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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zaměřuje na podstatu práce s příběhem v mateřské škole. Cílem
práce bylo: a) zjistit, kdy pedagogové mateřských škol pracují s příběhem, jaké tituly
preferují a jaké metody při práci s příběhem využívají; b) navrhnout lekce na práci
s literárním příběhem v mateřské škole, které by u dětí podporovaly rozvoj čtenářství
a rozvíjely klíčové kompetence dle RVP PV, realizovat je a reflektovat.
V teoretické části se zaměřuji na témata, jako je: charakteristika dítěte předškolního
věku, rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole v souvislosti s RVP PV, zejména
klíčovými kompetencemi. Dále se zaměřuji na druhy a charakteristiku klasických
a buddhistických příběhů, a jaký mají tyto příběhy vliv na rozvoj čtenářství a klíčových
kompetencí u dětí předškolního věku.
Empirická část se skládala ze dvou částí: první byla realizována prostřednictvím
online dotazníku směřovaného na pedagogy mateřských škol, na jehož základě jsem
zjišťovala: kdy pedagogové mateřských škol pracují s příběhem, jaké tituly preferují a jaké
metody při práci s příběhem využívají. Ukázalo se, že pedagogové nejčastěji čtou dětem
před spaním, při řízené činnosti s nimi pracuje jen 30 % respondentů. Preferují klasické
a české pohádky od známých autorů (K. J. Erben, B. Němcová, J. Lada) a předčítání knih
doprovází, pokud vůbec, výtvarnými a dramatickými činnostmi. V souladu s druhým cílem
jsem navrhla konkrétní lekce pro práci s příběhem (Buddhovy pohádky) v mateřské škole
k rozvoji čtenářství a klíčových kompetencí, který jsem realizovala a reflektovala. Pomocí
standardizovaného pozorování dětí jsem sledovala, v jakých klíčových kompetencích RVP
PV byly rozvíjeny. Z výsledků je patrné, že prostřednictvím práce s literárním příběhem
(Buddhovy pohádky) byla u dětí rozvíjena zejména kompetence sociální a personální, a to
především u dětí starších (5-6 let).

KLÍČOVÁ SLOVA
práce s literárním příběhem, pohádka, charakteristika dětí předškolního věku, klíčové
kompetence, rozvoj čtenářství

ABSTRACT
The presented bachelor-degree thesis deals with the storytelling in the kindergarten.
Its goal was: a) to explore when the teachers do storytelling, what king of literary books
and methods they are using, b) to suggest the lessons about storytelling in the kindergarten
for development of reading skills and literacy and evolve the key competences according to
RVP PV, to make them a reality and reflect them.
The theoretical part is focusing on the topics such as: the characteristic of the
preschool-aged children, the development of preliteracy in the kindergarten with RVP PV
contexts, especially with the key competences. Next the thesis deals with the kinds
and descriptions of the classic and buddhist tales and how they can affect the reading literacy
and crucial competences of preschool-aged children.
The practical part is divided into two parts. The first part was included questionnaires
for the kindergarten teachers on which basis I have found, when the teachers do storytelling,
which literary books they prefer and what kind of storytelling methods they use. It turned
out that pedagogues often read before sleeping and just 30% from respondents use them
during some activities. They use common Czech tales from famous authors like K. J. Erben,
B. Němcová or J. Lada and within the reading just few of them use additional activity. In the
second part are suggested particular storytelling lections, which are focused on buddhist tales
for the preschool-aged children. Using standardized children observations I watched
according to what kind of competences they have developed. From the results is clear that
by using buddhist tales social and personal competencies have been developed, especially
in children aged 5-6 years.
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literary story, fairy tales, preschool children, literacy development, key competencies
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Úvod
Už jako malá jsem měla ráda pohádky. Díky svým rodičům, kteří se nám plně věnovali
a téměř každý den četli nebo vyprávěli nějakou pohádku, jsem si utvořila kladný vztah
ke knihám.
Až v pozdějším věku jsem měla možnost nahlédnout do knihy „Buddhovy pohádky“ od
autorky Dharmachari Nagaraji. Už od samého začátku mě samotné příběhy a poutavé
ilustrace zaujaly. Nejprve jsem knihu předčítala mladšímu bratrovi, později sestřenici
a postupem času jsem s knihou začínala pracovat na praxích v mateřských školách. Jelikož
jsem s výsledky byla spokojena, rozhodla jsem se, že svou bakalářkou práci budu věnovat
této knize a podpoře čtenářství u dětí předškolního věku.
Bohužel změny v dnešní společnosti a její zrychlený vývoj se odráží i na vývoj dítěte.
Dítě je od dětství vtaženo do multimediální technologie, která mu nabízí velké množství
„aktivit“. Tudíž se setkáváme s tím, že kniha bývá v dnešní době často nahrazována
mobilními telefony, tablety, počítači, televizí a dítě je pouze pasivním účastníkem.
Nemyslím si, že je to vhodné řešení.
Často slyším, že rodiče svým dětem nečtou, přitom právě předčítání z knihy a nahlížení
do nich umožňuje dítěti otevřít prostor pro představy a fantazii. S tím souvisí rozvoj
řečových schopností a rozvoj slovní zásoby. Zejména dítě předškolního věku je natolik
zvídavé a motivované učit se novým věcem, že mě to vedlo k zamyšlení nad otázkou, jak
u dětí vzbudit pozitivní vztah a zájem ke knihám, a to zejména skrze pohádky a literární
příběhy.
Vzhledem k tomu, že rozvoj čtenářství je celoživotní proces, rozhodla jsem se ho
propojit s klíčovými kompetencemi, které jsou definovány jako „soubory předpokládaných
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění
každého jedince ve společnosti“ (RVP PV, 2018, s. 10).
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Cíle práce
V této práci si v souladu s výše uvedenými informacemi kladu několik cílů, které
vychází z pojetí čtenářství jako celoživotního procesu učení:
a) zmapovat, jaké jsou preference pedagogů mateřských škol při výběru pohádkových
knih;
b) zmapovat, jak pedagogové v mateřských školách pracují s pohádkami;
c) zvolit vhodné pohádky / literární příběhy dle svého výběru, které by rozvíjely u dětí
zejména sociální a personální kompetenci;
d) navrhnout konkrétní lekce s těmito literárními příběhy, realizovat je v běžné
mateřské škole a reflektovat je;
e) sledovat, v jakých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (2018) byly děti rozvíjeny.
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I TEORETICKÁ ČÁST
1

Charakteristika dítěte předškolního věku
Dětství je považováno za nejdůležitější období v životě člověka. Vytváří se zde vztah

k učení a dítě se začíná intelektuálně vyvíjet. Předškolní období je vymezeno věkem od tří
do šesti / sedmi let věku dítěte. „Konec této fáze má individuálně rozličnou časovou
lokalizaci, protože není určen jen fyzickým věkem, ale hlavně sociálním mezníkem, nástupem
do školy“ (Vágnerová, 1997, s. 107).
Pedagogický slovník definuje předškolní věk jako období dítěte od tří let po vstup do
školy, tedy dovršením šestého roku života (Průcha, Walterová, Mareš, 2009).
Předškolní období je charakteristické převážně výraznými změnami v různých
oblastech biologického a psychosociálního vývoje (Mertin, Gillernová, 2015).

