemysleni.cz/klisty.php?co=klisty4_starepovesti.

JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. 3. vyd. v SNKLU. Praha: Státní nakladatel-
ství krásné literatury a umění, Praha, 1961.

SIROVÁTKA, Oldřich. Brunclík a lev: české pověsti pro malé děti. Praha: Albatros, 
1989.

PŘÍLOHA Č. 2

Než si namaluješ erb (Bruncvík)

Na kraj světa z domova jít
a dobýt znaku pro čistý štít
a pro tu malou zemi
tak vzdálenou.

Do štítu svého si dát
to všechno, za čím chce člověk stát,
ten znak však není věcí
darovanou.

Tak poznat, co je žízeň a hlad
a bolest ran, když musel ses prát,
a strach, co duši svírá
předtuchou zlou.
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Bez obav hřívu lví pohladit
a podat ruku těm, co chtějí žít,
ať nečekají v bázni
na kolenou.

Tak dlouhý čas jsem širým světem bloudil,
tak dlouhý čas, snad sedm let i víc,
kdopak ví.

Čekej dál, moje lásko,
já přijdu.
Čekej dál, moje lásko,
já přijdu, já přijdu.

Já vím, že nejsem sám,
neptám se, cestu znám,
vždyť kráčím domů k nám,
pospíchám k nám.

Já vím, co všechno zatratí čas,
věřím však, že poznáš můj hlas,
až uslyšíš píseň
na shledanou.

Snad oheň v krbu neztratil žár,
snad přehlédneš, že jsem samý cár,
až spatříš ten znak,
jak svítí tmou.

V něm poznáš věrnost, lásku i vzdor,
tu známou vůni lesů a hor,
co kouzlem chrání všechny
před silou zlou.

Já nebudu mít vůbec nic víc,
co dal bych ti, až přijdeš mi vstříc,
jen náruč svou, jen pro tebe
otevřenou.

Tak dlouhý čas jsem širým světem bloudil,
tak dlouhý čas, snad sedm let i víc,
kdopak ví.
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Čekej dál, moje lásko,
já přijdu.
Čekej dál, moje lásko,
já přijdu, já přijdu.

Já vím, že nejsem sám,
neptám se, cestu znám,
vždyť kráčím domů k nám,
pospíchám k nám.

ULRYCHOVI, Hana a  Petr. Meč a  přeslice: …ze starých pověstí českých a  morav-
ských… [LP]. Praha: Panton, 1975.

Snímky z realizace programu ve fotografické příloze
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 PÁN S  PÍŠŤALKOU A  DÁREK

  Společné čtenářské dílny žáků osmého a  třetího 
ročníku s využitím metod dramatické výchovy

 František Oplatek 
 Základní škola Školní, Bechyně

Autor se rozvoji čtenářských strategií věnuje dlouhodobě, oba výukové bloky jsou zcela 
jasně směřovány k  rozvoji konkrétní čtenářské strategie. Kontext obou bloků popisuje 
autor v  anotaci – oba programy jsou ukázkou z  dlouhodobé provázané práce v  rámci 
volitelné volnočasové aktivity žáků. Kromě jasně promyšleného cíle je v programech za-
jímavé sledovat proměny spolupráce dětí. Někdy je spolupráce symetrická (děti společně 
pracují na společném úkolu), v jiných okamžicích se starší děti stávají tutory učební čin-
nosti mladších, v některých aktivitách je role starších dokonce upozaděna – stávají se za-
pisovateli, těmi, kdo pomáhají při tvorbě mladším, jsou-li o to požádáni apod. Zajímavá 
je i proměnlivost role učitele – někdy vede a instruuje s vědomím, že pracuje s heterogenní 
skupinou (některé z aktivit jsou příkladem činností, které lze uplatnit ve věkově hetero-
genní skupině s jednotným zadáním pro všechny), jindy je jeho role upozaděna a aktivity 
i v oblasti řízení učební činnosti se ujímají starší žáci.

(Radek Marušák)

výchozí	situace

Tyto ukázky činností směřujících k  rozvíjení čtenářských strategií jsou 
součástí tříměsíčního projektu nazvaného „Společná čtenářská dílna“, kte-
rý jsme realizovali v  průběhu listopadu, prosince a  ledna školního roku 
2011/2012. Projekt probíhá na  Základní škole v  Bechyni (Školní 293) a  je 
součástí činnosti dramatického kroužku. Jde o výuku, která se uskutečňu-
je s  věkově různorodými skupinami, a  to žáků 8. a  3. třídy. Celý projekt je 
strukturován do šesti celků v rozsahu dvou vyučovacích hodin s frekvencí 
dvou lekcí za  měsíc. V  projektu je stabilně zapojeno osm žáků 8. ročníku 
a devatenáct žáků 3. třídy. Starší děti se práce zúčastňují na základě dobro-
volného zájmu (jde o žáky také navštěvující divadelní kroužek, kde se často 
věnují práci s  literárními texty, nemají tudíž problémy s  těmito aktivitami 
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ani v  oblasti  komunikace s  mladšími dětmi). V  případě žáků mladších se 
projektu zúčastňuje devatenáct žáků ze dvou třetích tříd. Výuka tedy pro-
bíhá v hodinách dramatického kroužku žáků třetích tříd, který probíhá kaž-
dý týden v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Každému vyučovacímu celku 
předchází přípravná fáze, kdy společně se staršími žáky stanovujeme výcho-
zí text, cíle hodin a volíme odpovídající metody a formy práce. Většinou jde 
o činnosti v rámci smíšených skupin, které tvoří tři až čtyři žáci 3. ročníku 
a jeden až dva žáci 8. ročníku. Na přání starších žáků se složení jednotlivých 
skupin pro různé lekce proměňuje, neměnná zůstává pouze skupina jedi-
ná, v níž pracují žáci s čtenářskými obtížemi (stabilní skupina jim umožňuje 
pracovat volnějším tempem se zřetelem k individuálním potřebám jednot-
livců). Výchozí společné texty vždy vycházejí ze čtenářských možností žáků 
třetího ročníku a představují setkání s různými literárními žánry (příběhy 
s dětským hrdinou, lidové i autorské pohádky, nonsens apod.). V rámci této 
dílny jsem se soustředil prozatím výhradně na  texty prozaické, výhledově 
plánuji dílnu menšího rozsahu zaměřenou na setkávání s poezií. Jde o texty 
čítankové i  mimočítankové. V  případě mimočítankových textů je vhodné, 
aby žáci měli k dispozici celou knihu, a nikoliv pouze nakopírovaný úryvek.

V průběhu projektu byly využity tyto literární texty:

Hana Doskočilová: Pán s píšťalkou (kapitola z knihy DOSKOČILOVÁ, Hana.
Šimsa. Praha: Albatros, 1999) – text publikován v čítance: JANÁČKOVÁ, 
Zita; HORÁKOVÁ, Zdenka (eds.). Čítanka pro 3. ročník základní školy. Brno: 
Nová škola, 2004. ISBN: 80-7289-047-6.

John Steinbeck.: Dárek (z  knihy STEINBECK, John. Ryzáček. Přel. Aloys 
a Hana SKOUMALOVI. Praha: SNDK, 1962) - text publikován v čítance: 
DOSKOČILOVÁ, Hana; PROVAZNÍK (eds.). Čítanka 3: Pro třetí ročník zá-
kladní školy. Praha: SPN-Scientia, 1993. ISBN 80-04-26065-9.

Čertí plácek (romská pohádka) – text publikován v čítance: JANÁČKOVÁ, 
Zita; HORÁKOVÁ, Zdenka (eds.). Čítanka pro 3. ročník základní školy. Brno: 
Nová škola, 2004. ISBN: 80-7289-047-6.

Pavel Šrut: Osmý John a  Krvavý koleno (z  knihy: ŠRUT, Pavel. Prcek Tom 
a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky. Praha: Carmen, 1993. ISBN 80-
85531-20-8).

Dagmar Lhotová: Hromotluk – text publikován v čítance: DOSKOČILOVÁ, 
Hana; PROVAZNÍK (eds.). Čítanka 3: Pro třetí ročník základní školy. Praha: 
SPN-Scientia, 1993. ISBN 80-04-26065-9.

Astrid Lindgrenová: …kdy Emil strčil hlavu do  polévkové mísy (z  knihy: 
LINDGRENOVÁ, Astrid. Emil Neplecha. Přel. Božena KÖLLNOVÁ. Praha: 
Albatros, 1973).
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Vladimir Colin: O krokodýlovi, který plakal (z knihy: SLABÝ, Zdeněk Karel 
[ed.]. Třicet stříbrných klíčů: Moderní pohádky z celého světa. Praha: Práce, 1971).

hana	doskočiLová:	Pán	s	PíšťaLkou

Literární zdroj
Hana Doskočilová: Pán s píšťalkou (kapitola z knihy DOSKOČILOVÁ, Hana. 
Šimsa. Praha: Albatros, 1999) – text publikován v čítance: JANÁČKOVÁ, Zita; 
HORÁKOVÁ, Zdenka (eds.). Čítanka pro 3. ročník základní školy. Brno: Nová 
škola, 2004. ISBN: 80-7289-047-6.

Časový rozsah
2 vyučovací hodiny

Čtenářské cíle
 ӽ Mladší žáci formou aktivního naslouchání chápou předčítaný text 

a jsou schopni jej analyzovat.
 ӽ Starší žáci rozvíjejí dovednost výrazného a  technicky správného 

předčítání.
 ӽ Žáci se aktivní formou seznámí se čtenářskými strategiemi kladení 

otázek a předvídání.
 ӽ Žáci si na základě pozorného čtení uvědomí smysl textu, jeho témata 

– kladný vztah ke zvířatům a trvalost přátelství.

Sociálně-osobnostní cíle
 ӽ Žáci rozvíjejí účinnou kooperaci v rámci věkově rozdílných skupin.
 ӽ Starší žáci rozvíjejí schopnosti pedagogické komunikace s mladšími 

spolužáky s vědomím vlastní zodpovědnosti za výsledky vyučovací-
ho procesu.

Dramatické cíle
 ӽ Žáci ovládají techniku živého obrazu a plné hry.
 ӽ Žáci aktivně sledují prezentace ostatních skupin a viděné reflektují.
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Struktura lekce a postřehy z její realizace

1. Pokládání otázek před vlastním čtením
Žáci si prohlédnou obrázek, přečtou si pouze nadpis, podnadpis a  jméno 
autorky. Starší žáci položí mladším dětem otázky: Proč asi pes olizuje pána 
na obrázku? Jak se asi z Hafana může stát Hasan? Jaké rasy je tento pes? Děti 
na otázky odpovídají. Žáci 8. tříd tyto odpovědi v bodech stručně zapisují. 
Pak vybídnou děti, aby si vzájemně nahlas kladly jakékoliv otázky, které je 
k textu i k obrázku napadnou. Pokud ne, pokládají otázky opět starší žáci, 
např.: Proč má pán píšťalku? Proč má plášť? Kdo je asi Šimsa? apod.
Realizace: Žáci třetí třídy podle reflexí starších žáků odpovídali poměrně 
v  souladu s  textem, pouze u  otázky druhé (Jak se z  Hafana může stát Ha-
san?) docházelo k zajímavým fabulacím, např. se mohlo prý jednat o změnu 
jména v důsledku vystupování psa v cirkusu apod. U většiny skupin taktéž 
kladení otázek samotnými mladšími žáky nepředstavovalo přílišnou obtíž, 
pouze ve skupině „slabších“ čtenářů bylo nutno otázky zadávat. V této úvod-
ní fázi docházelo ke vzájemnému poznávání – vlastním aktivitám předchá-
zelo představení členů skupin, starší „vedoucí“ skupin se prezentovali např. 
knihou, kterou aktuálně čtou či oblíbeným autorem nebo vlastní zkušeností 
se získáváním čtenářských dovedností v nižších ročnících apod.

2. Pokládání otázek během čtení
Starší žáci přečtou dětem celou str. 100 (první část úryvku zakončená situ-
ací, kdy se Šimsův pes vítá v parku s cizím mužem), pak tuto část přečtou 
naopak děti mladší (musí se střídat, vedoucí je „vyvolávají“). Poté jsou polo-
ženy opět tři otázky: Kdo je asi Šimsa a kdo Ája? Jak se jmenuje jeho pes? Byl 
to skutečně jeho pes? Vždy je požadováno vysvětlení a důkazy jednotlivých 
odpovědí, např. Proč ses rozhodl takto odpovědět, z jakého důvodu? Opět 
vedoucí stručně zapisují odpovědi i  zdůvodnění. Mladší děti se pak opět 
vzájemně ptají na cokoliv z textu, ale už si samy bez pomoci zkušenějších 
spolužáků odpovídají. Vedoucí diskusi moderují tak, aby byla zachována 
plynulost a kontinuita a aby byla ctěna pravidla správně vedeného dialogu.
Realizace: Ze zápisků starších žáků vyplynulo, že většina žáků ve  skupi-
nách odpovídala v intencích textu a taktéž uvedla přijatelné důvody pro svá 
tvrzení vycházející z textu. Další otázky, které si kladly mladší děti vzájemně, 
směřovaly k totožnosti neznámého pána a celkové situaci, v níž se Šimsa na-
cházel, zvláště pak k vlastnictví psa. (Je Hafan skutečně Šimsův pes?).

3. Předvídání dalšího děje
Mladší děti ve skupině společně vymyslí další dvě (resp. tři) věty, které mo-
hou bezprostředně následovat. Nesmí si ale číst další text. Starší děti je mo-
hou v případě bezradnosti „směrovat“, ale neměly by přímo radit. Jejich ná-
vrhy opět zapíší. Pak dětem přečtou další text na str. 101 až po větu „Že ho 
zas najdu.“ Tedy k okamžiku, kdy se čtenáři vyjasní totožnost cizího pána 
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jako skutečného majitele psa. Následuje diskuse o  účinnosti předvídání 
a porovnávání s předlohou.
Dalším možným krokem, který lze zařadit, je tvorba živých obrazů zachy-
cujících následující děj a  doprovázených komentářem jednoho ze žáků, 
v  němž mohou být využity původně sestavené věty. Tyto obrazy vznika-
jí za  asistence starších dětí, které se mohou podle potřeby zapojit (nikoliv 
však do role komentátorů – verbální komunikace s diváky je jednoznačně 
zamýšlena jako aktivita mladších žáků). Takto ztvárněné obrazy by měly být 
postupně prezentovány spolužákům z ostatních skupin.
Realizace: Tato aktivita již činila mladším žákům jisté obtíže, neboť navr-
hované věty nebyly dostatečně konkrétní a nevypovídaly o dalším průběhu 
děje. Proto jsme se aktuálně rozhodli využít dramatickovýchovné varianty 
a přistoupili ke ztvárnění komentovaných živých obrazů. Samotné sestavo-
vání těchto obrazů provázely v rámci skupin diskuse a dohady, často proto 
museli starší žáci odkazovat k předchozímu přečtenému textu a připomí-
nat mladším spolužákům výchozí fakta. Tématem tří živých obrazů pak 
bylo opravdu setkání psa se svým pravým majitelem, jeden obraz ztvárnil 
dorážení psa na  pána, u  něhož bylo cítit maso. Poslední skupina ve  svém 
zpracování zdůvodnila chování psa přítomností feny, která pánovi patřila. 
Nutno podotknout, že předvídání dalšího děje formou živých obrazů sice 
představovalo větší časovou zátěž, poskytlo však žákům možnost skutečně 
aktivní spolupráce a prostor pro společnou diskusi v rámci celé třídy. Taktéž 
umožnilo i vyjádření žákům s obtížemi v oblasti verbální komunikace.

4. Závěr, dočtení textu
Starší žáci dočtou text do konce, mladší poté postupně nahlas přečtou také 
tuto část textu. Následuje řízená debata reflektující správné pochopení zá-
věru úryvku. (Jak situace dopadla, odkud se majitel Hafana i dědeček Šimsy 
znají, jak se bude Šimsa vídat se psem nadále apod.) Poté lze setkání u Šimsu 
připravit formou krátké improvizace plnou hrou (pohyb i mluvené slovo). 
Starší žáci se opět mohou zúčastnit jako herci, nebo pouze v přípravné fázi.
Realizace: Vzniklé situace ztvárněné plnou hrou představovaly možnost 
celkové reflexe, kdy ostatní žáci-diváci nejen hodnotili viděné, ale také reka-
pitulovali celý děj úryvku. Zde se projevila připravenost dětí na tyto aktivi-
ty – nedocházelo k bagatelizaci nebo k zesměšňování tématu, pouze jediná 
skupina k tomuto ztvárnění po dohodě nepřistoupila vůbec. Nabídla ales-
poň verbální shrnutí celého děje a svou představu dalšího vývoje. V koneč-
né reflexi pak byl zhodnocen způsob práce v takto neobvyklých skupinách, 
vlastní zapojení jednotlivých žáků i zábavnost lekce. Za nejdůležitější faktor 
těchto reflexí považuji spokojenost mladších dětí. V převážné většině uvá-
děly menší ostych a větší motivaci při práci se staršími spolužáky. Ti naopak 
shodně oceňovali přínos v podobě neobvyklé zkušenosti v oblasti komuni-
kace s mladšími dětmi a v uvědomění si vlastních schopností a dovedností.
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Příloha

Hana Doskočilová

PÁN S PÍŠŤALKOU 
(a jak se z Šimsova Hafana stal zase Hasan)

O jarních prázdninách je sídliště najednou opuštěné a tiché, ze všech dětí 
tu zbyla jen mimina v kočárku a pár batolat. Proto byl Šimsa moc rád, když 
s Hafanem jednou navečer potkali Áju s pudlenkou Sisi.

„Ahoj, jak se máš?“ spustil vesele.
„Pssst,“ sykla Ája. „Na nic se mě neptej, popadni Hafana a utíkej domů!“
„Proč?“ divil se Šimsa.
„Protože v parku za školou chodí takovej divnej člověk. Píská na píšťalku 

a hledá svýho psa. Říká mu trochu jinak, ale určitě myslí Hafana! Já mu samo 
sebou nic neprozradila.“

Šimsovi leknutím spadlo srdce až do bot.
„No jo. Ale co když je to fakticky jeho pes?“ vzdychl smutně. A vykročili 

s Hafanem směrem ke škole.
„Nechoďte tam!“ volala za nimi Ája.
Jenomže v tu chvíli už se ozvalo tichounké hvízdnutí, Hafan zvedl uši, 

naježily se mu všechny chlupy – a vyrazil.
Když ho Šimsa v parku za školou konečně dohonil, právě olizoval brejle 

jakémusi pobledlému pánovi v klobouku, a ten pán mu celý šťastný říkal:
„Už sis myslel, že jsem umřel, viď? Ale kdepak, to bych ti, Hasane, nikdy 

neudělal! Včera mě pustili z nemocnice a od té doby tě hledám.“
Potom si všiml Šimsy a dodal na vysvětlenou:
„My žijeme s Hasanem sami dva a mě tenkrát odvezli s infarktem. A po-

slední, co si pamatuji, jak Hasan běžel za sanitkou a nemohl ji dohonit. Ale 
i v nemocnici jsem věřil, že na mě čeká. Že ho zas najdu.“

„Taky jste ho našel,“ řekl Šimsa tiše. Zlehka pohladil psí čumák, otočil se 
na patě a uháněl domů. Aby tam byl dřív, než začne brečet…

„Stanou se horší věci. Co kdyby ho přejelo auto?“ broukl děda a dál sma-
žil na plotně bramboráky. Byl jich celý kopec, jenomže Šimsa neměl na jídlo 
ani pomyšlení.

Tohle byly nejhorší prázdniny, jaké si uměl představit!
Ale nazítří v pět odpoledne u Šimsu někdo zazvonil.
Děda na vozíku jel otevřít a za dveřmi se ozvalo:
„Dobrý den. Jsem doktor Žilka a rád bych poděkoval vašemu chlapci, že 
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se mi tak dobře staral o Hasana…“
Mezitím však už Hasan-Hafan vtrhl do garsonky, povalil Šimsu na zem 

a začal se s ním vítat.
A do té vřavy zahlaholil děda Šimsa:
„Nazdar, Pepo! Ty se na mě nepamatuješ? Kopali jsme spolu jednu sezo-

nu za Viktorku Žižkov.“
„No jo, už vím. Ty seš Rudla, rychlý křídlo!“
Aby si ti dva fotbaloví veteráni mohli v klidu zavzpomínat, Šimsa s Hafa-

nem se vytratili a šli se honit po sídlišti.
A tak to pak chodilo každý den. Šimsa měl sice Hafana jenom napůl, zato 

měl navíc ještě jednoho dědečka.

JOHN STEINBECK: DÁREK

Literární zdroj
John Steinbeck: Dárek (z  knihy STEINBECK, John. Ryzáček. Přel. Aloys 

a Hana SKOUMALOVI. Praha: SNDK, 1962) – text publikován v čítance: 
DOSKOČILOVÁ, Hana; PROVAZNÍK (eds.). Čítanka 3: Pro třetí ročník zá-
kladní školy. Praha: SPN-Scientia, 1993. 384 s. ISBN 80-04-26065-9.

Časový rozsah
2 vyučovací hodiny

Čtenářské cíle
 ӽ Žáci rozvíjejí dovednost výrazného předčítání a pochopení předčíta-

ného textu na základě aktivního naslouchání.
 ӽ Žáci se aktivní formou seznamují se strategií propojování (aktivizací 

vlastních zkušeností), a to v oblasti „já-text“.
 ӽ Žáci se aktivní formou seznamují se strategií vysuzování.
 ӽ Žáci si uvědomí smysl textu, jeho hlavní témata – získání vysněného 

dárku a převzetí zodpovědnosti za svěřené zvíře.

Sociálně-osobnostní cíle
 ӽ Žáci rozvíjejí komunikaci a  kooperaci v  rámci věkově různorodých 

skupin.
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Dramatické cíle
 ӽ Žáci ovládají techniku komentovaných živých obrazů.
 ӽ Žáci se formou aktivit seznamují s technikou „rozhlasové hry“.
 ӽ Žáci aktivně sledují prezentace ostatních skupin a viděné reflektují.

struktura	Lekce	a	Postřehy	z	její	reaLizace

1. Úvodní společná aktivizace – „Sochy“ vysněných dárků
Každý žák napíše na papírek svůj vysněný dárek. Může jít o dary konkrét-
ní, ale i abstraktní. Svůj papírek pak odevzdá učiteli. Za doprovodu hudby 
(jakákoliv středně rychlá skladba dle uvážení učitele – Sting, Philip Glass, 
Antonio Vivaldi, Enya apod.) chodí žáci po  prostoru, neběhají, nemluví. 
V okamžiku zastavení hudby se zastaví i žáci, učitel zadá vždy jeden dárek 
napsaný na papírcích. Žáci mají za úkol prostřednictvím svého těla indivi-
duálně a se zavřenýma očima ztvárnit „sochu“ tohoto dárku. Předem žáky 
upozorníme, že není nutné ztvárnit dárky pouze na základě vnějších viditel-
ných znaků (u mnohých dárků to ani nelze), důležitější je ztvárnění na zá-
kladě vnitřní představy (jak se asi předmět „cítí“, jaký má účel, jakou by mohl 
mít „povahu“, jak může působit na okolí apod.). Po zadání každého dárku 
učitel volně počítá do pěti. Pokud je skupina na tuto formu činnosti zvyk-
lá, lze po ztvárnění všech soch ponechat vybrané žáky ve „štronzu“ – jako 
sochy (zobrazeni dárku vlastním tělem bez pohybu a beze slov, jako když 
se zastaví film), vybídnout ostatní k  otevření očí a  prohlédnutí vybraných 
soch. Samozřejmě je v tomto případě nutné umožnit všem žákům, včetně 
starších, prezentovat své představy ostatním. Podle časových možností lze 
krátce tuto aktivitu reflektovat – jak se žáci cítili při ztvárňování jednotlivých 
dárků, co jim působilo obtíže a kdy se naopak cítili dobře.
Realizace: Vzhledem ke  zkušenosti s  těmito aktivitami nečinilo žákům 
přílišné obtíže ztvárnit napsané dárky. Poradili si i  s  abstraktními pojmy 
jako zdraví, láska, cesta kolem světa apod. Vzhledem k počtu žáků nedošlo 
ke ztvárnění všech dárků, bylo tedy nutné v rámci následné reflexe přiřadit 
papírky ke konkrétním jedincům, a to formou jednoduchých hádanek (Kdo 
asi napsal toto slovo?).

2. Vysuzování informací na základě přečteného textu
Žáci v předem určených skupinách (tři až čtyři žáci třetího ročníku a jeden 
vedoucí – žák 8. ročníku) společně přečtou první část textu, zakončenou vě-
tou „Srst mělo drsnou a hustou jako nějaký erdel a hřívu dlouhou a chunde-
latou.“ Jde o první setkání Jodyho s darovaným hříbátkem. Žáci čtou tento 
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text střídavě po odstavcích, starší žák předčítání řídí a sám čte poslední od-
stavec. Poté si mladší žáci celou tuto část textu přečtou individuálně poti-
chu. Na základě přečteného textu se společně pokusí domyslet alespoň tři 
nové informace týkající se Jodyho, které nejsou přímo obsaženy v  textu. 
V  případě problémů mohou starší žáci pomocí  návodných otázek, např.: 
Kdo je asi Jody? Kde a s kým asi žije? Jaký byl asi jeho otec? Proč byl Jody 
překvapen poníkem? Odpovědi, na  kterých se shodne celá skupina, starší 
žáci zapisují na papír. Zde je důležité, aby se mladší děti ve svých soudech 
příliš neodchylovaly od reálií obsažených v textu a stále se na popud star-
ších k textu vracely.
Realizace: Drobná časová disproporce se projevila v práci dvou skupin při 
tichém čtení, kdy někteří žáci přečetli text rychleji a  čekali na  ostatní. Pro 
tyto případy měli za  úkol vyhledat na  internetu význam slova erdel (jde 
o druh hrubosrstého foxteriéra). Návodné otázky byly využity v jediné sku-
pině, ostatní celkem rychle vysoudili z textu potřebné množství informací. 
Vedoucí funkce starších žáků se uplatnila také při nutnosti společné formu-
lace odpovědí, kdy bylo potřeba vzniklé informace z důvodu zápisu korigo-
vat a sjednotit.

3. Propojování v oblasti Já a text – živé obrazy
Starší žáci přečtou nahlas další část textu až po větu „Odkud ho, Billy, máme?“ 
Poté vyzvou mladší děti, aby si text znovu hlasitě přečetly a individuálně vy-
braly jednu konkrétní větu a vzpomněly si na událost nebo prožitou situaci 
ze svého života, kterou jim daná věta připomíná. Své zážitky i vybrané věty 
pak sdělí ostatním členům skupiny. Společně se pak rozhodnou pro jeden 
zážitek, který ztvární formou živého obrazu s komentářem v podobě vybra-
né věty z textu. Starší žáci se samozřejmě také podílí na práci skupiny svými 
zážitky, tématem živých obrazů však může být pouze zážitek dětí mladších. 
Starší žák se však může zúčastnit realizace živého obrazu v jakékoliv formě. 
Živé obrazy jsou poté prezentovány ostatním žákům, kteří si v následné re-
flexi ujasňují souvislosti a zjišťují, čí zážitek je prezentován.
Realizace: V  první části úkolu se ukázalo, že evokování vlastního zážitku 
činilo některým žákům problémy, a to z důvodu nadměrné fixace na doslov-
ný obsah celé věty. Teprve po upozornění starších spolužáků, že daná věta 
má představovat pouze výchozí bod pro další myšlenky, se žákům podařilo 
formulovat své zážitky. Pro tuto věkovou skupinu by zřejmě bylo vhodnější 
využít jako zdroj vlastních zážitků pouze jednotlivých slov. V rámci celých 
skupin pak byly vybrány situace zobrazující předávání dárků, výcvik koně, 
napomínání přísným otcem a pokousání koněm. Divákům nečinila obtíže 
orientace v situacích, předmětem diskusí byla identifikace některých postav 
a nalezení „autora“ ztvárněného zážitku.
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4. Dočtení textu – „rozhlasová hra“
Žáci opět střídavě po jednotlivých odstavcích dočtou celý text. Úkolem sku-
piny je pak zpracovat formou rozhlasové hry (pouze verbálně, posluchači 
mají zavřené oči) jakoukoliv část z celého textu o minimální délce dvaceti 
řádků. Důležité je však zachovat souvislosti, logickou stavbu a přítomnost 
relativního uzavření vybraného fragmentu – zde je nutná aktivní asistence 
starších žáků, zvláště při výběru textu, při jeho převedení do replik jednot-
livých postav a při následné realizaci. Takto pojatý text pak skupina prezen-
tuje před ostatními spolužáky. Následuje reflexe, v níž dochází k vysvětlení 
důvodu výběru konkrétního úryvku a některých souvislostí. Žáci též hod-
notí stylizaci postav i vypravěče.
Realizace: V rámci tohoto úkolu se ukázala velmi důležitou pomoc starších 
žáků – stali se vlastně režiséry svých mladších spolužáků i dramaturgy při 
výběru úryvku. Jejich úloha nebyla jednoduchá, proto u většiny skupin vy-
stupovali v roli vypravěče nebo postavy s nejdelšími promluvami. Z důvo-
du nedostatku času nebyla možnost se v dostatečné míře věnovat stylizaci 
postav a optimalizaci divadelních „parametrů“. Ale i tak lze konstatovat, že 
aktivita ozvláštnila hodinu a umožnila skupinám smysluplnou kooperaci. 
Zmíněný nedostatek času se bohužel projevil v horší kvalitě čtení – někteří 
žáci se příliš soustředili na stylizaci v rámci své postavy, a nadto se do této 
aktivity zapojili pouze žáci, kterým hlasité čtení před posluchači nečinilo 
vážnější problémy. Skupiny si pro svou hru vybíraly většinou dialog Jodyho 
a Billyho Bucka nebo dialog Jodyho s otcem. Při prezentaci se opět projevila 
nezastupitelná role starších žáků, kdy vlastně neverbálně „dirigovali“ mlad-
ším spolužákům nástupy replik a gesty určovali dynamiku řeči.

5. Závěrečná reflexe – vzkazy pro Jodyho
Při společné reflexi má skupina za  úkol napsat tři věty jako vzkazy pro 
chlapce Jodyho. Mladší žáci věty navrhují, starší nejzajímavější z  nich za-
pisují. Opět tuto činnost řídí a  odkazují v  případě nejistoty mladší spolu-
žáky na vhodné pasáže v textu, které poskytují vodítka pro tvorbu vzkazů. 
V závěrečné fázi vedoucí skupin vzkazy přečtou. Následuje společná reflexe 
kvality spolupráce i míry vlastního zapojení.
Realizace: Úloha starších žáků tentokrát byla snadnější, spočívala spíše 
ve  výběru nejvhodnějších a  nejreprezentativnějších vzkazů a  v  jejich for-
mulaci. Obsah těchto vzkazů byl rozmanitý. Většinou v  nich však děti na-
bádaly Jodyho, aby se o hříbě náležitě staral, aby si dárku vážil, aby se poch-
lubil spolužákům, přály mu úspěchy při jeho výcviku, někteří Jodymu 
jeho dárek záviděli a psali, že by takové překvapení chtěli někdy zažít také. 
V závěrečné reflexi pak žáci hodnotili škálou postojů na přímce v rozmezí 
od  jedné do  pěti míru svého zapojení a  aktivity a  zároveň míru spoluprá-
ce celé skupiny a spokojenosti s vedením starších žáků. Ukázalo se, že žáci 
jsou spíše kritičtí ke svým vlastním výkonům, naopak způsob vedení skupin 
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bylo kvitováno stoprocentně kladně. Starší žáci se pak verbálně vyjadřovali 
k práci ve svých skupinách, kterou hodnotili povětšinou taktéž kladně.

PŘÍLOHA

John Steinbeck

DÁREK

Do jídelny vešel otec s Billym Buckem. Podle pleskotu o zem Jody poznal, 
že nemají jezdecké boty, ale pro jistotu koukl pod stůl. Byl už bílý den, otec 
zhasl petrolejku a tvářil se karatelsky přísně, zato Billy Buck se na Jodyho 
vůbec nedíval. Uhnul chlapcovu plaše tázavému zraku a namočil do kávy 
celou topinku.

Carl Tiflin řekl nevrle: „Po snídani půjdeš s námi.“
Jodymu rostlo jídlo v ústech, jak tušil něco osudového. Billy nahnul ta-

lířek, vylil z něho vyšplíchnutou kávu, otřel si ruce o nohavice a potom oba 
mužští vstali od stolu a vyšli spolu ven do ranního světla, v uctivé vzdálenos-
ti za nimi pak Jody. Za nic se nechtěl dát poplašit, zachovával naprostý klid.

Ozvala se matka: „Carle! Ne abys ho zdržoval od školy.“
Přes kopec svítilo slunce a  vrhalo dlouhé tmavé stíny stromů i  budov. 

Přes strniště si nadešli ke stáji. Otec nadzvedl petlici a vešli dovnitř. Až do-
sud kráčeli proti slunci. Stáj byla najednou tmavá jako noc a vyhřátá od sena 
a dobytka. Otec přistoupil k jednomu stání. „Pojď sem!“ poručil. Jody už se 
rozkoukával. Pohlédl do stání a honem ucouvl.

Ze stání se na něho dívalo rezavé hříbátko. Uši mělo nastraženy dopředu 
a z očí mu svítila neposlušnost. Srst mělo drsnou a hustou jako nějaký erdel 
a hřívu dlouhou a chundelatou. Jodymu se stáhlo hrdlo, až se mu dech za-
tajil.

„Musí se důkladně hřebelcovat,“ řekl otec. „Jestli se dovím, že ho pořád-
ně nekrmíš a nekydáš mu stání, hned ho prodám.“

Jody nevydržel hledět poníkovi do  očí. Sklopil zrak na  ruce a  nesměle 
se zeptal: „Můj?“ Nikdo mu neodpověděl. Napřáhl ruku k poníkovi. Poník 
k němu přistrčil nos, zafrkal, odhrnul pysky a silnými zuby chňapl Jodyho 
za  prsty. Pohodil hlavou nahoru a  dolů, jako by se rozjařeně smál. Jody si 
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prohlížel pohmožděné prsty. „No,“ řekl pyšně. „No, kousat umí.“ Oba muž-
ští se dali do  smíchu, jak se jim ulevilo. Carl Tiflin vyšel ze stáje a  stoupal 
do svahu, aby byl sám, protože tonul v rozpacích, zato Billy Buck tam zůstal. 
S Billym Buckem se dalo snáze mluvit. Jody se znovu otázal: „Můj?“

Billy Buck spustil věcně: „Ano, jestli si ho ovšem ohlídáš a pořádně zkro-
tíš. Já ti to ukážu. Je to pouhé hříbě, jezdit na něm zatím nemůžeš.“

Znovu napřáhl Jody pohmožděnou ruku a tentokrát se dal poník pom-
nout po nose. „Měl bych mít mrkev,“ řekl Jody. „Odkudpak ho, Billy, máme?“

„Koupili jsme ho v dražbě od šerifa,“ vykládal Bill. „V Salinas přišel na mi-
zinu cirkus a neměli čím platit. Šerif jim kdeco vydražil.“

Poník vystrčil nos a střásl si ze zbujných očí čupřinu. Jody mu nos pohla-
dil. Hlesl: „A co sedlo, je?“

Billy Buck se zasmál. „Já jsem zapomněl. Pojď.“
V sedlárně mu pak sundal sedélko z rudého marokénu. „Jenom takové 

cirkusové sedlo,“ řekl Billy Buck pohrdlivě. „Na jezdění venku se moc neho-
dí, ale dostali jsme je lacino.“

Jody si na sedlo ani pohlédnout netroufal, a nadobro ztratil řeč. Koneč-
ky prstů přejížděl svítivě rudou kůži a teprve za chvíli řekl: „Ale vyjímat se 
na něm bude pěkně.“ Vzpomínal, co zná nejlepšího a nejkrásnějšího. „Jestli 
ještě nemá jméno,“ řekl, „budu mu snad říkat podle naší veliké hory. Hora 
Gabilan.“

Billy věděl, jak mu je. „To je moc dlouhé. Co abys mu říkal jenom Gabi-
lan? To znamená sokol. Pěkné jméno pro koně.“

Jody se chtěl vrátit k  stání. „Co myslíte, mohl bych ho odvést do  školy 
a ukázat klukům?“

Billy Buck zavrtěl hlavou. „Ani na ohlávku není ještě zvyklý. Však nám to 
trvalo, než jsme ho sem dostali! Div jsme ho nemuseli táhnout. Ale už by ses 
měl vypravit do školy.“

„Odpoledne přivedu kluky, ať se na něho podívají,“ řekl Jody.
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 KNIHA NAŠICH POHÁDEK 
A  PŘÍBěHŮ

 Projektové	vyučování

 Eva Flíčková 
 Základní škola Obříství

Následující příspěvek je ukázkou skupinového projektu, ke kterému přirozeně patří spo-
lupráce žáků. Popisovaná aktivita vykazuje i další základní znaky projektu: projekt má 
silnou motivaci, žáci se aktivně účastní nejen realizace, ale i plánování a hodnocení celé 
práce, činnosti směřují k vytvoření výsledného produktu, v projektu se integrují a uskuteč-
ňují činnosti nutné k dosažení cíle, žáci mohou uvidět smysluplnost svého učení, výsledný 
produkt je užitečný. Žáci v tomto projektu plánují, diskutují, tvoří, hodnotí, čtou, píšou, 
předčítají. Spolu s kompetenčními cíli žáci v projektu rozvíjejí i svou znalostní základnu.
Vzhledem k  výslednému produktu by bylo možné si snadno představit, že projekt bude 
plánován na několik dní nebo i týdnů. V některých alternativních školách se žáci podob-
nými projekty zabývají i několik měsíců. V případě větší časové dotace by pak šlo uvažo-
vat o dalších možnostech rozvinutí tohoto velmi nosného úkolu: větší pozornost věnovat 
kvalitě vznikajících textů po stránce žánrové, obsahové i jazykové, dále se zabývat tvor-
bou knihy jako uměleckého dílka (inspirace k tomuto podnětu jsou popisovány v příspěv-
ku Martiny Vandasové) nebo domýšlet i další formy práce s touto hotovou knihou.
Pokud jde o nastavenou spolupráci žáků v tomto projektu, Eva Flíčková nám nabízí mo-
del spolupráce žáků 1. a  2. stupně ZŠ, konkrétně dobrovolníků z  9. ročníku a  žáků 2. 
ročníku. Žáci 9. třídy se projektu účastní dobrovolně, na základě učitelčiny nabídky a ze 
svého zájmu. Je to dobrý začátek pro úspěch akce, která se může opakovat a dále rozšiřo-
vat. Starší žáci tu jsou v roli vedoucích skupin, kteří kromě svých zkušeností a dovedností 
mohou nabídnout i svůj zájem o čtení. Nebyli nijak speciálně na tuto roli připravováni, 
jistě se ale projevovaly jejich dosavadní kompetence, které obecně rozvíjí každý kvalitní 
projekt: klíčové kompetence včetně dovednosti spolupracovat na společném úkolu.
Z  popisu projektu je patrné, že Eva Flíčková cíleně pracuje i  s  emocionálním klimatem 
a s pocity žáků. Nejde jen o naplnění úkolů a o vytvoření výsledného produktu. Podmín-
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kou úspěšné práce ve skupinách je i rozvíjení schopností žáků pracovat se svými emocemi, 
umět je pojmenovat, změnit. K tomu slouží zařazené aktivity, jako jsou úvodní hry se jmé-
ny či barometr nálady nebo v závěrečné fázi reflexe pocitů.
Knihu pohádek a příběhů v tomto projektu tvoří žáci pro předškoláky. Projekt tak pod-
poruje kontinuitu vzdělávání mezi předškolním a školním zařízením a budování vztahů 
mezi žáky napříč vzdělávacími institucemi. Nejen žáci 9. třídy, ale i žáci 2. třídy pomá-
hají svým mladším spolužákům co nejpohodověji vplout do  dalšího stupně vzdělávání 
prostřednictvím knížek, v tomto případě dokonce knížky, kterou pro své kamarády sami 
vytvořili.

(Anna Tomková)

Cíl
 ӽ Podněcovaní žáků k tvořivému myšlení;
 ӽ rozvíjení účinné a otevřené komunikace;
 ӽ rozvíjení tolerance a ohleduplnosti k ostatním lidem, schopnosti spo-

lupráce;
 ӽ pochopení pojmů autor, ilustrátor.

Věk
2. třída a část 9. třídy (práce ve skupinách 1 žák 9. třídy a 3-4 žáci 2. třídy).

Čas
2 x 2 vyučovací hodiny + předčítání v mateřské škole.

Prostor
Třída s lavicemi seskupenými po stranách do bloků.

Úkol pro žáky
Vytvořit knihu pohádek pro předškoláky.