1.1 Období předškolního věku
Období předškolního věku je z pohledu vývoje člověka považováno za nejdůležitější
období, neboť v tomto období se dítě nejrychleji vyvíjí a co ho naučíme, to si bude pamatovat
už celý život. Důležitým krokem v životě dítěte se stává vstup do mateřské školy. Předškolní
vzdělávání by mělo co nejvíce podporovat individuální rozvoj dítěte a poskytovat dostatek
vhodných podnětů, díky kterým se dítě může vyvíjet, vzdělávat a dosáhnout takové úrovně
rozvoje, která je pro něj dosažitelná. Vzdělávání dětí předškolního věku se orientuje na
vytváření elementárních klíčových kompetencí. Za jednu z nejdůležitějších oblastí, kterou
u dítěte rozvíjíme, považujeme oblast jazyka, řeči a komunikace. S tím souvisí také rozvoj
fantazie, představivosti, myšlení, poznávání a učení.
Trávníček (2007) ve své publikaci uvádí, že děti často vyžadují převyprávět večerníček
ještě jednou, i přesto, že ho zrovna viděly v televizi. Proč tomu tak je? Dítě některé věci lépe
pochopí, když má vyprávění zprostředkované (jazykově) – vypravěč je ten, kdo dává věcem
řád, kdo je zorganizuje do přehledného sledu a hodnotové hierarchie (film – pouhé pohyblivé
obrázky – zprostředkuje dětem rychlou a plastickou představu, pro dítě jsou pouhou „věcí“,
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objektem k pozorování, něco cizího). Vilém Flusser film tak nepovažuje za právoplatné
vypravování, ale za manipulaci příběhů.
Ve věku od 3-6 let se dítě poprvé setkává s estetickou zvláštností uměleckých
slovesných podnětů. Jeho vývoj je spojen s dominantním působením představivosti, kdy dítě
prožívá a dokáže pracovat i s tím, co nikdy předtím nevidělo.
Literatura, která je určena předškolním dětem, by měla uspokojovat jejich potřebu
odpovědí na otázky proč a jak. Hyhlík (1963) uvádí, že dětská literatura by měla být
zaměřena na procvičování odlišování, srovnávání, zjišťování podrobností, avšak vše by mělo
být zohledněné věku dítěte.
1.1.1 Řečový a komunikační vývoj
Období mezi třetím a šestým rokem dítěte je obdobím výrazného rozvoje řečových
dovedností a zároveň ukazatelem celkové mentální vyspělosti. Dítě už je schopno po delší
dobu poslouchat čtený text, rozšiřuje se u něj slovní zásoba i skladba vět. Dítě dokáže
pojmenovat sebe, kamarády i blízké lidi. Dle Chaloupky je samotný rozvoj řeči spojený
s osobou, která se na ní podílí.
Vágnerová (2005) uvádí, že předškolní dítě dokáže určitým způsobem sdělit své názory,
požadavky i pocity. Začíná chápat souvislosti a vztah k určitému tématu. Dítě kolem 4 let je
schopno diferencovat způsob komunikace s ohledem na partnera, se kterým komunikuje.
S dospělým člověkem dítě používá zdvořilejší výrazy a snaží se vyhnout nevhodným
výrazům. Naopak při komunikaci se svými vrstevníky se dítě vyjadřuje přímo a často bývá
doplněna specifickými výrazy.
J. Průcha a S. Koťátková uvádí, že vývoj řeči se projevuje výrazným růstem slovní
zásoby a souběžně s tím je rozvíjena i gramatická složka řeči. Děti jsou schopné vnímat delší
a složitější věty, rozumět jim a později je vytvářet. Kolem 5. roku dítě pozná, zda se jedná
o nepřesné či neúplné informace. S rozvojem souvisí také získávání nových poznatků
a zkušeností. „Děti jsou schopny chápat a vyjadřovat stále složitější myšlenky, pocity, přání,
dotazy aj. Právě proto je významné, do jaké míry jsou rodiče či jiní dospělí a také učitelky
v mateřských školách schopny tyto komunikační potřeby dětí rozpoznávat a uspokojovat“
(Průcha, Koťátková, 2013, s. 40).
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Podle Čukovského (in Trávníček, 2007) je patrný rozdíl mezi jazykem dívek a chlapců
ve věku 4-5let (u dívek převládají přídavná jména, zaměřují se zejména na okolnosti děje;
u chlapců převládají slovesa – je jim bližší dějová přímočarost – ta pro dívky v tomto věku
není tak důležitá – není pro ně podstatné, jak to dopadne, tj. dějová linka, ale to, jak vypadaly
hlavní postavy, okolí apod.).
Tomášková (2015) uvádí, že slovní zásobu a řeč rozvíjíme tak, že s dětmi
komunikujeme za každých okolností, činnosti doprovázíme mluvením a odpovídáme na
kladené otázky. Nezastupitelnou úlohou hraje každodenní čtení pohádek, říkadel
a literárních příběhů.
1.1.2 Typologie dětských knih
S první knihou, se kterou se dítě setkává, jsou leporela a knížka-hračka.
V předškolním období dominují především říkadla, kdy jeho jazyková a rytmická složka je
blízká tvořivému zacházení dítěte s jazykem.
Homolková (2009) člení tvorbu předškolního věku na 5 typů:
a) v publikacích není žádný text, dominuje pouze výtvarný projev (leporela, obrázkové
knížky);
b) publikace, které jsou pro dítě stimulativní a instruktivní pro estetické a jiné
dovednosti (omalovánky, vystřihovánky);
c) k obrázkům se dostává do popředí stručný textový doprovod (příběhová leporela);
d) výtvarná a textová část je vyvážená, uplatňují se zde specifické literární žánry
(knížky veršů, pohádky);
e) knihy naučného charakteru.

1.2 Čtení a předčítání
Jednou z nejúčinnějších metod pro rozvoj čtenářské pregramotnosti (viz kapitola 2) je
pokládáno předčítání. Dítěti se nenásilnou a přirozenou formou pěstuje pozitivní vztah ke
čtení, knihám a pociťuje při tom určitou radost ze čtení. Jedná se o jakousi techniku verbální
komunikace prostřednictvím psaného textu.
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Jak zmínil už J. A. Komenský: „První dojmy tkví tak pevně, že by bylo zázrakem,
kdyby se mohly přetvořit, proto je nejvhodnější, aby vznikaly hned v prvním věku podle
předpisu pravé moudrosti“ (in Chaloupka, 1982, s. 61).
Trávníček (2008) vymezuje čtení jako mediální aktivitu, která se zaměřuje na knihy
a jejich duševní přisvojování, orientují se na čas věnovaný knihám a začínají chápat čtení
jako dovednost indikující gramotnost jedince. Nünning, Trávníček a Holý (2016, s. 112)
píší, že se čtení neomezuje jen na luštění a dekódování znaku, ale v kontextu rozumění
a aktivního utváření smyslu se chápe jako výsledek vzájemného působení textových
a čtenářských strategií. Novější studie upouštějí od pojmu čtení a nahrazují ho pragmatickou
kategorií „užívání knihy“.
Zejména v posledních letech se hovoří o významu předčítání: „Úloha předčítání
malým dětem je významná taky z hlediska usnadnění mluvení. Kdy studie prokázaly, že četba
ovlivňuje dětský mozek, kde se stimuluje kontrola chápavosti a fantazie.“1 Kromě toho Jim
Trelease hovoří o pozitivním vlivu předčítání na intelektuální, sociální a emoční rozvoj
dítěte2.
„Naprostá většina rodičů (90 %) si je velmi dobře vědoma významu zvládnutí
čtenářské gramotnosti pro své děti a souhlasí s názorem, že čtení knih je pro vzdělání dětí
klíčové. Čtenářství rodičů ovlivňuje čtenářství dětí - z dětí rodičů, kteří sami čtou, se častěji
stávají silní čtenáři a také pravidelní návštěvníci knihoven. Děti rodičů s vysokoškolským
vzděláním zpravidla čtou více. Důležitým momentem pro rozvoj dětského čtenářství je
předčítání rodičů v době, kdy jsou děti malé. Pouze 6 % malých dětí uvedlo, že jim rodiče
nikdy nepředčítali. U starších dětí je největší podíl těch, kterým rodiče už nečtou, ale dříve
jim četli (67 %).“3

1

Předčítání
stimuluje
dětem
mozek [online].
[cit.
2018-05-08].
Dostupné
z:
www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/predcitani-detem-stimuluje-mozek-a-usnadnuje-mluveni-potvrdili-vedci
2
Dostupné z: http://www.trelease-on-reading.com/ [online]. [cit. 2018-06-08]
3
České děti jako čtenáři – tisková zpráva (2018, výzkum z roku 2017). Dostupné z:
ipk.nkp.cz/docs/ctenarstvi/ceske-deti-jako-ctenari-2017
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1.2.1 Účinky četby (dle Vášové, 1995):
a) Instrumentální (účelové, návodné, informativní) – četba přináší informace, které
jedinec využívá při řešení praktických životních problémů, konkrétních úkolů
a situací; nejen literatura naučná, ale i beletrie.
b) Prestižní – čtenář patřící k nějaké sociální skupině vyhledává literaturu, která chválí
jeho skupinu, posiluje sebeúctu čtenáře, navozuje pocit prestiže; posiluje pozitivní
vztah jedince k dané skupině.
c) Potvrzovací – čtenář vyhledává literaturu, která potvrzuje jeho názory, stanoviska,
postoje; má k literatuře pozitivní vztah, kterou posiluje své pozice, upevňuje si své
názory na život, společnost i potvrzuje správnost vlastního jednání (např. v procesu
identifikace s literární postavou).
d) Estetické – jedinec si četbou obohacuje uměleckou zkušenost.
e) Rekreační – čtenář se pobaví, odreaguje, zapomene na starosti; při četbě relaxuje,
nalézá v ní únik ze své svízelné životní situace, v níž se nachází – evokace
imaginárního světa, identifikace s hlavním hrdinou nebo s literárním prostředím
příběhu.
Volíme si takovou četbu, která pro nás bude mít účinek, který vyžadujeme. Při práci
s dětmi je nezbytné tolerovat individuální potřeby jedinců vyhledávat různé účinky četby,
podporovat jejich volbu či jim poradit s vhodným výběrem.
Důležité jsou také efekty pravidelného čtení. Výzkumy (in Matějček, 1996; dále
výzkumy čtenářské gramotnosti PIRLS a PISA; Šormová, 2016) potvrdily, že v rodinách,
kde se dětem pravidelně čte, jsou děti lépe připraveny na čtení ve škole. Posiluje se u nich
motivace ke čtení, bohatší slovní zásoba, pohotovější vyjadřování myšlenek a myšlení.
Šormová (2006) dále zmiňuje, že na cestě ke čtenářství hraje důležitou roli čtenářsky
podnětné prostředí, tedy to, že se doma na předčítání a čtení dbá a že mají děti v domácím
prostředí k dispozici mnoho knih.

16

2

Čtenářská pregramotnost a gramotnost
Samotné čtení představuje předpoklad pro rozvoj dalších gramotností a umožňuje nám

se orientovat v životě. Dle Doležalové (2014, s. 16) „působí celkově na hodnotové, sociální
a ekonomické podmínky života společnosti

prostřednictvím výsledků ve vzdělávání.

Umožňuje návaznost a rozvoj kulturního dědictví národa.“ Čtenářská gramotnost je
považována za nejdůležitější gramotnost vůbec, neboť se odráží ve všech složkách
vzdělávání.

2.1 Definice
Mnoho současných definic čtenářské pregramotnosti a gramotnosti vychází
z původního pojetí gramotnosti ve významu schopnosti číst a psát; jiné definice již toto
pojetí doplňují o další charakteristiky, zejména o čtenářské dovednosti.
Pedagogický slovník (Mareš, Průcha, Walterová 2009, s. 42) definuje čtenářskou
gramotnost jako „komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet
s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. železniční jízdní řád, návod
k užívání léku.). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale
také dovednosti vyhledávat a zpracovávat, srovnávat informace obsažené v textu aj.“
Podobně je čtenářská gramotnost vnímána také odborným panelem již neexistujícího
Výzkumného ústavu pedagogického: „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“
(Košťálová a kol., 2010, s. 14). Z této definice vychází také Kropáčková, Wildová
a Kucharská (2014) ve své definici čtenářské pregramotnosti (viz níže).
Pedagogický slovník (Mareš, Průcha, Walterová 2009, s. 42) uvádí, že
„z pedagogického hlediska je čtenářská gramotnost zkoumána v mezinárodních měřeních
vzdělávacích výsledků zemí OECD, zejm. v projektech PISA a v projektech PIRLS.“
Pro účely šetření PISA 2009 byla čtenářská gramotnost definována jako porozumění,
využívání, posuzování a angažování se v psaných textech za účelem dosažení cílů jedince,
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rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve společnosti.“4 Podobným způsobem
definuje čtenářkou gramotnost výzkum PIAAC5 jako schopnost porozumět psaným textům,
hodnotit je, používat je a zabývat se čtením s cílem účastnit se života společnosti, dosahovat
svých cílů a rozvíjet své vědomosti a potenciál.
Tomášková (2015, s. 10-11) charakterizuje čtenářskou gramotnost jako: „schopnost
porozumět psanému i čtenému textu, přemýšlet o něm, jeho obsah sdílet s ostatními,
překonávat obtíže, které jsou spojeny se čtením, a používat získané informace k dosažení
vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a dovedností.“
Obecně lze říci, že její podstatou není jen „technicky“ přečíst jakýkoliv text, ale také
mu porozumět, dále s ním pracovat, kriticky ho zhodnotit, tj. komplex schopností
a dovedností využívat psanou řeč při komunikaci, vzdělávání, ale také zábavu (Kropáčková,
Wildová a Kucharská, 2014). Čtenářskou gramotnost tedy můžeme charakterizovat jako
jednu u nejdůležitějších gramotností, protože umožňuje přístup ke vzdělání a k dalším
získávání nových vědomostí, dovedností a znalostí, a její osvojování je celoživotním
procesem (Tomášková, 2015).
A tento proces začíná již v předškolním věku. Čtenářské gramotnosti totiž předchází
tzv. čtenářská pregramotnost (používám tento termín v souladu s Kropáčkovou, Wildovou
a Kucharskou, 2014), které ji definují jako „soubor postupně se rozvíjejících předpokladů
pro čtení a psaní u dětí v široké době před nástupem do školy. Jedná se o komplex schopností,
dovedností, postojů a hodnot, potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské
gramotnosti i jejímu užívání v různých individuálních a sociálních kontextech“
(Kropáčková, Wildová a Kucharská, 2014, s. 493).
Prostředkem pro budování čtenářské pregramotnosti v předškolním věku je zejména
pohádková kniha. Pro tento věk by měla být ve středu zájmu dítěte. Stejně tak jako říkadla,
básničky, ukolébavky či leporela. Čtení je předpokladem pro rozvoj dalších gramotností.