PLán

1. a 2. hodina

Přivítání, seznámení se jmény účastníků (sedíme v kruhu)
Nastavení pravidel chování – přestávky, jídlo, pití, WC…
Rozehřívací hry zaměřené na  zapamatování si křestních jmen (ve  volném 
prostoru).
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Seznámení s konkrétním úkolem
Paní učitelka z MŠ nás požádala o pomoc při projektu Celé Česko čte dětem 
a prosí, zda bychom také přišli číst z knihy (sedíme v kruhu).

Mapování, diskuse
Co čteme rádi.
Co by mohlo zajímat předškolní děti – POHÁDKY. Známé či neznámé?
Co je to pohádka, pohádková bytost, jaký bývá děj, jak končí pohádky.

Jaké známe pohádky
Práce ve skupinách s textem Jiřího Žáčka Pohádkový kolotoč z Čítanky pro 
2. ročník základní školy – 1. pracovního sešitu s písankou, s. 13, cv. 11 a s. 14, 
cv. 12 (ŠEBESTA, Karel; VÁŇOVÁ, Kateřina. Čítanka pro 2. ročník základní školy. 
Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-723-6) – čtení s porozuměním. Úko-
lem je rozpoznat pohádky (rozlosování do skupin – 1 žák 9. třídy a 3 až 4 žáci 
2. třídy, práce v lavicích).

Diskuse
Jakou knihu chceme číst předškolákům (sedíme v kruhu).
Žáci by se měli rozhodnout buď pro tvorbu vlastní pohádky či příběhu s ilu-
stracemi, nebo pro zpracování známé pohádky.
Ukázka knihy, kterou samostatně vytvořila ve volném čase jejich spolužačka.

Práce s textem Milady Motlové Jak se dělá kniha
Na  základě textu z  Čítanky pro 2. ročník základní školy (ŠEBESTA, Karel; 
VÁŇOVÁ, Kateřina. Čítanka pro  2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2008. 
ISBN 978-80-7238-722-9) objasnění profesí autor, redaktor, ilustrátor, grafik 
(práce v lavicích).

Přidělení rolí ve skupině
Žák 9. třídy (pomocný redaktor) zapisuje text, případně pomáhá při tvorbě 
žáků 2. třídy (autoři, ilustrátoři). Učitel (redaktor) průběžně kontroluje vzni-
kající texty a individuálně radí a pomáhá opravit chyby.

Tvorba vlastní pohádky nebo příběhu
Žáci vymýšlí a společně tvoří.

Reflexe
Práce, spolupráce ve  skupině, pocitů (sedíme v  kruhu); sebehodnocení – 
diskuse, dotazník.

Závěrečné hodnocení učitelem a seznámení s programem při dalším se-
tkání za týden
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3. a 4. hodina

Uvítání, připomenutí pravidel, barometr nálady
Barometr děláme dvěma způsoby: jednou možností je umístit svůj podpis 
k symbolu, který znázorňuje momentální pocit nebo náladu (to děláme ka-
ždý den před vyučováním, pak o  tom diskutujeme v  ranním komunitním 
kruhu), druhou je gesto ruky, jímž vyjadřujeme intenzitu pocitu výškou 
zdvižené paže (to používáme k rychlému průzkumu nálady nebo k rychlé 
reflexi nějaké aktivity (sedíme v kruhu).

Uvedení do tématu
Promítnutí fotografií z předchozího setkání, čtení rozpracovaných a nedo-
končených příběhů, sběr námětů, jak by mohly jednotlivé příběhy pokra-
čovat.

Vlastní dokončení pohádky či příběhu
Skupinová práce v lavicích.

Ilustrace a sestavení grafické podoby

Příprava předčítání

Reflexe a hodnocení
Diskuse (sedíme v kruhu).

Čtení v mateřské škole
V  následujících dnech budeme předčítat svou knihu pohádek a  příběhů 
v MŠ, postupně každý den jednu pohádku.

reaLizace

Před projektem jsem oslovila několik žáků z  9. třídy, kteří jsou dobrými 
čtenáři a mají dobrý vztah ke knize, zda by chtěli spolupracovat a pomáhat 
žákům ve 2. třídě při čtení a tvorbě příběhů. Přihlásilo se pět dětí, což zna-
menalo, že budeme během projektu pracovat v pěti skupinách.

Projekt začínal (jako každý jiný den) komunitním kruhem, jen příchod 
starších žáků byl značně nejistý, neboť nebyli nijak předem „proškoleni“, 
ani neměli žádné podrobné informace o tom, co je čeká. Nastavením pravi-
del a rozehřívacími hrami došlo k uvolnění atmosféry, Až překvapivě rychle 
si starší žáci začali hrát jako osmiletí. Pak jsme se dali do práce, diskutovali 
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jsme, důležité postřehy a informace jsem zaznamenávala na tabuli, až jsme 
dospěli ke konkrétnímu úkolu = vytvořit vlastní knihu pohádek a příběhů. 
Vše plynulo podle programu.

Při dalším setkání se už žáci velmi rychle naladili a začali pracovat samo-
statně.

Při reflexi a  sebehodnocení zazněly postřehy starších žáků, že role ve-
doucího skupiny byla náročná, cítili zodpovědnost, chtěli, aby se dětem 
v mateřské škole pohádka líbila, snažili se přivést mladší spolužáky k tomu, 
že děj musí být zajímavý nebo napínavý. Žáci 2. třídy byli nadšeni ze spolu-
práce se staršími, chtěli další setkání, vnímali deváťáky jako oporu a pomoc-
níky, ale zároveň jako nové kamarády. Většina dětí byla překvapena a potě-
šena, s jak velkým zájmem poslouchali předškoláci jejich vlastní pohádky.

Ukázky z vytvořené knihy ve fotografické příloze
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 KŘESLO PRO HOSTA

 Kristýna Koderová 
 Základní škola Manětín

Popisovaný program je ukázkou celoročního projektu, v  němž starší děti seznamova-
ly mladší s  knihami, které je zaujaly. Aktivity při plánování projektu se ujala učitelka 
prvního stupně, která využila hodinu suplování ve vyšším ročníku k namotivování dětí 
7. třídy pro účast v projektu. Původně skupinová práce při hledání možností se postup-
ně mění v práci s jednotlivými žáky, kteří přijdou o své knize povídat. Děti se musí při-
pravit na svůj výstup, musí najít vhodnou knihu, vystihnout to podstatné a zajímavé pro 
mladší spolužáky, zformulovat své myšlenky pro posluchače. Navíc zdánlivě jednoduchá 
forma je pro starší žáky poměrně náročná – mají nejen svou knihu představit, ale mají 
se připravit i na otázky mladších spolužáků. Role se tak zajímavě obracejí – mladší jsou 
těmi, kteří svými otázkami určují obsahy, vývoj diskuse. Starší žáci se učí identifikovat 
nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky knihy, najít zajímavý úryvek, obrázek, upoutat 
pozornost. Za důležitou součást setkání považuje autorka i chvíli pro reflexi se staršími 
dětmi po skončení povídání o knize, jakési zhodnocení toho, co jim samotným toto setkání 
přineslo, jak se jim podařilo, co je překvapilo, potěšilo, zaskočilo… Pro mladší mohou být 
starší děti přirozeným neformálním vzorem, navíc se při povídání o knize učí klást otázky 
směrem k textu. Z cílů, které si autorka příspěvku dává, je patrná také snaha o vytváření 
pozitivních sociálních vazeb nejen ve třídě, ale i na škole.

(Radek Marušák)

Stručný popis projektu
Každý týden v určenou dobu přijde do vybrané třídy na prvním stupni je-
den spolužák z partnerské třídy 2. stupně a představí dětem svou oblíbenou 
knihu z období blízkého určené skupině dětí. Představí knihu (popř. auto-
ra), přečte z ní úryvek, zodpoví otázky, které děti ke knize a jeho vyprávění 
mají. V našem případě šlo o spolupráci žáků 2. a 7. třídy.

Cíl
 ӽ Předávání čtenářských zkušeností starších žáků mladším.
 ӽ Posílení vzájemného poznávání mladších a starších žáků.
 ӽ Umožnit mladším žákům vidět zájem o knížky a četbu u starších spo-

lužáků, poznat oblíbené knihy svých starších spolužáků, vidět vystu-
povat své starší spolužáky, komunikovat s nimi.

 ӽ Umožnit starším žákům cíleně vzpomínat na knihy z dětství, motivo-
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vat k  jejich přečtení mladší děti, samostatně vystupovat před skupi-
nou mladších dětí, komunikovat s nimi.

reaLizace

Nejprve bylo třeba získat pro myšlenku vzájemné spolupráce paní uči-
telku ze 7. třídy. Té se myšlenka zamlouvala a byla ochotná se projektu účast-
nit. V praxi to znamenalo pouštět každý týden jednoho z žáků na část hodi-
ny do 2. třídy.

1. ČÁST - LEKCE PRO ŽÁKY 7. TŘÍDY

Dvě vyučovací hodiny, při kterých se věnujeme čtenářství, vztahu dětí 
ke knížkám, osobním vzpomínkám na své počátky čtení. Směřujeme k myš-
lence pomoci mladším dětem proniknout do světa knížek.
Pozn.: Tato lekce proběhla při hodinách literatury. Měla jsem štěstí, že jsem 
v 7. třídě mohla suplovat, mohla jsem lekci sama vést. Organizační záležitos-
ti řešili žáci 7. třídy se svou paní učitelkou.

1. HODINA

Naše představy
Sedíme v kruhu. Zkusíme zavřít oči a představit si nějakou knihu, vybavit 
si její obal. Jak vypadá? Je tlustá, tenká, jsou na ní obrázky? Je nová, stará, 
ohmataná?…
Povídání o svých představách.

Živé obrazy
Každý se pokusí vytvořit živý obraz (sochu) s názvem Já a kniha. Polovina 
vytváří živé obrazy, polovina jsou diváci. Diváci nahlas komentují, co vidí. 
Pak si role vymění.

Moje oblíbená kniha
Na samolepku napíše každý název své oblíbené knížky a poprosí někoho, 
aby vám ji nalepil na záda. Všichni procházejí třídou a snaží se zapamatovat 
si co nejvíce knížek.
Po přibližně třech minutách rychlé rozdělení do skupin po 3-4. Každá sku-
pina se snaží napsat co nejvíce knih, které si zapamatovala. Reflexe.
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Řízená diskuse nad předešlou činností
Zaujala vás nějaká kniha? Našla se tu kniha, kterou byste si rádi přečetli? Co 
vás vede k tomu, že si nějakou konkrétní knížku přečtete?

Snažíme se citlivě vést debatu k  myšlence vzájemného sdílení knih, 
k tomu, že je dobré si nechat nějakou knihu doporučit a naopak moci ji do-
poručit někomu druhému.

Navrhneme dětem možnost představit své oblíbené knihy z dětství mlad-
ším spolužákům (v našem případě žákům 2. tříd).

2. HODINA

Navázání na minulou hodinu
Shrneme, k čemu jsme dospěli v minulé hodině.

Řízené vzpomínky
Pojďte si teď trochu zavzpomínat na to, když jste byli malí. Zkuste si položit 
hlavu na  lavici (nebo si lehnout, pohodlně se posadit – podle podmínek), 
zavřít oči a promítat si v hlavě obrázky. Vybavím si knížku, která se mi jako 
malému dostala do ruky? Kdo mi četl knížky, když jsem byl malý? Možná mi 
někdo před spaním vyprávěl pohádky. Anebo zpíval? Těšil jsem se, až budu 
umět číst? Pamatuji si na knížku, kterou jsem přečetl jako první? A kterou 
jsem měl rád?…

Vzpomínky
Kruh, povídání o vzpomínkách.

Co by zajímalo druháky
Přejdeme k otázce, co by asi zajímalo žáky 2. tříd, kdybychom jim představo-
vali svou knížku, a co bychom jim o knížce měli všechno povědět.
Práce ve  skupinách. Zkuste vytvořit osnovu, která vám při představování 
knížky pomůže, které se můžete držet.
Společné shrnutí, vytvoření jedné společné osnovy.
(Ta naše obsahovala název knihy, jméno autora a  ilustrátora s  odkazem 
na další knihy nebo TV pořady, pokud jsou dětem známé a předpokládají, 
že se s nimi druháci už také setkali, zařazení knihy do žánru, důvod, proč 
jsme si knížku vybrali, její stručný obsah, hlavní postavy.)

Představení knížky učitelem
Učitelka poděkuje žákům, že přijali výzvu, a jako poděkování představí žá-
kům i ona svou oblíbenou knížku. – Představení knížky, následně možnost 
otázek.
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Kniha je pro mě…
Učitelka vyzve žáky, aby napsali každý sám za sebe větu, která bude začínat 
slovy: „Kniha je pro mě…“ Kdo bude chtít, svou větu přečte. Všechny věty 
pak nalepíme na jeden plakát, který vyvěsíme ve třídě.

Doladění organizačních věcí
Domluva, kdo kdy kam půjde. Vyvěšení osnovy, plakátu „Kniha je pro mě…“, 
rozpisu, na němž kromě data a jména bude ještě kolonka, kam budou děti 
v průběhu času zapisovat, jakou knížku si vybrali.

Poznámka k  realizaci: Výběr knížky jsme nechali na  dětech. Hlavním kri-
tériem pro nás bylo, aby knížka děti z 2. tříd zaujala, motivovala je ke čtení. 
V průběhu roku by bylo dobré několikrát společně zreflektovat zkušenosti 
dětí, které již svou knihu představovaly.

2. ČÁST – KŘESLO PRO HOSTA VE 2. TŘÍDě

Každý týden v  určenou vyučovací hodinu přijde jeden ze žáků 7. třídy 
do 2. třídy. Přivítáme ho, nabídneme mu křeslo pro hosty, vzájemně se před-
stavíme.

Pak ho necháme představit jím vybranou knížku. Po představení knížky 
a přečtení úryvku se mladší žáci ptají na všechno, co je ohledně knížky zají-
má. Na závěr potleskem poděkujeme.

Poté necháme druháky, aby si četli ve svých knížkách, a se starším žákem 
společně zhodnotíme jeho lekci. (Jak je spokojený s tím, jak se mu to vyda-
řilo, jestli ho tato zkušenost něčím obohatila, co ho překvapilo, z čeho má 
radost, co by příště udělal jinak…).

V našem případě probíhají tato setkání v rámci hodiny čtení (u žáků 9. 
tříd) a literatury (u žáků 7. tříd) každý čtvrtek pátou hodinu. Trvají tak 15-20 
minut. Žáků v  7. třídě je dvacet čtyři, takže se všichni vystřídají přibližně 
v průběhu čtyř měsíců. Dětí ve 2. třídě je patnáct.

Z reakcí starších dětí

Před křeslem pro hosta ve 2. třídě:
Mám obavy, že se mi něco nepovede a budou se mi smát. (Maruška)
Těším se na to, jak na to budou třeba malé děti reagovat, jestli se jim to bude líbit, nebo ne. 
(Nikola)
Mám obavu z toho, že začnu nervozitou velmi rychle mluvit a nikdo mi nebude rozumět. 
(Jiřka)
Těším se na dobrý pocit z toho, že jsem něco udělala pro malé děti. (Jiřka)
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Po besedě se žáky 2. třídy:
Měla jsem radost z toho, jak mé vyprávění děti poslouchaly. (Kristýna)
Obohatilo mě to, že jsem překonal, že se nestydím. Četl jsem před více posluchači. (Jakub)
Zaujalo mě, jak děti z druhého ročníku poslouchaly mé vyprávění. (Kristýna)

Poznámka k realizaci

Žáci 7. třídy často přicházeli trochu nervózní, ale mezi mladšími dětmi se 
brzy uvolnili, zvláště když s nimi druháci spontánně komunikovali a se zá-
jmem se vyptávali na různé věci, které je zajímaly. Druháci byli pozornými 
posluchači, jejich otázky však šly často po povrchu (Je ta knížka tady z knihov-
ny? Kolik má stránek? Kolik stála?). Ptali se také na to, jestli jde o jeden příběh 
nebo je to více pohádek, na postavy knížky. Knížka je většinou natolik zau-
jala, že prosili, jestli by si ji mohli půjčit. Několik z nich si doporučené kníž-
ky skutečně přečetlo. Žákům 7. třídy se většinou podařilo vybrat opravdu 
vhodnou knihu, často bylo znát, že je s ní pojí velmi osobní vzpomínky.

Postřehy na závěr

Je úžasné pozorovat žáky 7. třídy, jak po  představení své knihy odcházejí 
s hrdostí, že svou roli zvládli, a překvapeni tím, s jakou pozorností jim dru-
háci naslouchali. Je potěšující sledovat, jaké knížky si vybrali a co je k tomu 
vedlo. A  skutečně i  pro mě je velikým zážitkem vidět, s  jakou pozornos-
tí druhách své starší spolužáky poslouchají, dávají jim najevo svůj zájem 
o knížku i o ně samotné. Myslím, že tato zkušenost je velikým obohacením 
pro všechny bez rozdílu věku. Zvlášť, když prostředníkem těchto setkávání 
jsou knihy, protože vztah sedmáků ke knížkám není vůbec jednoduchý:

Knížka je pro mne zážitek z dětství. (Nikola)
Knížka je pro mne ztráta času. (Ondra)
Knížka je pro mne povinnost. (Petra)
Knížka je pro mne koníček. (áďa)
Knížka je pro mne možnost, jak se něco dozvědět. (Bohouš)
Knížka je pro mne utrpení. (Jeník)
Knížka je pro mne takový malý svět, kde mě nikdo neruší. (Kristýna)

Snímky z realizace programu ve fotografické příloze
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 ŠPAČEK

  Spolupráce žáků 1., 3. a  8. ročníku ZŠ při rozvoji 
čtenářské gramotnosti

  Vladimíra Strculová a Dana Holečková 
Fakultní základní škola prof. Otakara Chlupa, Praha

Následující společná práce žáků 1. a 2. stupně ZŠ byla „objednána“ pracovní skupinou. 
Na  základě pozorování této výuky a  následné reflexe pozorovatelé diskutovali o  mož-
nostech spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti a  hledali podněty pro svou 
vlastní praxi. Paní učitelky, autorky popisovaného dvouhodinového programu a  toho-
to příspěvku, byly vyzvány k  přípravě a  realizaci ukázkového programu, ve  kterém by 
spolupracovali při učení žáci 1. a  2. stupně ZŠ při čtení, psaní, diskusi a  prezentování 
výsledků své skupinové práce, důležitých aktivitách pro program RWCT i  pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti. K  vlastní práci paní učitelky přizvaly „své třídy“, resp. celou 1. 
třídu o šestadvaceti dětech, zájemce ze 3. třídy a zájemce z 8. třídy. Žáci 8. ročníku jsou 
bývalými žáky třídní učitelky nynějšího 3. ročníku. Žáci pracovali po celou dobu v po-
měrně početných skupinách, ve kterých byli vždy dva osmáci, žáci 3. ročníku a několik 
dětí z 1. ročníku. Žáci 8. tříd vedli ve skupinách své mladší spolužáky. V průběhu práce 
si v některých skupinách rozdělili třeťáky a prvňáky, v jiných skupinách zůstali po celou 
dobu práce pohromadě.
Žáci 8. ročníku byli schopni uchopit plán učitelek, věděli si rady s typy úkolů, měli zvlád-
nuté klíčové kompetence. Žáci ve skupinách, i když se možná někteří potkali poprvé, spolu 
přirozeně komunikovali a spolupracovali. Různorodost členů skupin i skupin mezi sebou 
byla zdrojem vzájemného obohacování a inspirování.
Východiskem pro práci skupin byly dva krátké texty z dětských encyklopedií (texty urče-
né především žákům 3. ročníku) a jeden jednoduchý narativní text bez nároků na umě-
leckou hodnotu, získaný ze starší učebnice, psaný velkými písmeny (text především pro 
žáky 1. ročníku, s nímž jim v případě potřeby pomáhali i třeťáci). Žáci 1. ročníku se učí 
číst genetickou metodou. Samotné texty sloužily nejmladším žákům k nácviku a procvičo-
vání čtení, skupině pak hlavně jako východisko k dalším aktivitám: fungovaly jako zdroj 
informací, sloužily k vybírání podstatných informací, k zaujímání stanovisek, k hledání 
argumentů.
Hodně času bylo vyčleněno na samostatnou práci skupin. Rady od učitelek dostávali žáci 
pouze na vyžádání. Ve skupinách panovala specifická tvůrčí atmosféra, ze které se děti 
nenechaly odradit ani přihlížejícími vnějšími pozorovateli (členy pracovní skupiny).
Očekávaným výstupem práce skupin byly plakáty zachycující plnění jednotlivých úkolů.
Velký prostor byl v programu věnován prezentacím plakátů. Prezentace byly jasné, rychlé 
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a vtipné (zážitkové). Při prezentacích se žáci také dělili o práci, žáci 8. třídy do prezentací 
vstupovali aktivně jen v případě, že mladší žáci potřebovali pomoc nebo bylo potřeba něco 
doplnit, upřesnit.
Po krátké závěrečné reflexi se žáky 1. ročníku přišla další cenná chvíle pro vnější pozoro-
vatele výuky – kvalitní a rozsáhlá závěrečná reflexe žáků 3. a 8. ročníku, která se ve finále 
proměnila v diskusi žáků s pozorovateli a učitelkami, autorkami programu.
Jádrem učení a hlavním skutečně naplňovaným cílem připraveného programu pro smíše-
né skupiny žáků 1., 3. a 8. ročníku byla samostatná práce skupin a spolupráce jejích členů. 
Žáci 8. ročníku tu měli především úkol vést mladší žáky, i když do skupin přispívali také 
svými zkušenostmi, znalostmi a  dovednostmi. Bylo zajímavé pozorovat, jak přirozené 
bylo jejich vedení. Bylo znát, že mají zkušenost s typy úkolů, s principem spolupráce žáků 
při učení a demokratickým stylem práce své bývalé třídní učitelky. V tomto případě se zú-
častnili programu starší žáci, kteří o akci projevili zájem. Jistě bude dobré do budoucna 
hledat další kombinace, oslovit žáky z dalších tříd, vtahovat i ty, kteří nemají takový zá-
jem o čtení i žáky nespolupracující. Celou škálu různě motivovaných dětí v tomto případě 
zastupovali žáci 1. třídy, mezi nimiž byly i děti nezaujaté, unavené či nespolupracující.
Skupiny volily různé strategie zpracovávání úkolu, cesty k cíli a komunikace mezi sebou. 
Měly svobodu uchopení problému a svobodu tvorby, učitelky jim důvěřovaly i v oblasti or-
ganizace práce, samotná spolupráce nebyla učitelkami nijak výrazně řízena. V průběhu 
práce pak byly vidět proměny tempa práce skupin, chvíle odpočinku, poklesu či zvýšení 
aktivity, zvláště v závěru, kdy se skupiny viditelně zaktivizovaly k tomu, aby dokončily 
svůj úkol, který bude třeba prezentovat a obhajovat. Velkou pozornost kvalitě spolupráce 
žáků ve skupinách věnovaly učitelky s dětmi v závěrečné reflexi. Děti docházely k závě-
rům týkajícím se životních dovedností, dospěly např. ke zjištění, že nemohou dělat všich-
ni všechno, že je třeba se o práci rozdělit nebo že v závěru musí přiložit ruku k dílu opět 
všichni.