4

BLAŽEK, Radek a Silvie PŘÍHODOVÁ. Mezinárodní šetření PISA 2015: národní zpráva: přírodovědná
gramotnost. Praha: Česká školní inspekce, 2016. ISBN 978-80-88087-08-3.
5

Čtenářská gramotnost dospělých: konceptuální rámec pro PIAAC [online]. s. 5 [cit. 2018-06-17]. Dostupné

z: http://www.piaac.cz/attach/ramec_ctenarska_gramotnost.
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Každý den potřebujeme získat nějaké informace, třídit je, porovnávat, srovnávat a vyvozovat
závěry.

2.2 Roviny čtenářské gramotnosti
Košťálová a kol. (2010, s. 14) sepsali v publikaci Čtenářská gramotnost jako vzdělávací
cíl pro každého žáka tzv. roviny čtenářské gramotnosti, které pro potřeby čtenářské

pregramotnosti upravila Tomášková (2015):
Vztah ke čtení – vnitřní touha číst a potěšení z četby, což je předpokladem pro rozvoj
čtenářské gramotnosti. V předškolním období dítě ještě neumí číst, avšak prostřednictvím
předčítání a možnosti prohlížení knížek u něj pěstujeme pozitivní vztah ke čtení. Jak uvádí
Lepilová, že „výchova schopnosti vnímat a pozorovat estetické kvality je ontogeneticky
prvním stádiem vytvoření estetického čtenáře. Teprve potom z radosti může vzniknout touha
po opakovaném prožitku (zájem předčtenářský). Proto lze vypěstovat v raném věku návyk
a chuť stýkat se s krásnou literaturou“ (Lepilová, 2014, s. 15). Rozumím tím, že pokud se
dítě bude v rodině i v mateřské škole setkávat s knihou prostřednictvím zábavného
a pozitivního prožívání, co mu čtený text přináší, bude v budoucnu knihy vyhledávat
a přistupovat ke čtení jako k přitažlivé činnosti. Nejen, že dítěti vztah ke knize přináší radost
a potěšení, ale také se u dítěte vytváří touha slyšet pohádku od své blízké osoby. S tím je
spojeno utváření silného citového vztahu k osobě a samotné prožívání, které dítě během
pohádky pociťuje.
Doslovné porozumění – schopnost dekódovat psaný text se zapojením dosavadních
znalostí a zkušeností. Dítě ví, o čem příběh je, zná hlavní hrdiny, místo děje, dokáže
odpovídat na jednoduché otázky vztahující se k příběhu/pohádce.
Vysuzování – jedná se o vyšší stupeň porozumění. Jedná se o vyvozování závěrů
a posuzování textů z různých hledisek. Dítě dokáže odpověď na otázku, která není ze
čteného textu úplně patrná a jednoznačná.
Metakognice – u dětí předškolního věku jde převážně o to, aby si dokázalo uvědomit,
zda textu rozumí a pokud ne, tak proč tomu tak je.
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Sdílení – sdílení svých prožitků a porozumění textu s dalšími čtenáři, posluchači. Dítě
dokáže říct své prožitky, postřehy, názory ve vztahu k textu.
Aplikace – jak už bylo uvedeno, četba by měla přispívat k všestrannému rozvoji
jedince i ke konání v dalším životě. Dítě si z textu odnáší určitá ponaučení, závěry, zároveň
si vytváří vlastní postoj či názor, který vztahuje k vlastnímu životu. Dítě si začíná
uvědomovat, že získává nové informace, které později může využít.
Košťálová (2010) zmiňuje, že roviny čtenářské gramotnosti by měly být v souladu se
vzdělávací nabídkou dané mateřské školy.

2.3 Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole
„Všeobecně se uznává, že pobyt dětí v mateřské škole má blahodárný vliv na celkový
kognitivní, smyslový a emocionální vývoj dětí“ (Průcha, Koťátková, 2013, s. 41).
Působení mateřské školy, jak je uvedeno v základním koncepčním dokumentu
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2018 (dále RVP PV), se v oblasti
literární výchovy realizuje na dvou rovinách – jako výchova k literatuře a výchova
literaturou.
K důležitosti literárního působení se již obracel O. Chaloupka, který uvádí, že
„literární výchova může nabývat v mateřské škole velice bohaté rozpětí, které samo
přesahuje své vlastní hranice a četbou navozuje další aktivity dítěte, jako je hra, recitace,
dramatizace, výtvarný projev zachycující předčítaný příběh“ (Chaloupka, 1982, s. 143).
Mateřská škola má nezastupitelnou a důležitou úlohu v oblasti rozvoje čtenářské
gramotnosti, neboť už tam můžeme vést děti ke čtení. V předškolním období nemluvíme
o čtenářské gramotnosti jako takové, protože děti ještě neumí číst, ale hovoříme pouze
o předčtenářské gramotnosti (např. Tomášková, 2015), resp. čtenářské pregramotnosti
(např. Kropáčková, Wildová a Kucharská, 2014). Dítě se připravuje na to, aby později
zvládlo plynulé čtení, překonalo prvotní potíže, dokázalo porozumět textu, aby sdílelo své
prožitky při čtení a umělo využít nové poznatky a znalosti.
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Velkou pozornost tedy věnujeme rozvoji dovedností a schopností potřebných ke čtení,
např. rozvoj smyslů, hrubá a jemná motorika, orientace v prostoru, řeč, kresba, myšlení,
fantazie. Také je nutno mít na mysli, že na dítě nesmíme klást vyšší nároky, než které
zvládne, protože tím bychom mohli dítě od čtení odradit. Je tedy dobré se pohybovat
v tzv. Vygotského zóně nejbližšího vývoje, která označuje okamžik, jež těsně předchází nové
vývojové etapě, a je obdobím, v němž je organismus vnímavější, citlivější a pohotovější
zareagovat na podněty zvnějšku. Tato zóna je vymezena rozdílem mezi aktuálním výkonem
/ schopnostmi dítěte (zvládá samostatně), a výkonem, kterého je schopné dosáhnout
s pomocí dospělého či kamarádů.
Jak uvádí Gebhartová (2011), mateřská škola by měla zajistit čtenářsky podnětné
prostředí, aby správným směrem rozvíjela budoucí čtenáře a pěstovala u nich kladný vztah
ke knihám a ke čtení. Důležitá je tedy všudypřítomnost dětské knihy v MŠ, stačí pár knih
v poličce nebo v koutku, které donese nejen paní učitelka, ale i děti samy. Nejpřínosnějším
způsobem práce s knihou je, když dítě svou oblíbenou knihu ukáže v ranním kruhu, z které
paní učitelka může část přečíst a poté je kniha volně k dispozici a děti do ní mohou
individuálně nahlížet. Pokud přinese knihu paní učitelka a chce ji dětem představit, nestačí
ji zařadit pouze do knihovny či čtenářského koutku. Je dobré děti s knihou seznámit, sdělit
jim, čím je kniha zajímavá, nechat dětem dostatek času na prohlížení, popřípadě dětem slíbit,
že si z ní budou společně číst. Některé literární texty pomohou být pro učitele inspirací
a mohou příběh doplnit kreativními estetickými činnostmi. Ty by měly být takové, aby dítě
harmonicky rozvíjely a připravovaly ho na vstup do školy. Proto je tedy dobré s knihou
pracovat dle potřeby, zařadit ji do realizovaného projektu a dokázat pracovat s knihami jako
s celkem, jež máme k dispozici. Stejně tak se na vztahu dítěte k četbě podílí vzor dospělého
(tj. učitel či rodič), který si pravidelně čte, a také celková čtenářská atmosféra
a „pročtenářská“ nálada v domácím prostředí nebo v mateřské škole (Chaloupka, 1995).
Jako jednu z nejdůležitějších činností v mateřské škole, jak uvádí Chaloupka (1982)
je kolektivní charakter činností. Společné předčítání či jiné aktivity vytváří atmosféru, při
které je dítě pozitivně ovlivněno, neboť zájem skupiny podněcuje zároveň i jeho zájem. „Učí
se také, že jeho úspěch např. v pochopení významu textu nemůže probíhat na úkor ostatních,
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ale v kooperaci s nimi, že se jaksi násobí kolektivním charakterem prožitkovosti textu,
např. při dramatizaci, společném poslechu apod.“ (Chaloupka, 1982, s. 154).
2.3.1 Možné činnosti podporující zájem o knihu a čtenářství
Mertin, Gillernová a kol. (2010) zmiňují následující aktivity:


Předčítání dětem od rodičů / prarodičů.



Knihy a publikace určené dětem jsou ve třídě volně k dispozici.



Exkurze do knihoven.



Besedy se spisovateli a autory knih.



Poskytování informací rodičům, které knihy se ve školce četly / čtou.



Doporučení nových a zajímavých knih rodičům.



Pravidelné pohovory nad oblíbenými knihami dětí.



Vyprávění o knihách, které rodiče čtou dětem.



Aktivity zaměřené na práci s knihou.



Psaní společných třídních „knih“.

Dle výzkumu bakalářské práce Mapování práce s knihou v mateřské škole6 došla
autorka k závěru, že učitelé mateřských škol s knihou pracují nejen před spaním, ale
využívají mnoho metod, jako jsou například: rozhovory o přečteném textu, čtení na
pokračování, dramatizace příběhu, řazení obrázků podle dějové linie, samostatné nahlížení
do knih, využívání námětu z knihy k dalším činnostem, předeme připravované předčítání,
práce s ilustracemi. Další otázkou bylo, jaké knihy pedagogové nejčastěji používají při práci
s dětmi. Mezi častými odpověďmi se objevovaly obrázkové knihy, pohádky seriálového
typu, klasické pohádky a encyklopedie, jako knihy naučné.
V porovnání s výše uvedenými aktivitami Mertina a Gillernové a výzkumným
zjištěním autorky bakalářské práce je zřejmé, že učitelé mateřských škol podporují a rozvíjejí
u dětí zájem o knihu i čtenářství a při práci s knihou využívají mnoho metod.

6

HLINĚNSKÁ, Anna. Mapování práce s knihou v mateřské škole [online]. 2017 [cit. 2018-06-09]. Dostupné

z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130213870,. Bakalářská práce.
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2.3.2 Úloha učitelky v mateřské škole
Na podpoře čtenářství u dětí předškolního věku se ve velké míře podílí učitelka
mateřské školy, neboť právě ona poskytuje dětem vzor k nápodobě.
Dle RVP PV (2018) se od pedagoga v mateřské škole předpokládá, že bude mimo
jiné u dětí podporovat:
a) rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních a produktivních;
b) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu;
c) rozvoj klíčových kompetencí.
Na výše uvedené cíle navazují očekávané výstupy, co by dítě na konci předškolního
období mělo umět, a učitelka mateřské školy by měla tyhle cíle naplňovat. Avšak výzkum
z roku 2011 ukázal, že činnost pedagogů je z části omezena podmínkami a to, přeplněností
tříd a heterogenním uspořádáním (Průcha, Koťátková, 2013).

2.4 Klíčové kompetence
Za jeden z hlavních problémů RVP PV (2018) považuji, že nikde v dokumentu
nenalezneme pojmy (kromě Slovníčku použitých výrazů), jako jsou čtenářská gramotnost,
pregramotnost či rozvoj předčtenářských dovedností. A jak uvádí autorky Kropáčková,
Wildová a Kucharská, jedná se o jeden z hlavních důvodů, proč rozvoj čtenářské
pregramotnosti není považován za dlouhodobý cíl ve školních vzdělávacích programech.
Čtenářská pregramotnost je rozvíjena, s ohledem na téma této bakalářské práce,
prostřednictvím těchto klíčových kompetencí:


kompetence k učení (dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si
souvislostí, používá jednoduché pojmy, znaky a symboly; pokládá otázky
a hledá na ně odpovědi; má potřebu porozumět věcem; soustřeďuje se na
činnost a učí se s chutí a nadšením);



kompetence k řešení problémů (dítě si všímá dění i problémů ve svém
okolí; využívá svých dosavadních zkušeností; vymýšlí nová řešení problémů
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a situací, zapojuje při tom fantazii a představivost; nebojí se experimentovat;
dokáže volit mezi řešením, která vedou / nevedou k cíli);


kompetence komunikativní (dítě ovládá dovednosti předcházející čtení
a psaní – znalost pohádek, převyprávění děje, schopnost reagovat na otázky,
které se vztahují k vyprávěnému textu; dítě ovládá řeč, samostatně vyjadřuje
své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi; rozumí slyšenému; vyjadřuje své
prožitky, pocity a nálady různými prostředky a to řečovými, dramatickými
hudebními apod.; průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá
k dokonalejší komunikaci se svým okolím);



kompetence sociální a personální (dítě samostatně rozhoduje o svých
činnostech a aktivitách; je schopné vyjádřit svůj názor; ve skupině se dokáže
prosadit, ale i podřídit; k lidem je tolerantní, ohleduplný; pomáhá slabším;
chápe, že lidé jsou různí a každý z nás je jedinečný);



kompetence činností a občanská (dítě své aktivity a hry plánuje, organizuje,
řídí i vyhodnocuje; všímá si svých silných a slabých stránek a dokáže je
vhodně využít; svobodně se rozhoduje a uvědomuje si, že za svá rozhodnutí
zodpovídá; začíná chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu).

2.5 Čtenářská pregramotnost RVP PV ve vzdělávacích oblastech
Obsah RVP PV (2018) je formulován do pěti vzdělávacích oblastí, při čemž každá
obsahuje řadu očekávaných výstupů, kterých můžeme dosáhnout pomocí čtenářských
chvilek, a které také souvisí se čtenářskou pregramotností.
V kapitole Dítě a jeho psychika, podkapitole Jazyk a řeč (s. 18) nalezneme např. tyto
související výstupy:


porozumět slyšenému (dokázat zachytit hlavní myšlenku příběhu);



formulovat otázky, odpovědi, slovně reagovat;



sledovat se zájmem pohádku, příběh;



podle obrázku popsat situaci, příběh;



projevovat zájem o knížky a soustředěně poslouchat čtený text.
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Dále v kapitole Dítě a jeho psychika, podkapitole Poznávací schopnosti a funkce,
představivost a fantazie, myšlenkové operace (s. 20) nalezneme tyto související očekávané
výstupy:


záměrně se soustředit na činnost, udržet při ní pozornost;



vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje;



zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi);



učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit;



řešit problémy, úkoly a situace;



myslet kreativně, předkládat „nápady“;



nalézat nová řešení;



vyjadřovat představivost a fantazii během tvořivých činností (konstruktivní,
výtvarné, hudební, pohybové či dramatické) i ve slovních výpovědích k nim.