(Anna Tomková)

Cíle
 ӽ Seznámení s  metodami kritického myšlení, které používáme v  díl-

nách čtení a psaní na prvním stupni.
 ӽ Rozvíjení čtenářské gramotnosti.
 ӽ Spolupráce ve čtení u dětí různých ročníků.

Kompetence

 ӽ Žák spolupracuje se skupinou.
 ӽ Aktivně se zapojí do práce ve skupině.
 ӽ Snaží se řešit problém na základě svých vlastních zkušeností.
 ӽ Argumentuje a dodržuje pravidla slušné komunikace.
 ӽ Respektuje názory druhých.
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Průřezová témata
Osobnostně sociální výchova (komunikace, řešení problémů).
Environmentální výchova (ochrana přírody, pochopení přírodních zákonů).

Prostor
Podél stěn třídy jsou židličky, uprostřed koberec. Na něm probíhají společné 
části programu a samostatná práce čtyř skupin. Další skupiny budou samo-
statně pracovat v přilehlých prostorách. Prezentace a společná reflexe pro-
běhne ve společném prostoru.

Čas
Program je plánován na 2 hodiny. Další hodina je věnována reflexi starších 
žáků.

Postup a několik postřehů ze zpětné vazby účastníků

Úvod
Krátké představení přítomných a vyjasnění cíle a smyslu dnešního progra-
mu. Vytvoření skupin. Vysvětlení plánu celé akce, včetně plánu časového, 
tvorba pravidel práce a kritérií pro závěrečné prezentace a hodnocení práce 
skupin. Stanovení dvou základních kritérií dobré práce: vzájemná pomoc 
ve skupinách a respektování názoru druhého.

Evokace
Co víme o vrabci a o špačkovi? – Volné psaní, párové sdílení, zápis informací 
na společnou tabuli.

Uvědomění si významu informací
a) Domluva na způsobu spolupráce členů skupiny.
b) Četba odborného textu (viz příloha č. 1) a zpracování informací meto-

dou I.N.S.E.R.T. (viz poznámka 1). Se zpracováním pomáhají i mladší, 
např. zapisováním slov.

c) Tvorba Vennova diagramu (viz poznámka 2): Co mají vrabec a  špaček 
shodného, a v čem se liší? Mladší radí, pomáhají např. ilustracemi.

d) Práce s narativním textem o špačkovi (příloha č. 2): Žáci 1. třídy čtou 
po  částech text starším žákům a  postupně společně naplňují úkoly 
sepsané v pracovním listu (příloha č. 3).

Reflexe
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a) Prezentace práce skupin ve vyhrazeném čase, otázky, diskuse.
b) Hodnocení průběhu a výsledků učení:

 ▶ Ve  skupinách písemná příprava na  společnou reflexi podle při-
pravených otázek (evaluační dotazník).

 ▶ Otázka pro všechny děti: Co všechno jsme dělali? (Co se tam mohlo 
stát… Heslo… Kdo má právo na domeček… Co říká špaček… Pracovali jsme 
metodou I.N.S.E.R.T…. Vymýšleli jsme… Psali do papíru… Malovali… Pre-
zentovali…).

 ▶ Otázka pro žáky 1. třídy: Jak se vám líbil dnešní program a proč? 
(Mně se to líbilo. – Mně se líbilo, jak jsme četli. – Mně se líbil celý den. – Vybar-
vování písmenek. – Čtení. – Jak jsme se hádali, kdo má právo na domek. – Jak 
jsme vymýšleli, co se stalo…)

 ▶ Otázka pro žáky 8. třídy: Co byste doporučili prvňákům? (Doporu-
čuju vám, abyste dělali, co vás hodně baví a abyste hodně četli, je to výhodné…)

 ▶ Otázky z evaluačního dotazníku:

1.  Co vám přinesla práce ve  skupině, jaké výhody. Zkuste popsat co nej-
přesněji.
(Příklady výpovědí dětí:
Nové kamarády.
Spolupráci.
Spolupráci s mladšími dětmi.
Poznání nových věcí – znalostí.
Zopakovali jsme si metody, které jsme dělali na prvním stupni.
Lepší spolupráci ve skupině.)

2.  Nastal ve skupinové práci nějaký problém, jaký? Pokud nenastal, zkuste 
popsat důvod proč.
(Příklady výpovědí dětí:
Všichni pracovali tak, jak měli.
Skupinová práce byla bez problémů.
Uměli jsme se dohodnout.
 Nastal malý problém, kluci měli hotovou práci, a  proto trochu rušili pracující prv-
ňáky. Porušili jsme chvíli pravidlo brát ohledy na prvňáky. Stačilo se ale dohodnout 
a říct, když někdo rušil.
Problém nenastal, jen jeden kluk se nezvládal dlouho soustředit.
 Nestíhali jsme, potřebovali jsme na  tolik úkolů více času. Šli jsme ale oproti jiným 
do velkých detailů.)
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3.  Máte nápad co zlepšit nebo změnit v příští čtenářské dílně?
(Příklady výpovědí dětí:
Mít víc času a větší plakát.
Dodělat práci společně (i s žáky 1. třídy). Ty to ale tak dlouho nebaví.
Více času na prezentaci, čtení i na flip.
Dramatizace.
Myslíme, že nic.)

4.  Máte nějaký vzkaz ostatním účastníkům čtenářské dílny?
(Příklady výpovědí dětí:
Chceme pochválit všechny, jejich prezentace, obrázky a vyjádření.
Mluvit více nahlas při prezentaci.
Přijďte příště znovu.
Všichni jste to měli velmi hezké.
Nezapomeňte ostatní skupiny příště udělat insert.)

Další připomínky žáků 3. třídy:
Chtěli bychom více osmáků.
Více svobody (po prvním setkání).
Raději by spolupracovali s druháky než s prvňáky.
Hodně se dověděli.
Dobře se jim spolupracovalo ve skupině.
Více času na práci.
Ti, co nebyli, by se rádi zúčastnili příště.

Poznámky
(1) „Metoda I.N.S.E.R.T. (Interactive Noting System for Effective Reading and 

Thinking – viz VAUGHAN, Joseph L., jr.; ESTES, Thomas H. Reading and 
resoning beyond the primary grades. Boston: Allyn & Bacon, 1986) učí žáky 
soustředěně pracovat s odborným textem. Rozvíjí kritické myšlení tím, 
že vede žáky k tomu, aby porovnávali to, co už věděli, s novými informa-
cemi a nutí je se rozhodovat, čemu věří a čemu ne. Žáci si při čtení textu 
označují jednotlivé typy informací podle toho, jsou-li pro ně už známé 
(v), nové (+), nejasné (?) nebo v  rozporu s  tím, co si mysleli, že vědí (-). 
Starší žáci si takto roztříděné informace mohou zapisovat do připravené 
tabulky. Po právě popsané práci s odborným textem se žáci navzájem se-
znamují se svými zápisky, konfrontují je s původními názory, s výpisky 
svých spolužáků. V tabulce se jasně odlišují informace již známé a infor-
mace nové, na povrch vystupují témata vhodná k diskusi. Tabulka může 
sloužit žákům i jako způsob zápisu do sešitu. Je jasné, že v tomto přípa-
dě zápisky nebudou u všech dětí stejné, že budou respektovat rozdílnou 
znalost žáků. Škálu značek a kategorií, podle nichž žáci mohou informa-
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ce třídit, je třeba přizpůsobit jejich možnostem. Učitelé v primární ško-
le zpočátku volí např. jen jednu značku, místo značek děti podtrhávají 
vybrané informace barevně, orientují se i na jiné kategorie, vybírají např. 
to, co je pro ně zajímavé.“ (TOMKOVÁ, Anna. Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení v  primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007. ISBN 978-
80-7290-315-3, s. 31)

(2) „Vennův diagram je tvořen dvěma i více částečně se překrývajícími kru-
hy (čtverci, obdélníky). Může být použit pro přehlednější znázornění 
kontrastu myšlenek nebo jevů a  jejich styčných oblastí (průniků). Do-
vednosti rozvíjené metodou Vennova diagramu: Žák rozlišuje konkrétní 
společné a rozdílné rysy (vlastnosti) dvou nebo i více srovnávaných jevů. 
Zobecňuje nebo konkretizuje (společné je vždy obecnější než jedineč-
né).“ (STEELOVÁ, Jeannie L.; MEREDITH, Kurtis S.;  TEMPLE, Charles 
et al. Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Příručka III, Další strategie k rozvíje-
ní kritického myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2007, s. 44-45)

PříLoha	1

Špaček obecný
Rád sídlí v  budkách v  blízkosti lidí. Samička snáší koncem dubna až šest 
vajíček. Sedí na  nich střídavě oba rodiče. Mláďata nápadně křičí, jsou stá-
le hladová. Staří je krmí hmyzem, žížalami a měkkýši. Dospělí špačci létají 
na ovoce do sadů a vinic, kde ovšem nejsou vítáni. V září se špačci houfují 
a odlétají na zimu do jižní Evropy a severní Afriky.

Vrabec domácí
Je známý po celém světě. Žije v blízkosti lidí. Kulovité hnízdo ze stébel, sena 
a peří si staví na různých místech (na větvích i v dutinách stromů, v okapu, 
za trámem, v díře ve zdi). Mláďata vyvádí až čtyřikrát do roka, v jedné snůšce 
bývá až 8 vajíček. Vrabci se živí nejčastěji semeny, pupeny a hmyzem. V po-
slední době vrabců výrazně přibylo.

(Zpracováno podle knihy LUKEŠOVÁ, Milena; ŘÍHA, Bohumil. Velká obráz-
ková knížka o zvířatech. Praha: Albatros 1981.)
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Příloha 2

ŠPAČEK
NA  JAVOR U  ŠKOLY PŘILÉTÁ ROK CO ROK ŠPAČEK. MÁ TAM SVŮJ 
DOMEK. VESELE KŘIČÍ: ŠPAČÍČEK PÁN! ŠPAČÍČEK PÁN! ŠIROKO DA-
LEKO JE SLYŠET JEHO HLAS. NA  ZIMU ULÉTÁ DALEKO NA  JIH. CE-
LOU ZIMU JE PRYČ. LETOS NA JAŘE BYLO SLYŠET OD JAVORU VELI-
KÝ KŘIK. CO SE STALO?

ŠPAČEK SE VRACÍ. ALE DOMŮ NEMŮŽE. PŘED JEHO DOMEM SKÁ-
ČE VRABEC. SCHOVAL SE TAM PŘED ZIMOU. I  NA  JAŘE JE MU DO-
MEK MILÝ.

ŠPAČEK SE ZLOBÍ. ÚTOČÍ ZOBÁKEM. VRABEC SE HÁDÁ, ČEPÝŘÍ, 
KŘIČÍ ZE VŠECH SIL. VOLÁ O  POMOC. ALE NAKONEC PŘECE MUSÍ 
VEN.

ŠPAČEK VYHAZUJE SENO, PEŘÍ, STAROU TRÁVU. DOMEK JE ZASE 
JEHO. SEDÁVÁ U  VCHODU A  ZASE VESELE VOLÁ: ŠPAČÍČEK PÁN! 
ŠPAČÍČEK PÁN!

(FABIÁNOVÁ, Irena; HŘEBEJKOVÁ, Jarmila; VEBEROVÁ, Eva. Slabikář: 2. 
díl učebnice čtení, psaní a literární výchovy pro 1. ročník základní školy. 12. vyd. Praha: 
SPN, 1987)

Příloha 3

PRACOVNÍ LIST

Členové skupiny:

1.  Přečtěte si první část textu. Vymyslete a zapište, co se asi mohlo stát…

2.  Přečtěte si druhou část textu. Napište, co si asi myslí špaček a vrabec. Po-
užijte přímou řeč.

Špaček: „...“

Vrabec: „…“

3.  Přečtěte si třetí část textu a poraďte vrabci, co má dělat. Radu zapište for-
mou hesla na pruh papíru.
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4.  Kdo má právo na domeček? Špaček, nebo vrabec? Vymyslete a zapište ar-
gumenty pro i proti.

Špaček:

Pro:

Proti:

Vrabec:

Pro:

Proti:

Všichni ve skupině se dohodněte a napište: Právo na domek má…, protože…

5.  Na  plakát nakreslete koláč a  vyznačte, jakým dílem přispěl k  výsledku 
skupiny každý ze členů skupiny.

Snímky z realizace programu ve fotografické příloze
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 KŘESADLO

 Jana Šístková 
 Základní škola Tyršova, Plzeň

Impulzem k tomuto programu byla plánovaná návštěva divadelního představení. Učite-
lé vnímají návštěvu představení nejen jako okamžitý zážitek pro děti, ale jako motivaci 
k činnostem dětí před představením i po něm. V tomto případě využily obě učitelky sku-
tečnosti, že představení zhlédnou děti různého věku, k tomu, aby vytvořily program vrs-
tevnické spolupráce. Zajímavé na programu je to, že v mnoha krocích spolupracují děti 
„na  dálku“ – zabývají se činnostmi, jejichž výsledkem je produkt pro druhou skupinu. 
Tím se obohacují vzájemně, role jsou vyrovnávány (mladší děti čtou starším své příběhy 
vytvořené z několika slov z pohádky Křesadlo, aniž pohádku znají, starší potom mladším 
pohádku vyprávějí). Program vědomě pracuje s rozvojem strategie hledání vzájemných 
vztahů text-text. Děti srovnávají nejen vlastní texty s vyprávěním starších, ale i vyprávě-
nou verzi a skutečný Andersenův text a také tento text a jeho divadelní zpracování. Při 
tvorbě závěrečných produktů (leporelo, komiks) děti shrnují, hledají podstatné a důleži-
té v příběhu. Děti tak vytvářejí hmotný artefakt, který může déle připomínat společnou 
práci nebo může být předán druhé skupině jako dar nebo objekt k prohlížení. Ve scénáři 
projektu zaznamenává autorka zejména učební situace ze své třídy – tedy činnosti žáků 
druhé třídy.

(Radek Marušák)

Anotace
Lekce představuje jednu z možností, jak využít spolupráce mezi různě sta-
rými žáky (5. a 2. třída) pro lepší pochopení divadelního zpracování pohád-
ky Křesadlo.

Cíl
Žáci:

 ӽ předvídají děj na základě klíčových slov;
 ӽ naslouchají vyprávěnému textu;
 ӽ porovnávají obsah pohádek – čtené a dramatizované z různých hle-

disek;
 ӽ ilustrují děj pohádky a vyrábějí leporelo;
 ӽ vyprávějí děj pohádky vlastní obrázkové osnovy (leporela);
 ӽ hodnotí zhlédnuté představení a svá tvrzení podkládají důvody.
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Klíčové kompetence
 ӽ komunikativní,
 ӽ osobnostní a sociální,
 ӽ k učení, 
 ӽ pracovní.

Vzdělávací obor
Český jazyk a literatura-

Očekávaný výstup podle RVP ZV
 ӽ Vzdělávací oblast Literární výchova:

 ▶ Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a po-
dle svých schopností.

 ӽ Vzdělávací oblast Komunikační a slohová výchova:
 ▶ Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a  vypráví podle 

nich jednoduchý příběh.
 ▶ Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení, zapamatuje 

si z něj podstatná fakta.

Věk
2. a 5. třída.

Čas
45 minut - 6 x 1 vyučovací hodina + divadelní představení – 50 minut.

Prostor
Třída, Divadlo Alfa, Plzeň.

Pramen
Text pohádky Křesadlo Hanse Christiana Andersena v překladu Jana Raka 
(in ANDERSEN, Hans Christian. Pohádky a povídky I. Praha¨: SNKLHU, 1955).

Údaje o inscenaci
Divadlo Alfa, Plzeň – Petr Vodička: Křesadlo. Předloha: Hans Christian An-
dersen. Překlad: Jan Rak. Režie: Petr Vodička, j. h. Výprava: Renáta Vosec-
ká, j. h. Hudba: Vratislav Šrámek. Pohybová spolupráce: Marta Oulická, j. h. 
Dramaturgie: Pavel Vašíček. Premiéra: 10. 10. 2011. (Viz www.divadloalfa.cz/
repertoar.php?id=140.)

Metodické pokyny a doporučení
Asi týden před návštěvou divadelního představení Křesadlo v  Divadle Alfa 
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jsem se domluvila s kolegyní z 5. třídy, která se svou třídou do divadla také 
šla, aby si s  dětmi přečetli pohádku Křesadlo tak, jak ji Hans Christian 
Ander sen původně napsal, a přišli nám ji do 2. třídy vyprávět.

Ukázalo se, že i na žáky 5. třídy je děj pohádky příliš složitý, a tak si text 
pohádky rozdělili ve skupinách po pěti. Každý si pročetl jednu pětinu textu 
a naučil se svou část vyprávět. Do čtení původní pohádky a jeho následné-
ho převyprávění se nepustily všechny děti z 5. třídy. Zvláště ne ty, které mají 
se čtením či vyprávěním potíže a nebyly se jisté, zda by před svými malými 
kamarády uspěly.

Cílem učitelky žáků 5. třídy bylo, aby její žáci dovedli použít jednu z dů-
ležitých čtenářských strategií – převyprávění. Připravovali se na to v hodi-
nách čtení.

obsah	Programu

Klíčová slova (45 minut)
Vyzvala jsem děti, aby vymyslely příběh, ve kterém se objeví tato klíčová slo-
va: VOJÁK, TŘI PSI, ČARODĚJNICE, PRINCEZNA. Protože se teprve učí 
strukturovat děj příběhu, dostaly pracovní list, kde měly připravený Plán 
příběhu (začátek, zápletka, rozuzlení, konec):
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Nejprve jsme si společně ukázali, jak by mohl příběh vypadat a jak budeme 
zapisovat děj do Plánu příběhu. Potom psaly děti samostatně.