V kapitole Dítě a společnost (s. 26) dále nalezneme například tyto očekáváné výstupy:


přistupovat k lidem bez předsudků;



hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé);



respektovat rozdílné vlastnosti svých vrstevníků.

Co je tedy úlohou mateřských škol? Např. Pavla Petrů – Kicková (2017) uvádí
v časopise Učitelské noviny, že je důležitá vhodná a rozmanitá nabídka literárních
vzdělávacích činností, které zahrnují různé žánry pro děti, jako jsou např. říkadla, bajky,
pohádky či rozpočítadla a prostřednictvím dílčích cílů postupně rozvíjet čtenářskou
pregramotnost, kde by neměla chybět ani radost z četby. Dále zdůrazňuje, že tyto literární
činnosti by měly být předem plánované, pečlivě rozvržené a měly by na sebe logicky
navazovat. Základem je pro ni práce s příběhem, a to jak se čteným, tak i následnou prací
s knihou, která mj. pomáhá dítěti orientovat se ve světě.
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3

Příběh
Podle Peterky (2007) je příběh interakce děje, postav a časoprostoru, tedy komplexnější

než děj (logická osa příběhu, časový sled událostí). Předpokladem příběhu jsou osudy
konkrétních postav, okolnosti, podrobnosti, které vyvolávají potřebné očekávání, jak to
dopadne. Nad příběhy klademe otázky, kdo v nich vystupuje, kdy a kde se odehrávají, jak
dlouho trvají, jak vyúsťují, co vyjadřují. Tentýž příběh může být ztvárněn různými médii,
např. sledem obrazů, soch, pantomimou, komiksem, operou, činohrou, filmem či
muzikálem.
Vyprávění (neboli narace) je podle Peterky (2007) živým vylíčením individuálních
osudů a událostí, poskytující zážitek z příběhu i z narativního aktu.
Fabulace je potom dle Peterky (2007) konstruování příběhu a narace je tlumočení
příběhu. „Člověku je od přírody vlastní touha poslouchat a vyprávět příběhy. U dětí se již
ve velmi útlém věku rozvíjí něco, co bychom mohli označit jako základní narativní
kompetenci: když se dožadují příběhů, poznají, kdy je zkoušíme podvádět a nedotáhneme
vyprávění do konce“ (Culler, 2015, s. 94).
Pouhý sled událostí nevytváří příběh. Musí existovat konec, který se zpětně vztahuje
k začátku. Čtenáři jsou schopni rozpoznat, že dvě díla jsou verzemi téhož příběhu.

3.1 Dělení příběhu
„Všechny příběhy, i ty, které vycházejí ze skutečných událostí, jsou do jisté míry
konstrukcí. V rámci výpravné fikce se však odlišují různé polohy: příběhy fantastické,
překračující nebo zpochybňující fyzikální zákonitosti, a příběhy střízlivějšího či
věrohodnějšího typu, které rámec fyzikálních zákonitostí respektují, označované podle své
povahy jako příběhy reálné, tj. ze života, anebo autentické, tj. vázané přímo ke skutečným
osobám“ (Peterka, 2007, s. 204).
Podle struktury lze rozlišit příběhy jednoduché s jednou zápletkou (př. Kuřátko a obilí)
a složité, obsahující více dějových linií nebo více zápletek.

26

Dle časového rámce můžeme rozlišit příběhy současné, historické, z pradávných dob
(mytologické), z nadčasové věčnosti (pohádkové) a z budoucnosti (vědecko-fantastické).
Podle funkce rozlišujeme příběhy zábavné, nebo poučené a výchovné, což se
nevylučuje. Například příběh Robinsona ve formě dobrodružství oslavuje lidskou
podnikavost a spořádaný měšťanský život ztracený z mladistvého nerozumu.
„Podle tematiky lze rozlišit příběhy akční (dobrodružné, strašidelné, kriminální), jejichž
vypjatá dějovost vázaná především k vnějšímu světu konvenuje populární literatuře.
S přesunem těžiště událostí do vnitřního světa postav a autorů vznikají příběhy
psychologické, sentimentální, filozofické“ (Peterka, 2007, s. 204).
Jaká je tedy funkce příběhů? Skrývají potěšení tím, že napodobují život. „Narativní
vzorec, který vede k určitému zvratu, když například ten, kdo jinému jámu kopá, do ní sám
padá, nebo když se karta obrátí, je zdrojem potěšení sám o sobě a mnohé narativy mají
v zásadě tuto funkci: bavit posluchače tím, že vnášejí zvrat do známých situací“
(Culler, 2015, s. 102).
Další funkcí příběhů je poskytovat nám informace o světě, ukázat, jak funguje,
umožňovat vidět věci z jiných pozic a porozumět pohnutkám jiných lidí, které pro nás za
obvyklých okolností zůstávají utajeny.
Podle Švejdové (Švejdová in Svobodová, 2010) je příběh jedním z přirozených,
neautoritativních a funkčních výchovně vzdělávacích prostředků. Práce s příběhem umožní
dětem odpoutat se od sebe samých a zkoumat téma prostřednictvím někoho jiného, jehož
problémy a životní skutečnosti jsou totožné nebo podobné. Příběh také umožňuje přirozenou
integraci všech výchovných složek: informace a prožitku, původní zkušenosti s novým
poznáním, reality a fantazie, myšlení, intuice a citů, učení kognitivního i sociálního,
umožňuje propojení dětí různých věkových skupin i propojení dětí, učitelek a rodičů.
„Myslíme si, že příběhy a pohádky jsou tou nejpřirozenější a nejzajímavější cestou za
poznáním světa. Dávají dětem víru a naději v dobro, ukazují jim, že je správné za dobro
bojovat, chránit slabé a odporovat zlu. Vzájemně si pomáhat a důvěřovat. Nabízejí morální
hodnoty bez moralizování“ (Svobodová, Švejdová, 2011, s. 15).
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4

Charakteristika pohádek
Mocná a Peterka (2004) pohádku charakterizují jako zábavný, zpravidla prozaický žánr

folklórního původu s fantastickým příběhem. Svobodová a Švejdová (2011, s. 107) ji
definují jako „fantastický příběh, jehož fabule (souhrn popsaných událostí) je ověřena
generacemi posluchačů a později čtenářů i diváků.“
Karel Čapek definuje pohádku jako „prazdroj vší poezie; v ní se projevuje původní
lidová tvořivost a básnivost; staré hrdinné pověsti a národní mýty žijí dodnes v neporušené
naivitě dětských pohádek. V pohádkách se vyslovuje sama duše národa se svou moudrostí,
fantazií i prostotou, svou vírou v nadpřirozené síly a svými dávnými národními božstvy. Tak
jako romantika objevila nacionalismus, vynalezla i folklór; vedle národních písní stala se
lidová pohádka hlavním dokladem a klenotem svébytných a domorodých národních kultur
a rasových hodnot.“ 7
Horálek (2011) pohádku přirovnává ke složitému uměleckému výtvoru, který nemá
ustálenou podobu textu, a chápe ji jako smyšlený příběh, který charakterizují nadpřirozené
bytosti. Mertin (2015) k tomu dodává, že malé děti mají rády pohádky stejně tak, jak je měli
rádi dospělí ve svém dětství.
Čeňková (2006) chápe pohádku jako literární text, který se vytvořil během starodávných
vyprávění a je do ní promítnuta představa lidstva, životní pravdy a věčná touha po naplnění
dobra. Podle O. Chaloupky vyprávění s pohádkovým laděním představuje krátké texty, které
se soustřeďují na jedno téma / motiv.
Trávníček (2007) uvádí, že pohádka je logická, neboť co v ní bylo započato, musí být
taky dokončeno. Je založena na určitém očekávání, které naplňuje a rozvíjí rozumové
schopnosti a upoutává pozornost dětí tak, že je baví a vzbuzuje u nich zvědavost.
Naopak podle B. Bettelheima (2000) pohádky obsahují řešení, ale už je nevysvětlují,
a zmiňuje, že podnětnost pohádky tkví v tom, že se dítě rozhoduje, do které postavy se vžije
a to na základě výrazných vlastností postavy a jejich skutků.

7

ČAPEK, Karel. Marsyas čili na okraji literatury [online]. s. 76 -77 [cit. 2018-06-08]. Dostupné z:

http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-marsyas-cili-na-okraji-literatury.html
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Lze tedy shrnout, že podstatou pohádek je, že dobro vítězí nad zlem, většinou za
přítomnosti kouzla či nadpřirozených bytostí. Soustřeďují se na konkrétní téma a jejich
vyprávění u dětí vzbuzuje pozornost a zvědavost, neboť čekají, jak se příběh bude vyvíjet či
jak dopadne.

4.1 Historie pohádek
Pohádky patří k starobylým slovesným žánrům. Ve středověku však nebyly
předmětem sběratelského ani autorského zájmu. Původně se nejednalo o literaturu, ale
o vyprávění, povídání. Podle K. Čapka se pohádky rodí z potřeby vyprávět a naslouchat.
V antice ženy vyprávěly symbolické příběhy, které už tehdy souvisely s výchovou
dětí. Následně potom v románu Zlatý osel uvedl Apuleius pohádku s názvem Amor
a Psyché, která nese podobný duch jako u nás známý příběh Kráska a zvíře. Pohádky byly
dokonce nalezeny i na egyptských papyrech a stélách (Marie-Louise von Franz, 2015).
Nejstarší písemný záznam, a tedy nejstarší identifikovaná pohádka vůbec (O dvou bratřích),
pochází z 13. stol. př. n. l. (Mocná, Peterka, 2004).
Můžeme tedy shrnout, že písemná tradice sahá přes tři tisíce let do minulosti, a čeho
si lze všimnout je, že se nemění základní motivy pohádek / příběhů.

4.2 Základní dělení pohádek
Podle původu rozlišujeme pohádky lidové / folklorní, což jsou v podstatě pohádky
anonymní a pohádky autorské, neboli umělé.
4.2.1 Lidová / folklorní pohádka
Folklorní pohádky jsou útvarem lidové slovesnosti, ústním podáním tak prošly celou
řadou změn. Každý národ odrážel svůj způsob života, vztahy dobra a zla, ve fiktivním či
fantastickém příběhu. Specifikem českých pohádek je to, že zlo je ve většině pohádek
napraveno. Pohádky byly často předváděny formou domácího divadla. Původně nebyly
určeny dětem, ale dospělým. Mezi sběratele těchto pohádek patří bratři Grimmové
a v českých zemích B. Němcová či K. J. Erben.
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4.2.2 Autorská pohádka
Autorská pohádka je výrazem tvůrčí osobnosti a lidovou tradici vědomě překračuje.
Více jsou v ní zastoupeny reálné prvky (např. sociální problémy). Tyto pohádky vznikaly už
ve středověku, nejčastěji zpracováním nějakého známého díla. Děj byl pouze přenesen do
jiného prostředí. Tento typ pohádky se zaměřuje na dětského příjemce. Ve 20. stol. dochází
k jistým změnám, objevují se zcela nové formy pohádek ve formě rozhlasových her, filmů
i videoher. Mezi spisovatele autorských pohádek řadíme u nás např. Karla Čapka, Jana
Wericha či Miloše Macourka.

4.3 Druhy pohádek
Mezi lidové pohádky dále řadíme pohádky fantastické (kouzelné), legendární, zvířecí,
novelistické a buddhistické.
4.3.1 Fantastické, kouzelné pohádky
Hlavním rysem je zdůraznění nadpřirozenosti, nepravděpodobného. Objevují se zde
kouzelné jevy – předměty, postavy. Z klasických pohádek sem řadíme např. pohádku Tři
zlaté vlasy děda Vševěda nebo Zlatovlásku.
4.3.2 Legendární pohádky
V pohádce vystupují postavy převzaté především z církevního prostředí a čtenářům
nebo posluchačům vypráví o jejich skutcích. Objasňují původ věcí, rostlin, živočichů,
přírodních jevů apod. Nejoblíbenějším námětem je putování Krista a sv. Petra. Pohádky mají
často žertovný charakter.
4.3.3 Zvířecí pohádky
Hlavním hrdinou je mluvící neohrožené zvíře, které často uvažuje a jedná jako
člověk. Svými znaky se podobá bajkám. Pohádky mají jednoduchou kompozici, jednotlivé
části se opakují a postupně se na ně nabalují další prvky.
Dle Urbanové (1999) se v příbězích kombinuje dobrodružství, vynalézavost i humor,
cílem je možnost identifikace s literární postavou; dítě je schopno přenést svá přání
a problémy do zvířecí postavy (jsou mu stejně blízké jako lidi), dochází ke spojení zvířata
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„jsou“ lidi. V pohádkách se objevuje imitace (nápodoba lidské činnosti), personifikace
(okolní svět se stává součástí vlastního, tzv. zosobnění) nebo fantazijní konkrétnost (fantazie
dětí má svůj zdroj v každodenním životě).
4.3.4 Novelistické pohádky
Pohádky bývají realistické, ze života. Děj je nepravděpodobný, nikoli však kouzelný.
Hrdinové vítězí nad svými protivníky, avšak nejsou obdařeni nadpřirozenými schopnostmi
(kromě chytrosti či hlouposti).

4.4 Buddhismus
Buddhismus nepředstavuje jen filozofii, náboženství či psychologii. Jedná se
o praktické učení o tom, jak se věcí mají, což nám pomáhá rozvíjet moudrost a vlastnosti
a schopnosti, které jsou užitečné k pomoci nejen sobě, ale i druhým. Buddhova učení
nabízejí praktické poznatky a zkušenosti, které můžeme využívat v každodenním životě, od
kterých se odvíjí i charakter pohádek.8
4.4.1 Buddhovy pohádky
Na konci každého příběhu se skrývá poučení, že dobro je odměněno, zlo potrestáno
a že je třeba pomáhat slabším a těm, kteří pomoc potřebují. V příbězích je důraz na
neubližování všem bytostem, lidem a zvířatům.
4.4.2 Význam buddhistických pohádek
Dnešní moderní doba je často plná stresu a dítě již od útlého věku se setkává
s nejrůznějšími záležitostmi, kterým se musí naučit čelit. Buddhova moudrá slova, která jsou
ukryta v příbězích, mohou dětem pomoci především tím, že jim dodávají odvahu vytvořit si
pozitivní přístup k problémům a nalézt vnitřní klid v momentě, kdy ho potřebují. Příběhy se
snaží ukázat nejen dětem, ale i dospělým, podstatu vlastní existence a seznamují nás
s kladnými buddhistickými vlastnostmi, které jsou potřebné pro každého, kdo chce vést
šťastný, bohatý a smysluplný život.

8

Buddhismus
diamantové
cesty [online].
https://bdc.cz/buddhismus/buddhismus-dnes/
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[cit.

2018-06-08].