Páťáci vyprávějí (45 minut)
Obě třídy se rozdělily do skupinek. Žáci 5. třídy měli vyprávění pohádky při-
pravené ve třech skupinách po pěti. K nim se rozdělila třída druháků o po-
čtu 26 dětí. To znamená, že k pětici vypravěčů přibylo osm dětí-posluchačů.

Nejprve děti z 2. třídy četli páťákům svoje příběhy, které napsaly na zákla-
dě klíčových slov. Žáci 5. tříd oceňovali jejich prvotní spisovatelské pokusy.

Pak jsem vyzvala žáky 5. tříd, aby nás seznámili s dějem pohádky, který 
napsal Hans Christian Andersen. V každé skupince se ve vyprávění střídali, 
každý páťák se tedy dostal ke slovu.

Nakonec chtěli starší prověřit, jak dobře malí poslouchali jejich vyprávě-
ní, a rozdali jim připravený pracovní list, který po společné dohodě připra-
vili pro děti z druhé třídy.

Divadelní představení
Všichni společně – tedy malí i velcí – zhlédli Křesadlo, zpracování pohádky 
plzeňského Divadla Alfa v Plzni (režie Petr Vodička), kam se děti společně 
vydaly.

Autor dramatizace vcelku věrně tlumočí Andersenův pohádkový pří-
běh, ale mění, zpřesňuje či obohacuje charaktery postav a motivace jejich 
konání. Týká se to především hlavní postavy Vojáka, kterého Petr Vodička 
proměnil z eticky problematického jedince v inspirovaného svobodomysl-
ného kumštýře, jenž zkoumá vzájemné vztahy moci, peněz a lásky, a který 
nakonec se světem, jemuž vládnou jen a jen peníze, svede vítěznou bitvu, 
a zachrání tak i princeznu, která vyznává obdobné životní hodnoty, a proto 
se mezi (ne)lidmi cítí stejně osamělá jako on sám. Na trůn – alespoň načas – 
usedne básník…

Tajemný, místy napínavý děj, ale i  groteskní vidění onoho „království 
za všechny prachy“ – to jsou možné charakteristiky ambiciózního projektu, 
inscenovaného po způsobu Laterny magiky a polyekranu. Důležitou sou-
částí scénáře je i řada působivých písňových textů, jež zhudebnil Vratislav 
Šrámek.

Shody a rozdíly v pohádce (45 minut)
Na  základě řízeného rozhovoru a  s  oporou o  grafický organizér (tabulka 
rozdílů) si děti z 2. třídy uvědomily, že divadelní zpracování se částečně liší 
nejen od jejich představy, ale i od verze, kterou nám velcí kamarádi vyprávěli 
tak, jak ji napsal Hans Christian Andersen.

Každý žák se vyjádřil k tomu, jakého rozdílu si v hrané pohádce všiml, 
která pohádka se mu líbila víc, a děti pak popsaly místo nebo situaci, která 
jim připadala zajímavá a zdůvodnily proč.
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Děti si všímaly uměleckého pojetí Čarodějnice, války či stromu, které 
byly pro děj pohádky klíčové.

Beseda s hercem (45 minut)
Pozvala jsem na besedu herce z Divadla Alfa, který dětem vyprávěl o tom, 
proč se pohádka psaná liší od té hrané v divadle, děti se mohly ptát na všech-
no, co je zajímalo ohledně divadla.

Dozvěděli jsme se, proč ne všechno, co je v pohádce napsáno, se objeví 
v hrané podobě. Děti se dozvěděli o „zástupných“ rekvizitách, tricích a mož-
nostech, které nabízí jeviště, kulisy, či světla.

Leporelo (45 minut)
Děti si ve skupinkách rozdělily děj pohádky a každý nakreslil jednu ilustra-
ci.
Nakonec celá skupinka obrázky spojila do leporela, ve třídě tak vzniklo pět 
leporel o pohádce Křesadlo.

Malí vyprávějí velkým podle svých leporel (45 minut)
Svá leporela jsme byli představit páťákům, kterým jsme děj pohádky podle 
obrázků převyprávěli. Opět se děti sešly ve skupinkách, ve kterých poslou-
chaly původní verzi pohádky od starších kamarádů. Nyní jim malí vyprávěli 
děj podle svých leporel.

Velcí jim na  oplátku přečetli svoje komiksy, které nakreslili a  napsali 
na motivy pohádky Křesadlo. Komiksy jim rozdali a ve dvojicích nebo troji-
cích je četli spolu s dětmi. Vysvětlovali, co znamenají ilustrace, jak přemýš-
leli o přímé řeči postav.

Příloha

Hans Christian Andersen

KŘESADLO

Po silnici si vykračoval voják, ráz dva, ráz dva! Na zádech měl torbu a po boku 
šavli, neboť se vracel domů z vojny. Tu potkal na silnici starou čarodějnici; 
byla hrozně ošklivá, spodní ret jí visel až na  prsa. Povídala: „Dobrý večer, 
vojáku! Jakou máš pěknou šavli a velkou torbu, ty jsi voják, jak se patří! Teď 
dostaneš tolik peněz, kolik jen budeš chtít!“

„Děkuj u ti, stará čarodějnice,“ řekl voják.
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„Vidíš tenhle velký strom?“ zeptala se ho čarodějnice a ukázala na strom, 
který stál vedle nich. „Ten je uvnitř docela dutý. Vylezeš si do koruny a tam 
spatříš díru, do které se můžeš spustit a dostat se tak hluboko do stromu. Já 
ti uvážu kolem těla provaz, abych tě mohla zase vytáhnout, až na mne zavo-
láš!“

„A co mám v tom stromě dělat?“ zeptal se voják.
„Přinést odtamtud peníze!“ řekla čarodějnice. „Abys věděl, až se dosta-

neš stromem docela dolů, octneš se ve  velké chodbě, kde je jasné světlo, 
protože tam hoří přes sto lamp. Spatříš tam troje dveře, které budeš moci 
odemknout, protože v každém zámku je klíč. Když vejdeš do první komory, 
uvidíš na podlaze velkou bednu, na které sedí pes. Má oči velké jako čajové 
šálky, ale z toho si nic nedělej! Dám ti s sebou modrou kostkovanou zástěru, 
tu roztáhni na zem. Potom jdi hned k psovi, vezmi ho a posaď na zástěru, 
otevři bednu a vezmi si tolik peněz, kolik budeš chtít; jsou to všechno mědě-
né peníze, ale budeš-li chtít stříbro, jdi do druhé komory. Jenomže tam sedí 
pes, který má oči velké jako mlýnská kola; z toho si ale nic nedělej, posaď ho 
na moji zástěru a vezmi si peníze! A budeš-li snad chtít i zlato, i  to můžeš 
dostat, co ho jen uneseš, když půjdeš do třetí komory. Ovšem pes, který tam 
sedí na bedně s penězi, má oči, každé velké jako Kulatá věž v Kodani. Před-
stav si, to už je nějaký pes! Ale z toho si nic nedělej! Posaď ho jen na moji 
zástěru, pak ti neublíží, a vezmi si z bedny zlata, kolik jen budeš chtít!“

„To by nebylo tak zlé,“ řekl voják. „Ale co dám tobě, stará čarodějnice? Že 
na mně něco chtít budeš, to si mohu myslit.“

„Kdepak,“ povídala čarodějnice, „nechci ani haléř! Mně přines jen staré 
křesadlo, které tam zapomněla moje bába, když byla naposledy dole.“

„No dobře! Uvaž mi tedy kolem těla provaz!“ řekl voják.
„Tady je,“ povídala čarodějnice, „a tady máš moji modrou kostkovanou 

zástěru.“
Pak voják vylezl na strom, spustil se do díry a octl se, jak říkala čarodějni-

ce, ve velké chodbě, kde planulo mnoho set svítilen.
Otevřel první dveře. Brr! Tam seděl pes s očima velkýma jako čajové šálky 

a koukal se na něho.
„Ty jsi mi pěkný chlapík!“ povídal voják, posadil ho na čarodějčinu zástě-

ru a nabral si měděných peněz, kolik se mu jich jen do kapes vešlo. Potom 
bednu zavřel, psa na ni zase posadil a šel do druhé místnosti. Podívejme se! 
Tam seděl pes s očima jako pár mlýnských kol.

„Nedívej se tak po mně,“ řekl voják, „mohly by tě z toho bolet oči,“ a po-
sadil psa na  zástěru. Když však spatřil v  bedně spoustu stříbrných peněz, 
vyházel všechny měďáky a naplnil si kapsy i torbu stříbrem. Pak šel do třetí 
komory. – Ne, jaký to byl ohavný pohled! Pes, který tam seděl, měl oči vskut-
ku tak velké jako Kulatá věž v Kodani! A točily se mu v hlavě jako kola.

„Dobrý večer!“ povídal voják a  zasalutoval, protože takového psa ještě 
nespatřil. Když si ho však trochu lépe prohlédl, řekl si, že to už stačí, posadil 
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ho na zástěru a otevřel bednu. Panebože! No ne! Co tam bylo zlata! Za to by 
si mohl koupit celou Kodaň a všechna cukrová prasátka u pekařky a všech-
ny cínové vojáčky, biče a houpací koně na celém světě! Tohle byly přece pe-
níze! – Teď zahodil voják všechny stříbrné peníze, kterými si naplnil kapsy 
a torbu, a místo nich si nabral samé zlato! Měl ho plné kapsy, torbu, čepici 
i boty, sotva mohl jít! Teď měl peníze! Psa posadil na bednu, přibouchl dveře 
a zvolal stromem vzhůru:

„Vytáhni mě už, stará čarodějnice!“
„Máš křesadlo?“ zeptala se čarodějka.
„Pravda,“ povídal voják, „na to jsem dočista zapomněl,“ a šel a vzal je s se-

bou. Čarodějnice ho vytáhla vzhůru, a tak stál zase na silnici, s kapsami, bo-
tami, torbou a čepicí plnými peněz.

„Co teď budeš dělat s tím křesadlem?“ zeptal se voják.
„Do toho ti nic není!“ odsekla čarodějnice. „Dostal jsi přece peníze! Jen 

mi křesadlo dej!“
„To jsou žvásty!“ řekl voják. „Hezky mi hned řekni, nač je potřebuješ, 

nebo vytáhnu šavli a useknu ti hlavu!“
„Ne!“ řekla čarodějnice.
Tak jí voják usekl hlavu. A jak tam ležela, voják si zavázal všechny peníze 

do její zástěry, hodil si ji jako ranec na záda, křesadlo strčil do kapsy a namířil 
si to rovnou do města.

Bylo to krásné město, a voják vešel do nejlepšího hostince, vyžádal si nej-
lepší pokoje a jídlo, které nejraději jedl, protože teď byl bohatý, když měl to-
lik peněz.

Podomek, který mu měl vyčistit boty, si ovšem myslil, že tak bohatý pán 
má nějaké směšné staré boty, ale to si voják ještě nekoupil nové. Příští den měl 
nové boty a také pěkné šaty! Teď se stal z vojáka vznešený pán a lidé mu vy-
právěli o všech nádherách města, o králi a o tom, jakou má půvabnou dceru.

„Jak je možné ji uvidět?“ zeptal se voják.
„Tu nelze vůbec vidět,“ povídali všichni. „Bydlí ve  velkém měděném 

zámku, kolem kterého je mnoho zdí a věží! Nikdo k ní nesmí kromě krále, 
protože tu je věštba, že se provdá za docela obyčejného vojáka, a to se králi 
nezamlouvá.“

„Tu bych věru rád viděl,“ pomyslil si voják, ale spatřit ji nemohl, protože 
to nebylo dovoleno.

Teď si vesele žil, chodil do divadla, projížděl se v královské zahradě a dá-
val hodně peněz chudým, a to bylo pěkné! Vždyť věděl ještě z dřívějška, jak 
je zlé, když člověk nemá ani groš! – Byl nyní bohatý, oblékal se v pěkné šaty 
a  získal spoustu přátel, kteří všichni říkali, že je skvělý člověk, opravdový 
kavalír. A to se vojákovi zamlouvalo. Když ale takhle peníze každý den vy-
dával a žádné odnikud nedostával, nezbývalo mu nakonec víc než dva groše. 
Musil se přestěhovat z krásných pokojů, kde bydlil dosud, do maličké ko-
můrky až docela pod střechou, musil si také sám čistit boty a  spravovat je 
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látací jehlou, a z přátel ho nikdo nenavštívil, protože do jeho komůrky vedlo 
přece tolik schodů!

Byl zcela temný večer a voják si nemohl koupit ani svíčku, ale tu si vzpo-
mněl, že jí ještě kousíček má v křesadle, které si tenkrát vzal v dutém stromě, 
kam mu pomohla čarodějnice. Vytáhl křesadlo i  oharek, ale zrovna když 
škrtl a od pazourku odlétly jiskry, rozlétly se dveře, před vojákem se objevil 
pes, který měl oči tak velké, jako pár čajových koflíků a kterého už spatřil 
ve stromě, a řekl: „Co poroučí můj pán?“

„Copak!“ podivil se voják. „To je zábavné křesadlo, když takhle mohu 
dostat, co chci! Sežeň mi nějaké peníze!“ poručil psovi, a pes šup – a už byl 
pryč! A šup – už byl zase zpátky a v tlamě držel velký měšec plný měďáků.

Teď voják věděl, jaké je to skvělé křesadlo! Škrtl-li jednou, přiběhl pes, 
který seděl na bedně s měděnými penězi, škrtl-li dvakrát, přišel ten, co měl 
stříbrné peníze, a škrtl-li třikrát, přišel ten, co měl zlato. – Voják se přestěho-
val zase zpátky do krásných pokojů, oblékal se v pěkné šaty a brzo se k němu 
začali také hlásit všichni přátelé a měli ho zase velmi rádi.

Tu si voják jednou pomyslil: Je to přece jen trochu směšné, že člověk ne-
smí spatřit princeznu! A všichni říkají, jaká prý je krásná! Co to ale pomůže, 
když musí věčně sedět ve velkém měděném zámku s tolika věžemi. – Což-
pak ji vůbec nespatřím? – Kdepak je moje křesadlo! Škrtl, a  už tu byl pes 
s očima jako čajové šálky.

„Pravda, je už noc,“ řekl voják, „ale já bych si tak vroucně přál spatřit prin-
ceznu, jenom na malou chviličku!“

Pes byl hned ze dveří, a než se voják nadál, spatřil ho, jak nese princez-
nu. Seděla ve spánku na jeho zádech a byla tak krásná, že v ní každý poznal 
opravdovou princeznu. Voják se neubránil, musil ji políbit, protože to byl 
tělem i duší voják.

Pes pak s princeznou zase odběhl, ale když nastalo ráno a král s králov-
nou pili čaj, povídala princezna, že se jí v noci zdál takový divný sen o psu 
a vojákovi. Jela na psu a voják ji políbil.

„To je věru pěkné nadělení,“ zhrozila se královna.
Tak měla tedy příští noc bdít u princeznina lože jedna ze starých dvor-

ních dam, aby viděla, zda to byl doopravdy sen, nebo co to vlastně vůbec 
bylo.

Voják si nesmírně přál spatřit zase krásnou princeznu, a tak se v zámku 
objevil v noci pes, princeznu popadl a utíkal s ní, co mu síly stačily, ale stará 
dvorní dáma si obula důkladné boty a běžela právě tak rychle za ním; a když 
viděla, že pes s princeznou zmizeli ve velkém domě, tu si řekla: Teď vím, kde 
to je, a kusem křídy nakreslila na vrata velký kříž. Pak se vrátila domů a lehla 
si, a vrátil se i pes s princeznou. Když však viděl, že na vratech domu, kde 
bydlí voják, je křídou nakreslený kříž, vzal také kus křídy a označil křížem 
všechna vrata v celém městě. Tohle byl chytrý nápad, protože teď nemohla 
dvorní dáma najít pravá vrata, když byla křížem označena všechna.
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Časně ráno se přišel král s královnou podívat, kde princezna v noci byla, 
a s nimi šla i dvorní dáma a všichni důstojníci.

„Tady je to!“ zvolal král, když spatřil první křížem označená vrata.
„Kdepak, milý muži, tady je to,“ povídala královna, která spatřila jiná vra-

ta s křížem.
„Ale tady je kříž, a tady taky!“ volali všichni, neboť kam se jen podívali, 

všude byla vrata označena křížem. Nyní viděli, že jim veškeré hledání nic 
nepomůže.

Královna však byla velmi chytrá žena, dovedla víc, než se jen vozit v ko-
čáře. Vzala velké zlaté nůžky, nastříhala velký kus hedvábí na kousky a ušila 
pěkný malý sáček. Nasypala do něho jemnou krupici z pohanky, přivázala 
jej princezně na záda, a když to vykonala, vystřihla nůžkami v sáčku dírku, 
aby se krupice mohla tam tudy sypat všude, kudy princezna pojede.

V noci se pak zase objevil pes, vzal princeznu na záda a běžel s ní k vojá-
kovi, který ji měl nesmírně rád a byl by se tak rád stal princem, aby ji dostal 
za ženu.

Pes si vůbec nevšiml, že se krupice sype ze sáčku po celou cestu, od zám-
ku až k vojákovu oknu, kam běžel s princeznou na zádech po zdi. Ráno tedy 
král i královna dobře viděli, kde jejich dcera byla, a tak vojáka sebrali a po-
sadili do vězení.

Teď tam seděl. Brr, jaká tam byla tma a nuda, a pak mu ještě řekli: „Zítra 
budeš viset.“ Nebyla to příjemná novina, a křesadlo zapomněl voják doma 
v hostinci. Ráno viděl železnými mřížemi malého okénka, jak lidé pospícha-
jí z města, aby se podívali, až ho budou věšet. Slyšel bubny a viděl vojáky, jak 
pochodují. Všichni lidé běželi z města, také ševcovský učedník s koženou 
zástěrou a v pantoflích. A ten tolik utíkal, že mu jeden pantofel ulétl zrovna 
ke zdi, kde seděl za mřížemi voják, a díval se ven.

„Ty, švícko, nepospíchej tolik,“ řekl mu voják. „Dokud se tam neobjevím 
já, tak to nezačne! Ale nechtěl bys radši doběhnout tam, kde jsem bydlel dří-
ve, a přinést mi křesadlo? Dal bych ti čtyři groše. Ale. vezmi nohy na rame-
na!“ Učedník by byl rád dostal čtyři groše, utíkal tedy pro křesadlo, dal je 
vojákovi, a – nu, však ještě uvidíme!

Za  městem postavili velkou šibenici, kolem ní stáli vojáci a  mnoho set 
tisíc lidí. Král s královnou seděli na krásném trůnu zrovna proti soudcům 
a celé radě.

Voják už stál na žebříku, ale když mu chtěli vhodit na krk oprátku, řekl, 
že soud provinilci přece vždycky splní ještě před odpykáním trestu jedno-
duché, nevinné přání. Tak rád že by si ještě vykouřil dýmku, vždyť to bude 
jeho poslední dýmka na tomto světě.

Tohle mu král nechtěl odmítnout, a tak vytáhl voják křesadlo a škrtl, jed-
nou, dvakrát, třikrát - a už tu stáli všichni tři psi, ten s očima velkýma jako 
čajové koflíky, i ten s očima jako mlýnská kola, i ten s očima jako Kulatá věž 
v Kodani.
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„Pomozte mi teď, aby mě nepověsili!“ řekl voják, a  tu se psi pustili 
do soudců a do celé rady, jednoho popadli za nohy a jiného za nos a vyho-
dili je do vzduchu několik sáhů vysoko, že se rozbili na kousky, když spadli 
na zem.

„Já nechci!“ bránil se král, ale největší pes ho popadl i s královnou a vy-
hodil ho za ostatními. Tu se vojáci polekali a všichni lidé volali: „Vojáčku, ty 
budeš naším králem a vezmeš si krásnou princeznu!“

Pak posadili vojáka do králova kočáru a tři psi tančili před ním a provo-
lávali mu slávu a  kluci pískali na  prsty a  vojáci vzdávali čest. Princezna se 
dostala z měděného zámku a stala se královnou a to se jí velmi zamlouvalo! 
Svatba trvala osm dní a psi seděli také u stolu a notně se tomu všemu divili.
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 POZNÁVÁME VESMÍRNOU 
HISTORII

  Dílna pro žáky, jejich rodiče a sourozence  zaměřená 
na práci s populárně naučným textem

 Jana Pluhařová 
 Základní škola Staňkov

Příspěvek je ukázkou spolupráce žáků 5. ročníku ZŠ, jejich rodičů a sourozenců na půdě 
školy. Společně se scházejí minimálně dvakrát ročně na podvečerních dílnách, které pro ně 
připravuje třídní učitelka. Jejím cílem je vytvářet příležitosti pro vzájemné setkávání žáků 
třídy a jejich rodičů a sourozenců a, nahlíženo z jiného úhlu pohledu, vytvářet příležitosti 
pro setkávání dětí s dospělými a mladšími dětmi. Účastníci se setkávají při společné práci 
nad zajímavými tématy, kterým se žáci s učitelkou věnují i přímo ve výuce. Záměrně také 
učitelka do dílen zařazuje metody práce, kterými se svými žáky ve výuce pracuje, a chce, 
aby se s nimi seznamovali i rodiče. V prezentované dílně jsou akcentovány metody aktivní 
práce s populárně naučným textem, který si učitelka dotvářela podle potřeb skupiny. Po-
užité metody umožňují a podporují také nenásilnou spolupráci účastníků při činnosti. 
V představované dílně nejvíc společně pracují jednotlivé rodiny nebo několik rodin. Tyto 
skupinky pak společně diskutují a sdílejí výsledky své skupinové práce. Podíl jednotlivých 
členů skupin může být patrný nejen z průběhu práce (fotografie), ale i z produktů, které 
v  dílně vytvářeli (strom informací k  tématu Dějiny objevování vesmíru, dopisy). Je za-
jímavé vidět, jak se v některých skupinách ujímají aktivity rodiče a v  jiných děti, jak se 
např. výtvarně zapojují mladší sourozenci, kteří ještě nechodí do školy. Učitelka si pone-
chává po celou dobu roli koordinátorky setkání. Umožňuje jí to výrazněji komunikovat 
s  rodiči svých žáků. Umožňuje jí to být i  pozorovatelkou svých žáků v  jiné situaci, při 
jejich komunikaci se svými rodiči a sourozenci. Prezentovanou aktivitou, zvl. když nejde 
o jednorázovou akci, pomáhá učitelka naplňovat jeden ze znaků kvalitní základní školy, 
tj. vzájemnou spolupráci školy s rodinou. Drobné komentáře jsou pro přehlednost vlože-
ny přímo do textu scénáře.

(Anna Tomková)

Kontext
V předchozí dílně jsme společně kašírovali planety. V této dílně jsme pro-
zkoumávali dějiny cestování do vesmíru. Na začátku dílny jsem mohla počí-
tat s částečnou znalostí učiva svých žáků o naší sluneční soustavě.
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Žáci jsou zvyklí pracovat metodami kritického myšlení. I rodiče se s některý-
mi použitými postupy už setkali na minulých dílnách. Využili jsme hlavně 
metody pětilístek, kmeny a kořeny, řízené čtení a pyramidu údajů. Text, se 
kterým skupiny v dílně pracovaly, jsem vytvořila na základě internetových 
zdrojů a s využitím řady obrázků k tématu.

Rozsah
3 hodiny

Předmětové vazby
Český jazyk, přírodověda, výtvarná výchova.

Rozvíjené klíčové kompetence
 ӽ K učení: Získané výsledky porovnává, třídí, kriticky posuzuje a vyvo-

zuje závěry.
 ӽ K řešení problémů: Žák je zodpovědný za svá rozhodnutí, zhodnotí 

své činy.
 ӽ Komunikativní: Naslouchá druhému – vybere vhodné řešení, vysvět-

lí svá stanoviska.
 ӽ Sociální a pracovní: pracuje v týmu, získává sebedůvěru.
 ӽ Občanské: Projevuje zájem o  ostatní názory, dodržuje pravidla 

ve skupině.
 ӽ Pracovní: práce s textem, dodržuje pokyny, pravidla.

Cíle
 ӽ Žák respektuje daná pravidla práce ve skupině, spolupracuje s vrstev-

níky i s jinými věkovými úrovněmi (sourozenci a dospělí), uplatňuje 
dříve získané způsoby chování a komunikace s lidmi nestejných zna-
lostí a dovedností.

 ӽ Žák hledá odpovědi na  otázky týkající se vesmíru, které třídí podle 
daných kritérií, sám otázky formuluje.

 ӽ Žák podá základní informace o  poznávání vesmíru srozumitelným 
způsobem.

Potřebný materiál
Balicí papíry, tužky, pastelky, pera, otázky pro metodu Kmen a kořeny, části 
textů pro každou skupinu.
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scénář	díLny

Společné přivítání a vzájemná komunikace mezi rodiči a dětmi
Co nás čeká a jak budeme pracovat. Utvoření skupin (rodiny).

Ve skupinách vytváření pětilístku na téma VESMÍR
Jak na to: První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jmé-
no), tj. VESMÍR. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstat-
ných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět). Třetí 
řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu - tedy, co 
dělá nebo co se s  ním děje. Čtvrtá řádka je věta o  čtyřech slovech vztahu-
jících se k námětu. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které reka-
pituluje podstatu námětu (viz STEELOVÁ, Jeannie L., MEREDITH, Kurt 
S., TEMPLE, Charles, & WALTER, Scott. Co je kritické myšlení: čtením a psaním 
ke kritickému myšlení: Příručka č. 1. Praha: Kritické myšlení, 1997).

Ukázky pětilístků z práce skupin:

JE PRO NÁS TAJEMSTVÍM

POHYBUJE SE UDIVUJE MěNÍ SE

VESMÍR

NEKONEČNO

ČERNÝ ROZZÁŘENÝ

VE VESMÍRU JSOU HVěZDY!

TOČÍ SE ROZŠIŘUJE SE ROZZÁŘÍ SE

VESMÍR

SLUNCE

FASCINUJÍCÍ TMAVÝ

marusak3.indd   136 17.7.2012   13:40:06



137

Pak práce několika rodin: Shodnete se ve svých pětilístcích na něčem spo-
lečném?
Komentář (A. T.): Při práci na pětilístcích a při hledání společného se zároveň vytváří 
bezpečné prostředí pro skupinovou práci, účastníci zjišťují, že se mohou inspirovat nápa-
dy a názory druhých, že se bude cenit, když si budou vzájemně pomáhat.

Sbírání a zpracovávání informací metodou „kmeny a kořeny“
Nejprve si představíme metodu, kterou budeme pracovat (více viz poznám-
ka 1). Co obvykle dělají kořeny? Jaký mají smysl? Vyživují rostlinu, rozrůs-
tají se do okolí. Co dělají kmeny? Jsou bez pohybu, jsou vyživovány kořeny. 
V každé skupině se jeden člen stane kmenem, ostatní členové budou jeho 
kořeny. Každá skupina si vylosuje jednu otázku: K  čemu podle vás slouží 
satelity? Jaké je, podle vašeho názoru využití raketoplánu? Jak podle vás 
fungují vesmírné stanice? Jaká je podle vašeho mínění historie cestování 
do vesmíru? Účastníci v roli kořenů budou mít za úkol vydávat se do pro-
storu a  shánět odpovědi na  otázku své skupiny. Získané odpovědi budou 
přinášet svému členu skupiny, který je v  roli kmene. Ten bude odpovědi 
zapisovat na balicí papír. Účastníci v roli kořenů budou zároveň odpovídat 
na položené otázky dalších účastníku v roli kořenů dalších kmenů. Ti, kdo 
jsou kmeny, sedí, zapisují odpovědi, před zapisováním je třídí a seskupují 
na balicím papíru. U sebe mají otázku, kterou si účastníci v roli kořenů mo-
hou kdykoliv znovu přečíst.
Dáme krátký čas na  poradu ve  skupinkách, aby se členové mohli domlu-
vit na  strategii zpracování úkolu. Pak stanovíme čas na  zpracování úkolu. 
Po ukončení činnosti necháme ještě čas na krátkou poradu skupin. Skupiny 
pak stručně prezentují ostatním, co zjistily.

Komentář (A. T.): Založení společného produktu jednotlivými skupinami a práce na něm 
po celou dobu dílny tmelí skupinu. Zvolená metoda přitom zároveň vysílá členy komuni-
kovat s dalšími účastníky. 

Čtení populárně naučného textu metodou řízeného čtení
Stále pracujeme ve skupinách. I nadále pokračujeme v zaplňování balicích 
papírů informacemi, které však nyní získáváme z populárně naučného tex-
tu. Text jsem sama připravila a  rozdělila jej na  několik částí. Každou část 
textu čtou skupiny s tím, že mají hledat další informace ke své otázce a tyto 
informace mají vypsat na balicí papír. Po přečtení některých částí textu jsou 
vhodné chvíle na diskusi. Otázky ke společným diskusím jsem zařazovala 
většinou na konec jednotlivých částí textu, např.: Jak se cítil Gagarin? Měli 
jste někdy strach a proč? Je dobré, že nikdo nemůže vlastnit žádnou část ves-
míru? Jak si představujete vesmírnou stanici? Je ve vesmíru život? Části textu 
skupiny dostávají postupně.
(K  řízenému čtení více KOŠŤÁLOVÁ, H.; ŠAFRÁNKOVÁ, K.; HAUSEN-
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BLAS, O.; ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 
Praha: Česká školní inspekce, 2010. Dostupné také z:http//www.csicr.cz/
cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka. 

Tvoření pyramidy údajů
Smyslem této metody je:

 ӽ shrnování – odlišování hlavních sdělení od dílčích informací vzhle-
dem k cíli čtení, formulování vlastními slovy, dodržení logického sle-
du informací;

 ӽ vyjasnění – neporozuměl jsem, potřebuji vyjasnění; neznámá slova 
vyjasnit podle kontextu, tvoření hypotéz o  smyslu nesrozumitelné 
myšlenky, vracení se v textu;

 ӽ kladení otázek – pokládání otázek s  ohledem na  účel čtení daného 
textu;

 ӽ souvislosti „za text“ – propojování s  jinými texty, myšlenkami, zku-
šenostmi.

Při vytváření pyramidy údajů skupiny zakroužkují informace důležité pro 
jejich otázku červeně, méně důležité informace zeleně a nejméně důležité 
informace hnědě.
Své výsledky každá skupina na závěr prezentuje. Společně je diskutujeme, 
nakonec společně zhodnotíme práci.

Rodiče se svými dětmi píší dopis
Dopis má být zpráva o minulosti, současnosti, rodině, svátcích… do budouc-
nosti. Na konci roku, až se budeme loučit, tuto zprávu a fotografie společně 
zakopeme.

Závěrečné společné sdílení aktuálních zážitků
Nejprve s dětmi, pak jen s jejich rodiči. Rozloučení.

refLexe	Průběhu	díLny

Se vzniklými prezentacemi jsme měli možnost pracovat v dalších hodinách 
a hodně nám pomohly, už se těšíme na společné zakopání „pokladu“ na na-
šem posledním společném setkání. Žáci a rodiče si však při podobných ak-
cích nejvíce chválí společně prožitý čas, který mohou naplno věnovat svým 
dětem. Za uplynulé tři roky se většina rodičů zbavila ostychu, kvalitně spo-
lupracují a sami navrhují podněty pro další schůzky, v čemž spatřuji velké 
plus pro kvalitní spolupráci rodiny a školy. Výhodou takové spolupráce je 
i  přirozené jednotné působení na  žáky a  pozitivní posilování rodinných 
vztahů; i mladší sourozenci mohou přispět ke zdárnému kvalitnímu výsled-
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ku. Při podobných činnostech skutečně rodiče vyslechnou náměty a připo-
mínky svých dětí i jejich vrstevníků. Mají tak možnost kritického srovnávání 
svých dětí s dětmi na stejné vývojové úrovni.
Citlivý učitel tak má jedinečnou příležitost pozorovat a  citlivě ovlivňovat 
průběh vzdělávání v rodině, pochopit dopad případných rodinných problé-
mů na vzdělávání jedince a posilovat komunikaci od rodiče směrem ke ško-
le.
Na  závěr odpoledne se mi osvědčilo společné sdílení aktuálních zážitků 
nejprve s dětmi, ale později jen s jejich rodiči. Žáci dostávají příležitost od-
počinku, povídání si s vrstevníky i občerstvení.

Poznámka
(1) Metoda „kmeny a kořeny“: „Kooperativní metoda brainstormingu – existuje mnoho 
různých variant, jak ve skupině vygenerovat nápady k nějakému tématu. Oblíbenou me-
todou jsou Kmeny a kořeny. Třída se rozdělí na několik skupin tak, aby v každé skupině 
bylo asi pět žáků. Skupiny si vylosují úkol – otázku, k níž mají podat, pokud možno, vy-
čerpávající odpovědi. Každá skupina si zvolí jeden kmen – tedy toho, kdo bude sedět u pa-
píru a zaznamenávat, co mu přinesou kořeny. Kořeny se snaží „vyživit“ svůj kmen tím, že 
v místnosti zjistí názory co největšího počtu osob na problematiku, kterou má jejich sku-
pina řešit. Když se zdá, že všichni měli šanci zeptat se všech, a naopak, že všichni si řekli 
své, sesednou se skupiny u svého kmenu a připraví prezentaci možných řešení otázky, již 
měli zadanou.“ (KOŠŤALOVÁ, Hana. Brainstorming aneb Dovedeme rozpoutat bouři 
nápadů v mozcích našich žáků? Kritické listy. 2003, č. 12, s. 6)

Příloha

Ukázky částí textu ke kroku Čtení populárně naučného textu me-
todou řízeného čtení

Dějiny objevování vesmíru

Naší první zastávkou je Země roku 2000 před naším letopočtem. Starověké 
civilizace tehdy budovaly zvláštní stavby, jako je Stonehenge v Anglii. Tady 
pozorovaly cestu Slunce, Měsíce a hvězd po obloze. Zatím neuměly létat ani 
cestovat do vesmíru.

Součástí textu je foto Stonehenge. Dostupné z:  http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/3c/Stonehenge2007_07_30.jpg.

*
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Měsíc poté, co sovětský Sputnik 1 vyletěl v říjnu 1957 na oběžnou dráhu ko-
lem Země, vyslali Rusové do  vesmíru ve  Sputniku 2 prvního pozemšťana 
- psa Lajku. Pes přestál start, přetížení i stav beztíže a to byl důkaz, že živý 
organismus může v  těchto podmínkách existovat. Bohužel umřel na stres 
a přehřátí asi za šest hodin po startu.
Za necelé čtyři roky, 12. dubna 1961, letí do vesmíru Jurij Gagarin, první člo-
věk, který obletěl zeměkouli.

Součástí textu jsou fotografie psa Lajky a Jurije Gagarina. Dostupné z: http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Lajka-pies_kosmonauta.
jpg.
http://www.aref.de/kalenderblatt/2001/pics/gagarin_vor-dem-start.jpg.

*

Na  konci 20. století bylo ve  vesmíru asi 2000 umělých satelitů, které nám 
přenášejí e-maily, telefonní hovory i televizní vysílání. Díky satelitům může-
me předpovídat počasí. Na oběžnou dráhu Země byl americkým raketoplá-
nem Discovery vynesen Hubbleův vesmírný dalekohled. Předává na Zemi 
obrazy vesmíru neovlivněné zemskou atmosférou.

Součástí textu jsou fotografie Hubbleova dalekohledu a Orlí mlhoviny. Do-
stupné z: http://i.idnes.cz/09/092/gal/NYV2dc4c1_hubble_007.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Eagle_ne-
bula_pillars.jpg/608px-Eagle_nebula_pillars.jpg.

Zdroj k  tvorbě textů: IRVINE, Sarah. Čti +: Výlet v  čase. Plzeň: Fraus, 2008. 
ISBN 978-80-7238-821-9. 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/426802

Snímky z realizace programu ve fotografické příloze.
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 KDYŽ V  GROMBÚLII…

  Divadelní práce se smíšenou skupinou dětí  
od 6 do 12 let 

 Václava Makovcová a Jana Barnová 
 Základní škola Třebotov

K nejefektivnějším prostředkům jak v dětech vzbudit zájem o umělecký text a jak u nich 
rozvíjet schopnosti a dovednosti ho interpretovat patří práce na divadelní inscenaci nebo 
na přednesovém vystoupení. Václava Makovcová a Jana Barnová uplatňují ve své učitel-
ské praxi obě cesty a propojují je organicky s výukou literární výchovy. Popisovaný pro-
jekt, který lze označit jako autorské divadlo, je zajímavý tím, že byl programově postaven 
na spolupráci dvou různě starých skupin žáků. K práci v souboru se starší děti přihlásily 
samy – učitelky vyšly vstříc potřebě dětí, které v souboru pracovaly dříve a soubor měly 
opustit se svým přechodem na druhý stupeň (obě učitelky učí na prvním stupni), přijaly je 
ke společné práci s mladšími. Musely tak vyřešit mnoho úskalí takové spolupráce – najít 
vhodný námět, látku, řešit organizaci setkání, motivaci pro společnou tvorbu, rozdílné 
jevištní prostředky dostupné pro rozdílné věky, které však podpoří jednotu inscenace… 
V samotném projektu učitelky iniciovaly spolupráci žáků v různých podobách, zároveň 
však v dlouhodobém projektu a společné souborové práci vznikaly příležitosti pro přiro-
zenou spolupráci. 

 (Radek Marušák)

Kdo, kdy a kde
Projekt vznikl v divadelním kroužku při základní škole. Do kroužku chodí 
většinou děti od šesti do deseti let. Na této inscenaci se podílely i děti starší, 
a to dvanáctileté. Samy učíme 1. a 2. třídu, všechny děti nám projdou pod ru-
kama a dobře je známe. Scházíme se vždy v pátek odpoledne od 13 do 15 ho-
din, někdy v sobotu od 9 do 12 hodin. Je-li potřeba, soboty houstnou a občas 
přibude i neděle. Během školního roku připravujeme většinou dvě inscena-
ce. Nejdřív připravujeme vánoční a v lednu začínáme s druhou.

Každá naše práce začíná ve třídě na koberci. Je to čas seznamování, vy-
světlování, rozebírání a názorů. Pak podle potřeby zvětšujeme prostor, od-
souváme lavice, aby bylo dost místa k prvním pohybovým činnostem. A naše 
rozpínání vyvrcholí v hale školy, což je vlastně široká chodba.
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PoPis	a	Postřehy	z	reaLizace

Čím začala práce nás vedoucích na inscenaci Když v Grombúlii…?
V tomto případě volbu toho, co budeme s dětmi dělat, ovlivnilo několik věcí. 
Vždy když přemýšlíme o novém představení a rozšiřujeme soubor o nové 
členy, jsou většinou z  1. nebo z  2. třídy a  se staršími dětmi už se musíme 
rozloučit. Vytvořit totiž inscenaci, v  níž by se mohly uspokojivě realizo-
vat děti v tak velkém věkovém rozpětí, se nám vždy zdálo omezující pro ty 
nejmladší i  pro ty nejstarší. Tentokrát se loučení týkalo dětí, s  nimiž jsme 
vytvářely v  předchozích letech šest představení! Po  všech těch společných 
prožitcích si tyto děti vůbec neuměly představit, že už v souboru nebudou 
pracovat. My také ne. Tak se stalo, že pět nejstarších dvanáctiletých dětí zů-
stalo a k nim přibylo dvanáct mladších sedmi- až devítiletých. To asi nejvíce 
ovlivnilo hledání předlohy.

Už dlouho jsme pošilhávaly po  Edwardu Learovi. Jeho život, popsaný 
Antonínem Přidalem ve  Velké knize nesmyslů, byl neuvěřitelný a  jímavý pro 
všechny věkové skupiny, od  našich nejmladších dětí až po  nás, už hodně 
dospělé. A když vyšla drobná knížka nonsensové poezie pro děti Šišatý švec 
a myšut od našeho oblíbeného Pavla Šruta, bylo rozhodnuto. A ještě ke vše-
mu hned na začátku knihy na nás vykoukly dvě důvěrně známé kresbičky 
Edwarda Leara u anglického říkadla Hey diddle diddle!

Z Velké knihy nesmyslů jsme vybíraly těžko. Líbilo se nám úplně všechno. 
Ale pro naše účely se ukázaly jako nejvhodnější dvě na sebe obsahově nava-
zující básně Popletové a Bam se světelným nosanem. Ty byly pro starší děti. 
A již zmíněná sbírka Pavla Šruta Šišatý švec a myšut se svými legračními non-
sensovými básničkami se zase náramně hodila pro naše nejmenší. Z  nich 
se bez velkých zásahů zvenčí mohli stát Popletové, kteří si v řešetu cestují 
po moři a cestou zažijí všechno možné i nemožné. Veškeré jejich slovní pro-
jevy jsou verše ze Šišatého ševce a myšuta.

V ediční poznámce k této sbírce jsme se dočetly, že Pavel Šrut volně pře-
kládal a parafrázoval anglická říkadla, tzv. nursery rhymes, neboli chůví ří-
kanky. Ty se zase dobře hodily k uspokojení pečovatelských sklonů našich 
starších. Doufaly jsme, že nějaké propojení nastane.

Jak začala práce s dětmi?
Než vůbec poprvé předstoupíme před děti s  nabídkou nové inscenace, 
máme více méně hotový scénář. Snažíme se tím získat jistotu, že předlohu 
budeme umět uchopit. To je čas, kdy už se děti nemohou dočkat a pořád se 
ptají, kdy začneme.

Když pak dojde na naše první setkání a děti se seznamují s předlohou, 
ptáme se zase my jich, jestli se jim předloha líbí a chtějí s ní pracovat. Zatím 
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je to tak, že vždy chtějí. A tak se můžeme pustit do základní a poměrně dlou-
hé fáze práce, při níž o textech povídáme, vysvětlujeme si faktické informa-
ce, děj, motivace, témata textu.

Tentokrát jsme hned na začátku všichni s velkým zaujetím prožívali, kdo 
že to byl ten jeden starý muž z Anglie, ten lord Nesmyslitelátor, který přes 
svoje chatrné zdraví vždy rozdával jen radost. Prohlíželi jsme si s pobavením 
obrázky dalších starých mužů v knize A Book of Nonsense, kterou jsme si ob-
jednali až v Londýně! Velcí se dokonce pokoušeli jednotlivé limericky pře-
kládat. (Pan Přidal by se nejspíš divil.) Velké pobavení nastalo při prohlížení 
Nesmyslné botaniky a Šestadvaceti nesmyslných obrázků z říše živočichů. 
Tady jsme se zase připojili k Edwardu Learovi a výtvarně jsme se činili, až 
se Ňourhory zelenaly. Moc se nám hodila všechna možná citoslovce, která 
Angličané používají v citově vypjatých situacích. Měli jsme jich celý seznam. 
Jako příklad poslouží anglický radostný výkřik „Diddle, diddle, dumpling!“, 
což v  překladu samozřejmě znamená „Tralala, tralala, knedlík!“ Takovým 
projevům radosti rozumíme. A  to už jsme byli opravdu blízko k  lákavým 
Nesmyslným receptům, ale do vaření podle nich jsme se už raději nepouště-
li. I když děti opravdu moc chtěly. Zvlášť měly zájem o Hromboucké taštičky: 
„Vezmi vepře tři až čtyři roky starého a za zadní nohu přivaž ke kůlu...“

Tak jsme se aspoň vyřádili na čtyřhlasém voicebandu Dobrou chuť!

Jak vypadají naše setkání s dětmi?
Naše počínání s  dětmi v  divadelním kroužku směřuje od  samého začátku 
k  inscenaci, která sice není naším hlavním cílem, ale nabízí bohatý mate-
riál k  všestrannému rozvoji dětí. Děti zkoušejí rozehrávat různá prostředí 
z textu, potom situace a čím dál tím víc se blíží dramatizaci předlohy. Přímo 
v akci zkoumají motivace jednání a zkoušejí různé variace. Vše se snažíme 
dětem připodobnit k jejich životním zkušenostem. Je potřeba, aby se mohly 
opřít o konkrétní představu a jejich jednání na jevišti bylo přirozené. Z této 
činnosti vyplývají nové nápady, které velmi vehementně vytěsňují naše pů-
vodní, a dochází tudíž k radikálním změnám ve scénáři. A tak finální scénář 
se tomu našemu původnímu podobá jen pramálo. Proto je dobré si občas 
znovu přečíst předlohu, abychom se jí nevzdálili příliš; a je ještě lepší, když 
se v ní podaří objevit nové souvislosti.

Při hledání hereckých prostředků děti zkoumají, co je adekvátní, uvěři-
telné, čitelné. V této fázi vydatně pomáhá práce s videokamerou a společné 
rozebírání záznamu. Někdy je zase zábavné a užitečné zamíchat role anebo 
nechat jednu roli hrát postupně všemi. Včetně nás.

A pak nastává těžká práce na fixaci tvaru a pilování a vylepšování a pilo-
vání a vylepšování…

A ještě i při každém představení a všech reprízách.
Inscenaci Když v  Grombúlii… jsme zahráli celkem šestkrát: ve  škole pro 
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 rodiče, na krajské přehlídce dětského divadla ve Stochově, v Radotíně pro 
spolužáky, na školní akademii a v Jičíně na celostátní dílně Dramatická vý-
chova ve škole. Každé bylo jiné.

Co říct ke spolupráci dětí?
Většinou pracujeme s dětmi z prvního stupně. Práce na této inscenaci byla 
specifická tím, že se jí účastnily i starší děti. Byly výborné. Dobře si navzájem 
rozuměly a ochotně pomáhaly mladším. Pečovaly o ně a rozšiřovaly jejich 
obzory ve všech směrech (!). Za to jim malí poskytovali hru, zábavu, legraci. 
Vydováděli se všichni.

Při zkoušení jsme většinou pracovali všichni společně. Starší a  mladší 
děti byly odděleny jen výjimečně. To když byla činnost zaměřena na nějaký 
konkrétní úkol.

Jinak vzájemná spolupráce panovala v přípravném procesu, při fixování 
tvaru a nakonec i při každém představení. Zdálo se nám, že propojení nasta-
lo. V představení i v životě. Jak jsme doufaly.

A co říct ke spolupráci obou vedoucích?
Práce ve dvou nám každopádně připadá úžasná. Už deset let. A to ještě ne-
počítáme naši částečně loutkovou zatraceně neumělou prehistorii.

Naše spolupráce spočívá v tom, že vždy když jedna z nás klesá na duchu, 
druhá opatrně plesá. Když něco nevidí jedna, je ještě šance, že to uvidí dru-
há. Stejné je to i s nápady. Při práci s dětmi je většinou jedna v plném nasa-
zení, zatímco druhá vše bedlivě pozoruje. Pozoruje a číhá na to, co funguje.

Výtvarnou stránku konzultujeme raději s naší kolegyní výtvarnicí. Bylo 
například potřeba, aby naši Popletové měli zelenou hlavu. Ve  spojitosti 
s vodním sportem – což samozřejmě plavení po moři v řešetu je – se na její 
popud vylouply gumové plavecké čepice různých zelených odstínů. A řeše-
to, v němž Popletové nakonec připlují na ostrov Grombúlie, nám krásně vy-
robil jeden moc šikovný truhlář. Byl to vozík bez dna na obrovských kolech 
ze starého rezavého kola. Aby byl ještě lépe připraven na cestování po moři, 
natřely jej děti opět pod vedením naší výtvarnice ošumělými námořnickými 
barvami. Všech dvanáct Popletů se do něj pohodlně vešlo. Třeba se nám ještě 
někdy bude hodit. Tam už na nás určitě někde čeká! Bouře však řádí! Stěžně 
už holé! Kormidlo zlomeno!

A na závěr ještě prameny, z nichž jsme čerpaly
LEAR, Edward. Velká kniha nesmyslů. Přel. Antonín PŘIDAL. Praha: Mladá 

fronta, 1998. 248 s. Přel. z: The Complete Nonsense. ISBN 80-204-0678-
6.

ŠRUT, Pavel. Šišatý švec a myšut. Praha-Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, 
2007. 80 s. ISBN 978-80-7185-870-6.
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Příloha

Václava Makovcová, Jana Barnová a Tři boty

KDYŽ V GROMBÚLII…

Montáž z  básní Popletové a  Bam se světelným nosanem z  knihy Edwarda 
Leara Velká kniha nesmyslů v překladu Antonína Přidala a z básní z knihy 
Pavla Šruta Šišatý švec a myšut.

Scénář byl vytvořen pro 17 dětí (4 chlapce a 13 děvčat) ve věku 7 až 12 let. Jako rekvizity 
byly použity troje štafle, dřevěné prkno, vozík se čtyřmi velkými koly bez dna v barvách 
moře.
Velké děti (Bamové) byly oblečeny do  kalhot a  košilí barvy země, půdy (hnědá, okrová, 
písková…).
Malé děti (Popletové) byly oblečeny do triček a kalhot barvy moře (modrá, zelená, bílá). 
Na hlavách měly zelené nebo modré koupací čepice a na nohou velké boty, každou jinou.
Ze zákulisí se ozývaly rytmické nástroje. 

OSOBY
Bamové – 5 domorodců z ostrova Grombúlie 
Popletové – 12 mořeplavců ze světa Popletů

Na štaflích sedí dva domorodci – Bamové – a další tři postupně přicházejí. Ze zákulisí se 
ozývá zvuk moře a ťukání dřívek – čas.
Všichni se očividně nudí.

BAMOVÉ (mluví jednotlivě):
Moře, moře, moře, moře, moře, moře, moře, moře…
Jakés – takés.
Jakés – takés.
Pořád jenom moře!
Jakés – takés!
Nebe je temné. (Vzhlédnou k nebi)
Nebe je temné! (Ozve se zaburácení)
Řešeto! (Jeden zvolá, ostatní pohlédnou s nadějí na moře)
V moři? (Reagují pochybovačně)
 
Ze zákulisí vyjede a zase zajede vozík – řešeto plné Popletů.
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POPLETOVÉ: Rattle, rattle, rattle, rattle… 
Vozík podruhé vyjede a zase zajede.

POPLETOVÉ: Rattle, rattle, rattle, rattle… 
BAMOVÉ:
V řešetu pluli, namoutě, (radostně mezi sebou)
po moři v širou dál!
Ať říkal na to, co kdo chtěl,
a vítr dul a burácel,
v řešetu pluli dál!
Kdo uviděl je v bouři té,
vykřikl: „Vždyť se topíte!“
Zvolali však: „Nám fuk je to,
že máme malé řešeto,
my plujeme v něm v dál!“

Potřetí vjede vozík – řešeto. Tři z Popletů vyskočí a snaží se dostat řešeto na pevninu a při-
poutat ho. Bamové to nadšeně pozorují.

POPLETOVÉ:
Maličko, málo, tak maličko, málo (vesele vykřikují jeden přes druhého)
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou
po moři plují v řešetu.
TŘI POPLETOVÉ (přivazují řešeto):
Fidli fidli lidičky 
kočka ladí housličky,
kráva skáče po měsíci,
talíř vyhnal z domu lžíci,
fidli fidli fidli
stůl tancuje s židlí
a náš pejsek za chvilinku
z téhle psiny chytí psinku.

Řešeto se utrhne a tři Popletové na břehu se svalí. 

BAMOVÉ: Kdo viděl je tak spěchati, (jednotlivě s velkými obavami)
vykřikl: „Vždyť se převrátí!
Nebe je temné, vzdálen cíl
a v řešetu jen imbecil…“
VŠICHNI (pohoršeně pohlédnou na mluvčího, dokonce i Poplety to vytáhne z moře)
MLUVČÍ BAMŮ (dodává rychle na vysvětlenou): „…by plout chtěl jako blesk.“
POPLETOVÉ (vylézají z řešeta, upravují se, rozhlížejí se, ztrácejí boty, zpívají, dovádě-
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jí, tancují a říkají jeden přes druhého):
Maličko, málo, tak maličko, málo
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou
po moři plují v řešetu.
(Sedají si bosí do řady a prohlížejí si překvapeně, jak vypadají jejich nohy bez bot)

DVA Z POPLETŮ:
Králíku, 
pročpak chroupeš jenom zelí
bez masa a knedlíků?
Co to máš ve zvyku,
ty hloupý králíku?!
VŠICHNI POPLETOVÉ (zůstávají ve štronzu)
BAMOVÉ: Záhy však voda, namoutě, (hodnotí mezi sebou vzniklou situaci)
jim tekla do bot všem.
I vzali růžové papíry (vše se dá jistě ještě zachránit)
a úhledně do nich balili
chodidla před mokrem.
(Čtyři Bamové sestupují ze štaflí, obouvají Popletům boty podle párů. Jeden hřímá ze 
štaflí řečí Popletů)

BAM: Mít na špacír hůlku,
dal bych ti z ní půlku.

Mít v kuchyni stůl,
dám ti z něho půl.

Jó, mít v chlívě jalovičku,
dal bych ti z ní polovičku.

Ze všeho, co nemám, synu,
dám ti celou polovinu.

Vždyť i z toho svého nic
rád ti dávám polovic.

POPLETOVÉ (pořád sedí v řadě a říkají soused sousedovi velkou novinku; ten, kdo si 
řekne svoje, se skulí na zem):
Šišatým lesem do vsi šel
šišatý švec
šišatou prodat botu.
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Šišatou věc
ten šišatec
našel u šišatého plotu.

A ta šišatá věc
u šišatého plotu   
byla šišatý dukát.

Hned samým štěstím 
šišatec
na šišatý nos upad.

Vtom na šišatém nebi
- divná věc –
šišatá hvězda vyšla!

BAMOVÉ (hledají očima na obloze)
POPLETOVÉ (nic na obloze hledat nepotřebují, ti to vědí):
A od té doby ten náš švec
- to še ví –
trochu šišlá.
VŠICHNI (leží na zádech, zvednou nohy a kvedlají s nimi v botách)
BAMOVÉ (pokračují v  péči o  Poplety): Do  hrnce! Do  hrnce! (Hrnou je do  houfu) 
Do hrnce! (Uvědomí si, že v řešetu to bude lepší a nabírají Poplety do řešeta):
A na noc vlezli do hrnce (všichni Bamové stojí kolem řešeta-hrnce a usilovně míchají)
a volali: „Jak moudří jsme!
Ač nebe je temné a vzdálen cíl,
nikdo z nás není imbecil,
když plujem s řešetem!“
Maličko, málo, tak maličko, málo (Bamové si spokojeně prohlížejí uložené Poplety)
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou
po moři plují v řešetu.
(Něžně zpívají Popletům v houpavém rytmu. Stojí po stranách
řešeta a rytmizují oba texty – „Jakmile slunce navečer…“ a „Houpy, houpy…“ – v dvojhla-
su. Jeden jim diriguje): 
Jakmile slunce navečer
zapadlo za obzor,
trylkovali svůj noční song,
do něhož echem zvučel gong
ve stínu hnědých hor.

Houpy, houpy,
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kočka snědla kroupy,
kocour hrách na kamnách,
koťata se hněvala, 
že jim taky nedala.
(Po celou dobu velmi intenzívně houpají s řešetem):
„Ó bimbi don! Jak šťastni jsme…“
POPLETOVÉ (vypadají, že usnuli)
BAMOVÉ (potichu našlapují ke štaflím)
POPLETOVÉ (doopravdy neusnuli, a jakmile je čistý vzduch, poodjedou 
s řešetem. Chtějí si ještě hrát. A bude to na schovávanou.)
JEDEN Z POPLETŮ (vylézá z řešeta):
Než se Róza rozkouká,
moucha chytí pavouka…
VŠICHNI (běží se schovat, kam se dá)
BAM (jsou nejprve překvapení, že Popletové nespí, ale pak pobaveně pozorují jejich hru, 
dokonce se přidávají)
BAM 1: …než se Róza rozcuchá,…
POPLETOVÉ: …džbán se kousne do ucha,… (postupně přibíhají vždy dva tři ze 
svého úkrytu, pikola je řešeto)
BAM 2: …než se Róza rozpláče,…
POPLETOVÉ: …hlemýžď k ní přiskáče…
BAM 3: …a v zahrádce rozmarýn…
POPLETOVÉ: …promění se v rozmarým! (všichni jsou zpátky v řešetu a prosí o no-
vou hru)
BAM 4: A v zahrádce rozmarýn
promění se v rozmarým! (čarováním uklidňuje Poplety)
BAMOVÉ (velmi něžně kolébají uklidněné Poplety, zpívají jim a ti skutečně postupně 
usínají; Bamové jednotlivě):
…My v řešetu a v hrnci svém, whoop-la, whoop-la,
když pod měsícem sněhovým, whoop-la, whoop-la,  
s hráškovým plujem plachtovím, whoop-la, whoop-la,
ve stínu hnědých hor, whoop-la, whoop-la.
(Jdou ke štaflím, sedají si a zpívají nejprve jednohlasně druhý hlas, a pak totéž v dvojhla-
su. Jsou šťastní):
Maličko, málo, tak maličko, málo
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou
po moři plují v řešetu.
Přistáli totiž právě zde (říkají si spokojeně mezi sebou),
u Kerchofilní svažiny,
kde obdélné jsou ústřice
a šedé, hladké skaliny.
V Grombúlii!
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V Ňourhorách!
POPLETOVÉ: V Grombúlii? (probouzejí se, jsou velmi překvapeni a po jednom vy-
kukují z řešeta): V Ňourhorách?
BAM 1: V zemi za mořem Západním…! (Ubezpečuje Poplety, že to tak je)
POPLETOVÉ: Whoopee! (Radostně pokřikuje jedna skupina na  druhou každý 
ve své řeči)
BAM 2: Hurá!
POPLETOVÉ: Gemini!
BAM 3: Jémine!
POPLETOVÉ: Diddle, diddle, dumpling!
BAM 4: Tralala, tralala, knedlík?
POPLETOVÉ: Jump, hup, hup!
BAM 5: Hopsa, hejsa, hopsasa!
JEDEN Z BANŮ (přichází k řešetu s uvítací řečí):
V zemi za mořem Západním,
kde hustý les se skvěl,
koupili praktický vozíček,…
DALŠÍ BAMOVÉ (přidávají se do řady k prvnímu):
…klikvový dort, pár soviček 
a úl stříbrných včel
a zelenou kavku a prasátko…
POPLETOVÉ (jednotlivě zvědavě): …a opičku sladkou jak lízátko…?
…a nepřeberně rokfóru…?
…a bedny limonel?
BAMOVÉ (odpovídají samozřejmě kladně na všechny otázky)
POPLETOVÉ (velmi radostně): Whoopee! (V řadě vystupují z řešeta a zdraví se po-
dáním ruky s Bamy)
BAMOVÉ (jako pozdrav říkají pořád dokola svůj verš z uvítací řeči)
VŠICHNI (když jsou všichni přivítáni, radostně vykřikují)
POPLETOVÉ: Whoopee! 
BAM 1: Hurá!
POPLETOVÉ: Gemini!
BAM 2: Jémine!
POPLETOVÉ: Diddle, diddle, dumpling! 
BAM 3: Tralala, tralala, knedlík!
POPLETOVÉ: Jump, hup, hup!
BAM 4: Hopsa, hejsa, hopsasa!

Každý popadne jednu botu a botou o botu se navzájem zdraví s radostným pokřikem.

JEDEN Z POPLETŮ (přeruší veselí, vystoupí vysoko na štafle a vykřikne):
Zasadil jsem vlas,
vyrostla mi pleš.
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VŠICHNI (zhroutí se)
JEDEN Z BAMŮ (vyskočí s botou v ruce, pravidelně ťuká špičkou boty o podlahu
a k tomu do rytmu říká):
Zasadil jsem lžičku,
vyrostla mi lež.
DALŠÍ BAMOVÉ I POLETOVÉ (po jednom přibíhají, řadí se vedle něj a se svým ver-
šem naloží stejně):
Zasadil jsem noc,
vyrostl mi den.

Tak jsem seděl doma
a postel šla ven.

Zítra jsem šel na trh,
vrátil jsem se dnes.

Koupil jsem tam kočku,
vyrostl z ní pes.
(Když už jsou všichni v řadě, začnou boty v rytmu odebírat od souseda a kupit je na konci 
na jednu hromadu)
JEDEN Z DRUHÉHO KONCE ŘADY (se najednou vzpamatuje a vykřikne):
Také bych vám řekl rád,
že není had jako had!
DRUHÝ (zareaguje na to):
Třeba hrozní hroznýši…
VŠICHNI (se otočí a postupně rytmicky říkají verše, pohupují se, rytmus si užívají podle 
svého gusta):
…vkradou se vám do chýší
vprostřed noci natotata,
když žijete u La Plata.

Ale jsou i dobří hadi, 
kteří mají děti rádi –
JEDNA POPLETKA: …jmenují se dobříši.
VŠICHNI (usmívají se a chytnou se za ruce)
JEDEN Z POPLETŮ (trvá na svém): O nich vědci nepíší.

A už je zase drsno…

JEDNA Z BAMŮ (svolává všechny): Představení! Představení!
VŠICHNI (radují se, rychle se otáčejí a shromažďují se u štaflí, protože se ukazuje,
že prkno mezi štaflemi bude jeviště)
HEREČKA (začíná, postavu Běty hraje párem mírně obnošených dámských lodiček):
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Byla jedna hodná Běta,
byla jedna hodná Běta,
hodná Běta,
hodná Běta, hodná Běta… (Uvidí oběť, kterou koketně láká)
DALŠÍ Z BAMŮ (rozhodne se hrát Otu a ochotně přibíhá): …měla muže Otu. (Při-
náší pánské lakovky, kterými se přitulí k dámským mírně obnošeným lodičkám. Zdánlivě 
harmonické soužití naruší krásné nové neobnošené lakované dámské lodičky na vysokém 
podpatku. Do hry tímto vstupuje další Bamka)
DALŠÍ BAMKA: Ten odešel na kraj světa,
nechal jí jen botu. (Bere Otu kolem ramen a odvádí si ho do nenávratna, Běta zůstává 
opuštěná)
Hodná Běta žila v botě, 
měla plno děcek (ukazuje deset prstů na rukou),
každé ráno při sobotě
šoupla je do necek. (Napodobuje manikúru) 

Když je v neckách vydrbala,
vyleštila botu (zavazuje tkaničky)
a pak tiše oplakala (nejprve vzpomíná v dobrém)
ztraceného Otu. (Pořád ještě v dobrém)
Zatraceného Otu! (Ale pak už ve zlém a vystrčí pánskou botu z pódia a Otu z duše)

V tom okamžiku nastává souznění ženských duší a vstává jedna z Popletek.

POPLETKA 1: I když zebru vyperete –
POPLETKA 2: – a prášku tam dáte kila –
POPLETKY (po jedné vstávají a říkají tónem „výstražným“ pro celé mužské pokolení)
POPLETKA 3: …vyjde z pračky bíločerná,…
POPLETKA 4: respektive černobílá.

POPLETKA 5: Ani pračka, ani vana
tady prostě nepomůže.
POPLETKY: Ani pračka, ani vana
tady prostě nepomůže.
VŠECHNY POPLETKY (výhružně se blíží ke klukům, vrhnou se na ně a zlechtají je 
k smrti) 
POPLETKA 6: Zebra je tak pruhovaná,
že by jeden vylít z kůže!
Jeden vylít z kůže, 
druhý vylít z kůže,
třetí vylít z kůže,
čtvrtý vylít z kůže! (přísně ukazuje na zdecimované hochy, kteří definitivně „natáhnou 
bačkory“ – tělo)
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BAMKY: Vlezla myška do hodin… (stojí v řadě za mužskými „mrtvolami“ a houpou 
se do rytmu)
POPLETKY: …bim bam bim bam bim,… (klečí v řadě za „mrtvolami“)
BAMKY: …když dvanáctá odbila… (o tón výš)
POPLETKY: …bim bam bim bam bim,…
BAMKY: …ta myška se zabila… (o další tón výš)
POPLETKY: …bim bam bim bam bim.

BAMKA 1 (tragicky): Byla a už nebyla.
Víc vám nepovím.
VŠECHNY (svěsí hlavu)

Jedna společná hra skončila a druhá vzápětí začíná. Čtyři Bamky postupně vyprávějí 
ostatním „poučný“ příběh. Ti se na ně otáčejí.

BAMKA 1 (velmi laskavě): Milé děti, kdykoli
na louce či na poli
uvidíte stádo krav,
zabučte jim na pozdrav…
BAMKA 2: …a ony vás s radostí
obklopí a pohostí.

BAMKA 3: Pohostinné krávy
umí dělat z trávy
na poli i na louce…
BAMKA 4: …krásné velké lívance,…
BAMKA 2: …a když vám je vysázejí,
hned se dají,…
BAMKY (tančí a poskakují, drží se kolem ramen): Hou hou, krávy jdou,
nesou mlíko pod vodou,
hou hou, krávy jdou,
nesou mlíko pod vodou…
POPLETA: A jak je to u koní?
BAMKY (nevědí a tváří se bezradně)
BAM (který byl dosud v mužské partičce, vstává a blahosklonně jim přichází na pomoc): 
I koně vás s radostí…
BAMKA 1: …ve stáji hned (názorně předvede gestem nabízení pohoštění)
BAMKA 2: Na pozdrav se… (úklona)
BAMKA 3: …a pak kolem… (nasávání vůně z okolí)
BAMKA 4: …ňam ňam teplé… (pochutnává si na něčem moc dobrém)
POPLETOVÉ (společně přemýšlejí a přeříkávají si znovu celé vyprávění i s vynechaný-
mi slovy): I koně vás s radostí
ve stáji hned pohostí.

marusak3.indd   153 17.7.2012   13:40:07



154

Na pozdrav se ukloní 
a pak kolem zavoní
ňam ňam teplé… kobližky…
(Nejprve se tváří znechuceně, pak ale přistupují na  hru a  taky si vesele pochutnávají 
na imaginárních koblížcích)
JEDEN Z POLETŮ (vyleze na štafle a zaposlouchá se)
POPLETA 1: Ticho!
VŠICHNI (zaposlouchají se taky, slyší zvuk klidného moře): Už je po bouřce!
POPLETA 2: S hráškovým plujem plachtovím! (Běží k řešetu a přitahuje jej)
POPLETA 3: Do Papouště! (Běží k botám a přihrnuje je)

Nastává velké loučení. Popletové si obouvají boty, objímají se s Bamy.

BAMOVÉ: Kéž se navrátili k nám.
Kéž pluli k Ňourhorám. (Obě věty slouží jako pozdrav)
POPLETOVÉ (nastupují do řešeta, ti v řešetu už startují rattle rattle. Jakmile jsou všich-
ni v řešetu, odplouvají a cestou volají na rozloučenou):
Maličko, málo, tak maličko, málo
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou
po moři plují v řešetu.
Whoopee!     
Gemini!
Diddle, diddle, dumpling!       
Jump, hup, hup!
BAMOVÉ (zůstávají opuštění, je jim smutno a  vzpomínají. Jdou ke  štaflím, sedají si 
a zpívají nejprve jednohlasně druhý hlas, a pak totéž v dvojhlasu):
Maličko, málo, tak maličko, málo
je na tom světě Popletů,
co s modrýma rukama a zelenou hlavou 
po moři pluli v řešetu.
(Uvědomují si, že s odjezdem Popletů je po zábavě. Zase je všechno stejné, čas plyne pořád 
stejně, nuda)
BAM 1: Když v Grombúlii padá tma…
BAM 2: …a tichá je a ohavná,…
BAM 3: …když moře v ryčných příbojích
za zimních nocí předlouhých
se vzpíná skalám navzdory…
BAM 4: …a bouřné mraky pnou svůj břich
nad kopce zvané Ňourhory…
BAM 5 (zpívá): Nebe je temné.
BAM 1 (znuděně, rezignovaně): Jakés takés.
BAM 2: Moře. Moře.
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Ze zákulisí je slyšet zvuk moře a pravidelné ťukání dřívky. Klidné moře a plynoucí čas.

JEDNA Z BAMŮ (najednou si uvědomí): Tak málo toho v hlavě mám
a i to málo je to tam?
BAM 2: …Ó, zde někde je
má Popletka, má naděje!
BAM 3: Já užiji všech prostředků
a najdu ji, svou Popletku! (Odhodlaně sestupuje ze štaflí a nasazuje si „čelovku“)
BAM 4: Já užiji všech prostředků
a najdu ji, svou Popletku! (Sestupuje ze štaflí a zapíná mobilní telefon)
BAM 5: Já užiji všech prostředků
a najdu ji, svou Popletku! (Sestupuje ze štaflí a prozkoumává okolí lupou)
BAM 1: Já užiji všech prostředků
a najdu ji, svou Popletku! (Sestupuje ze štaflí a svítilnou pátrá v okolí) 
BAM 2: „Já užiji všech prostředků
a najdu ji, svou Popletku!“ (Odhodlaně sestupuje ze štaflí, popadne prkno mezi šta-
flemi)

Všichni Bamové důkladně prohledávají celý prostor a nakonec jdou hledat i mimo jeviště. 
To by bylo, aby nebylo! 

Ukázka z představení je na přiloženém DVD
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 ČTENÁŘI VE  VÝTVARNÉ VÝCHOVě

  Projekt výtvarného oboru ZUŠ a další aktivity  
inspirované knihami

 Martina Vandasová 
 výtvarný obor ZUŠ Jílové u Prahy

Následující příspěvek představuje studnici námětů propojujících svět krásných knih 
s výtvarným uměním a výtvarnou výchovou. V první části autorka – učitelka výtvarného 
oboru ZUŠ – vybírá konkrétní knihy jako inspiraci pro výtvarné činnosti svých žáků. 
Pracuje s kvalitními knihami, které vybízejí nejen k výtvarnému reagování a zpracovává-
ní. Jádrem příspěvku je pak popis celoročního projektu nazvaného Knihy jsou tu s námi. 
Všechny náměty jsou v  příspěvku slovem zachyceny jen lehce, spíše fragmentárně, jako 
jednotlivé výseky hluboké zkušenosti a rozsáhlé činnosti autorky a jejích žáků. Význam-
nou součástí tohoto příspěvku je – jak jinak ve výtvarném oboru – obrazová dokumen-
tace. Je na  čtenáři, aby tyto nabídnuté příležitosti k  tvořivé výtvarné činnosti i  k  práci 
s knihou dál samostatně objevoval a rozvíjel. Také proto se v textu na konci některých vět 
objevuje ne jedna, ale hned tři tečky.

Témata i popisované aktivity jsou hluboce promýšlené. Na počátku činností stojí velké 
zaujetí samotné lektorky tématem, její zážitky, studium pramenů, promýšlení základních 
kamenů, souvislostí, konkrétních činností. Nejde však jen o výtvarné techniky. Děti obje-
vují témata v jejich celistvosti, a jak autorka sama píše, témata často souvisejí s knihami. 
V popisovaném celoročním projektu je kniha jako artefakt a pocta knize dokonce ústřed-
ním tématem. Základní zvolená strategie zároveň umožňuje reagovat v průběhu na vyví-
jející se zájem žáků, na nově vzniklé nápady a objevy, které obvykle přicházejí s hlubším 
zanořením se do tématu a přímo při tvořivé činnosti.

V samotném textu není autorkou nijak zdůrazňována spolupráce žáků. Při pozorném 
čtení ji však objevíme. Je to spolupráce nenásilná, přirozená, nabízená, vyplývající ze situ-
ace a z povahy věci. Žáci pracují po celý školní rok ve věkově smíšených skupinách. V nich 
při některých činnostech tvoří individuálně, podle popisu však spíš převládají učitelkou 
vytvářené příležitosti ke  spolupráci žáků ve  skupině nebo dokonce i  mezi všemi skupi-
nami, které učitelka ve škole vede. Žáci se přirozeně mezi sebou inspirují a učí se od sebe. 
Pokud jde přímo o čtenářství, nabízejí si např. vzájemně knihy ke čtení, starší předčítají 
mladším, pomáhají si informacemi z domácí knihovny, učí se tvorbou druhých, tvoří ilus-
trace, vlastní knihy. Pomáhají si ve zvládání výtvarných technik, starší se dělí s mladšími 
o úkoly podle obtížnosti. Martina Vandasová se s dětmi často radí. Žáci společně plánují, 
tvoří a svou práci pak hodnotí. A také se z ní radují. Závěrečné výstavy bývají opravdové: 
s vernisáží, hosty, programem. (Anna Tomková)
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Kontext
Ve výtvarném oboru pracují čtyři věkově smíšené skupiny žáků ve věku 9 až 
14, resp. 19 let, celkem 40 žáků.

Při práci ve  výtvarném oboru ZUŠ jsou knihy našimi stálými průvodci 
a předčítání beletrie příjemným odpočinkem po delším bloku soustředěné 
práce, zvláště nejmladších žáků, jindy milou výplní „technologické“ pře-
stávky u  náročnějších technik, zvláště ale jsou nejrůznější příběhy z  knih 
báječnou inspirací pro výtvarnou tvorbu všech věkových skupin našeho 
oboru.

Jednotlivé inspirace knihami
Knížka Daisy Mrázkové O neposlušné Barborce se stala průvodcem nejmlad-
ších dětí při seznámení s  mícháním barev, jejich odstíny, s  „nebarevnými“ 
barvami a  se vzájemným působením barev. Také další kniha téže autorky, 
něžný příběh z prostředí vlídného lesa, Haló, Jácíčku, nás po celý školní rok 
inspirovala při pokusech o barevné vyjádření nálad ročních období a počasí 
a při prvních snahách o stylizaci a potlačení příliš konkrétního vyjadřová-
ní, při výtvarném vyjádření zvuků a  zobrazení dosud neznámých rostlin 
a živočichů. Půvabné ilustrace autorky však děti uviděly až po ukončení své 
vlastní práce.

Kouzelný příběh Michaela Endeho Satanarcheolegenialkohrozný punč přání 
poskytl dětem ve věku 9 až 11 let inspiraci pro pozorování optických jevů 
lomu světla ve  vodě, malou školu perspektivy při podrobném zachycení 
kouzelnické laboratoře v linorytu a srovnání kouzel a „zázraků“ skutečného 
života zaznamenaných netradičními technikami v obří kouzelnické knize.

Děti téhož věku vstoupily prostřednictvím výtvarné tvorby i do klasické 
literatury. Seznámily se s  dílem Miguela de Cervantes Příběhy Dona Quijota 
přečtením nejznámějších příhod a  tvořily pak k  nim linoryty, které sváza-
ly do velké obrázkové knihy. K ní přidaly po studiu písma španělsko-český 
rytířský slovníček a  vše dotvořily velkou malovanou „starobylou“ mapou 
Španělska.

Nejen celé knihy, ale i jednotlivé pohádky mohou nabídnout vynikající 
inspiraci. V  pohádce Viktora Dyka O  princezně, která nesměla na  slunce si nej-
mladší děti vyzkoušely vyjádření kontrastu smutného nebarevného světa 
uvězněné princezny v negativní kresbě ryté do černého parafínu a zářivého 
prostředí zahrady malovaného suchými pastely. A vzdoropohádka Jaroslava 
Havlíčka O pyšném talíři nám umožnila si potvrdit, že i keramice lze dát ex-
presívní poslání…

Projekt Knihy jsou tu s námi
Letos však jsou knihy, písmo, čtenářství a naše vlastní čtení tématem, které nás 
zaměstnává už od  září. Na  začátku školního roku bylo všem žákům ulože-
no vybrat si knihu, která je bude při výtvarné práci po celý rok provázet, bu-
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dou mít dost času ji dočíst nebo opakovaně prolistovat a pak přinést do školy 
a umístit do nové zvláštní knihovničky zřízené pro tento účel. Výběr jsem po-
nechala na každém dítěti, jen komiks jsem vyloučila, přece jen potřebujeme 
pracovat s textem. Nejmladším dětem, které mají se samostatným čtením po-
tíže, se bude předčítat – vybrán byl Zlatý klíček Alexeje Tolstého. A postupně se 
rodil název letošního projektu: KNIHY JSOU TU S NÁMI.

Název mé knihy
Začala jsme pokusem. Lze se obejít bez písma, jsme-li výtvarníci? Vyjádřete 
kresbou, a to co nejpřesněji, název (ne děj) knihy, kterou jste si pro letošní 
práci zvolili. Všichni společně pak zjišťujeme, jak nerovné podmínky byly 
výtvarníkům stanoveny tím, že názvy knih nemají žádné pravidlo pro svůj 
vznik.

Co předcházelo písmu
Písmo tu však nebylo odvždy. Nejstarší žáci (12-15 let) se zabývají jen jedním 
příkladem projevů předcházejících písmu – uzlovým kipem. Pojímáme je 
však pouze výtvarně, nebudou asi nic zaznamenávat ani sdělovat. Blíží se 
technice macramé a jen v některých případech se dozvídáme jejich hlubší 
náboj, který se hloubavější žáci přece jen rozhodli přidat.

Objevování abeced a historický nález v našem městě
Písmu se pak věnujeme i v následujících týdnech, obdivujeme, že každé jed-
notlivé písmeno je vlastně malým výtvarným dílkem. A to pro nás nejkrás-
nější si zvětšíme a otiskneme na tričko. Děti při práci poznávají nové pojmy 
– iniciála, majuskule a minuskule, kurzíva, serif – a tvoří kompozici z pís-
men různých historických i současných abeced pro desky na svůj výtvarný 
zápisník. Vyprávíme si o  sporech o  Rukopisy, vysvětlujeme pojmy plagiát, 
mystifikace, padělek…

A  právě v  té době dochází k  téměř čtyřiceti pozoruhodným nálezům 
historických listin různého stáří a původu v Jílovém a blízkém okolí… Děti 
(9 až11 let) se proměňují v archeology a literární badatele, přinášejí fotodo-
kumentaci z místa nálezu, ale hlavně zjišťují, jaké písmo a jaký materiál po-
užít, aby vytvořená listina působila co nejvěrohodněji).

Odkud přišla latinka a co nám dala latina
Ve stejném čase nezůstávají pozadu v historickém bádání ani nejstarší žáci. 
Zabývají se stopami tažení vojsk starověkého Říma do zaalpských zemí a na-
lézají úlomky kamenných desek s latinskými nápisy, dosud neobjevenými 
vzkazy obyvatelům středních Čech. 
Objevům předcházel malý kurz latinského jazyka, seznámení s římskou ka-
pitálou jako předchůdkyní naší současné latinky, průzkum tvarosloví řím-
ských památek a opakování dovedností při práci s keramickým plátem.
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Mezitím jsou už všechny knihy, se kterými teď budeme pracovat, oprav-
du s námi v ateliéru. Budeme je několikrát využívat v malých motivačních 
čtenářských dílnách. Ty nám pomohou při tvorbě samostatného výtvarné-
ho dílka každého žáka. Nazvali jsme je KNIHA O KNIZE. Pokusíme se, aby 
zobrazila to, co zanechalo přečtené dílo v naší duši, ale také, aby její fyzická 
podoba byla zcela naším výtvorem.

Papír – původ a technologie tradiční výroby
Začínáme ručním papírem, vyrobeným samozřejmě z  odpadu nasbírané-
ho při předchozí výtvarné činnosti. Formáty archů určují budoucí velikost 
knih, do jedné ze stránek mechanicky zapracováváme vybraný text z původ-
ní knihy (jistěže v kopii), rozhodujeme se pro barevnost stránek, někdo tvoří 
i silný papír pro budoucí desky knihy.

Knihtisk – principy a tradiční postupy
Při seznamování s principy a významem knihtisku se rozdělíme na ty, kteří 
budou rýt celou stránku (a zúročí své dovednosti v linorytu), a ty, kteří bu-
dou tisknout jednotlivými písmeny (s využitím různých dětských tiskárni-
ček) a pokusí se o správný rozpal textu. Obsahem těchto stránek je citát nebo 
krátké převyprávění zabývající se nejoblíbenějším místem děje knihy. Zjiš-
ťujeme, že ruční psaní by v našem případě bylo ne-li úhlednější, pak docela 
jistě rychlejší, to však na našem obdivu k vynálezu knihtisku nic nemění.

Knižní vazba
Další stránky „knihy o  knize“ jsou věnovány hlavním postavám, prvnímu 
písmenu a  poslednímu slovu knihy, emotivně vypjaté situaci (vyjádříme 
barvou) a  několik stran ponecháme prázdných, jedna z  nich bude určena 
pro zápis za  patnáct let. (Přečtu si to znovu?) Protože tvoříme knihu, a  ne 
zápisník, musíme věnovat péči správnému kladení listů a stran. Čeká nás to-
tiž závěrečný úkol, knižní vazba. Pokusíme se o různé způsoby tradičními 
postupy i jednoduššími cestami, protože v tuto chvíli se připojí i nejmladší 
děti, které zaznamenají své zážitky z právě přečteného Zlatého klíčku v lepo-
relu. Protože si uvědomujeme, že knihařství je umělecké řemeslo, pokouší-
me se o to, aby naše vazba byla opravdovou korunou díla.

Výstava
A pak přichází výstava celoroční práce našeho oboru. KNIHY O KNIZE jsou 
samozřejmě ve středu pozornosti návštěvníků, jsme blaženi, když je po ve-
liké námaze hotovo a dílko se podařilo. Ale jako obvykle začne dotírat my-
šlenka – co všechno ještě se dalo s tímto nádherným námětem provádět…
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Knihy, s nimiž jsme se setkávali a s nimiž jsme pracovali
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boda, 1980.
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VÁT. Praha: ARCADIA, 1993. Přel. z: Der satanarchäolügenialkohöllis-
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MRÁZKOVÁ, Daisy. Haló, Jácíčku: Knížka o velikém přátelství. Praha: Albatros, 
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Snímky z realizace programu ve fotografické příloze
Autorka fotografií Romana Balcarová
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