Dostupné

z:

Téměř všechny příběhy v buddhistických pohádkách vyjadřují úctu k přírodě, kdy se
dítě učí žít v míru a harmonii s tím, co ho obklopuje.
Na rozdíl od tradičních pohádek či příběhů není hlavním cílem děti pobavit a rozptýlit,
ale také jim předat základní myšlenky buddhismu, např. že upřímnost je nejlepší zásadou.
Příběhy v sobě často ukrývají něco osobního, což dětem umožňuje ztotožnit se s hlavním
hrdinou. Příběhy se zaměřují na to, aby si dítě mohlo představit ve své mysli děj a aktivně
se soustředilo na poselství, které přinášejí. Zde bych uvedla citát z knihy Buddhovy pohádky
na dobrou noc: „Svým nezměrným srdcem nechť si každý váží všech živých bytostí; vyzařuje
tak vlídnost do širého světa“ (Buddha, in Buddhovy pohádky, 2010, s. 136).

4.5 Znaky pohádky
Pohádkový příběh většinou obsahuje kouzelné, popř. zázračné motivy, a přiznává svou
vymyšlenost. Pohádkový obraz vytváří čarovný svět, který se vymyká přírodním zákonům,
je izolován od reality a funguje podle svého anonymního řádu (Bettelheim, 2000).
Pohádková narace je orálního typu, dle K. Čapka je pohádka ve své pravé funkci
povídání v kruhu posluchačů. Rodí se z potřeby vypravovat a z rozkoše naslouchat.
Odehrává se v bezčasové věčnosti (tenkrát, kdysi) a rovněž v neurčitém prostředí
(kdesi). Dítěti to prozrazuje, že to, co bude následovat, se bude týkat něčeho, co dítě v danou
chvíli nezná. „Úmyslně nejasné začátky pohádek dávají dítěti symbolicky na vědomí, že
opouštíme svět bezprostřední všednosti“ (Bettelheim, 2000, s. 63).
Využívá stereotypního řádu (byl jednou jeden…) a rovněž i magická čísla (3 synové,
za sedmero horami, devítihlavý drak…).
Mezi klasické pohádkové motivy náleží magický předmět (kouzelné zrcadlo, oříšek
pro Popelku), zaklínadlo, neřešitelné úkoly, vstup do jiného světa (peklo, kouzelný zámek).
Pohádkové

postavy

bývají

často

nadpřirozené

(sudičky,

čert,

ježibaba),

antropomorfizované (např. zlatá rybka), groteskně zkreslené (obr, trpaslík), typizované
konstantním znakem a rolí (Otesánek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký). Zároveň bývají
rozdělené na kladné a záporné, ochránce či pomocníky apod.
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V pohádkovém příběhu, který je většinou uzavřený, zpravidla vítězí dobro nad zlem,
které bývá potrestáno, což bývá v pohádkovém světě mnohem spravedlivější než v reálném.
V Buddhových pohádkách se na konci každého příběhu skrývá poučení, že dobro bývá
odměněno, zatímco zlo je potrestáno. Hlavními hrdiny jsou většinou obyčejní lidé nebo
zvířata, která mají vlastnosti lidí. Poselstvím příběhů není děti vystrašit, ale naučit je empatii
a vést je k soucitu s druhými, rozvíjet v nich kreativitu, představivost a posilovat jejich
sebedůvěru a sebevědomí.

5

Úloha pohádek
Právě díky pohádkám se můžeme lépe vyznat ve svých vlastních zkušenostech, sami se

sebou i s druhými lidmi, se světem. Dodávají naději, optimismus a zpravidla mají dobrý
konec. Umožňují nám prožít fantazijní sny, přání či potřeby a „uniknout“ na chvíli ze
skutečného života. Ať už jsme samotným čtenářem nebo posluchačem, pohádka nás zabaví
a rozptýlí. Dítěti přináší pohádkovost, což se pro něj stává zážitkem svého druhu.
Trávníček (2007) uvádí, že zážitek, který dítě z pohádky prožívá, je založen na dvou
pilířích, a to na zvědavosti a setrvačnosti. Vyznačuje se především tím, že pohádka má
napínavý děj i očekávatelné vyústění – že dobro zvítězí nad zlem.

6

Pohádka jako umělecký útvar
Pohádka přináší dítěti prožitek radosti, zábavy, ale také poskytuje dítěti poučení,

napomáhá k osobnímu rozvoji a přináší mu zážitek svého druhu. Na rozdíl od jiných typů
literatury vedou dítě k objevení vlastní identity a pomáhají mu porozumět, že úspěšného
a dobrého života lze dosáhnout i za nepříznivých podmínek – avšak pouze tehdy, nenecháli se člověk odradit od nepříjemných a „nebezpečných“ bojů.
Pohádky jsou pro dítě zcela srozumitelné, tak jako žádný jiný druh umění. Hlavní
význam pohádky je pro každého člověka jiný a stejně tak si dítě bude brát různé významy
dle svých aktuálních potřeb a zájmů. Bude-li vyprávěna tentýž pohádka několika dětem,
každý ji může rozdílně porozumět a vezme si z ní to nejdůležitější. Pokud se jedná o vhodný
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výběr pohádky pro dítě v určitém věku, záleží to především na psychologickém stavu jeho
vývoje a na problémech, starostech, které právě prožívá. I přesto však nemůžeme vědět, která
pohádka je pro dítě v daném věku nejdůležitější a je obtížné zvolit kdy, co a proč číst. V tom
nám může napomoci pouze dítě, které dá najevo své pocity tím, že bude reagovat na to, co
mu v jeho mysli vyvolává pohádka. Rodiče svým dětem přirozeně začínají předčítat knihy,
které se jim samotným v dětství líbily. Může však nastat situace, kdy dítě pohádku nedokáže
přijmout, právě z důvodu, že v dítěti nevyvolává pocity, které chce, či jsou mu nepříjemné.
V ten moment nezbývá než vzít jinou knihu a zkusit to znovu. Dítě dá najevo svůj zájem
tím, že bude na pohádku okamžitě reagovat, nebo ji bude znovu a znovu vyžadovat.
Pohádka má stejný základ jako hra, neboť i v poslechu vyprávěné pohádky dítě využívá
své tvořivé fantazie. Souvisí s tím i ilustrace, které by měly ponechávat prostor pro dětskou
představivost.

6.1 Zájem dítěte o knihu
Vztah dítěte ke knize, čtení se utváří již v útlém věku, kdy nezastupitelnou složku
nesou rodiče, neboť právě oni dávají dítěti možnost získávat první zkušenosti s knihou
a čtením. Je tedy důležité se dítěti již od narození plně věnovat a rozvíjet jeho schopnosti.
Dle Průchy a Koťátkové (2013) je podnětné také to, když rodiče či jiní dospělí kladou
dětem nejrůznější otázky při vyprávění pohádek, říkanek, písniček apod. Naopak málo
podnětné pro rozvoj řeči a komunikace je prostředí rodiny, kde se téměř nemluví, dítěti
nejsou pokládány otázky a nevyžadují se po něm aktivní řečové projevy.
Trávníček (2007) uvádí, že děti do pěti let netouží vědět, jak to nakonec dopadne,
netouží vnímat příběh jako strukturu, zvědavost není to primární; primární je si to užít,
účastnit se na této struktuře, být součástí toho vyprávění.
6.1.1 Vztah mezi dítětem a pohádkou
Čtenářem se dítě nejen rodí, ale i stává. Je zcela nezbytné, aby příběh dítě upoutal,
bavil ho a dítě se chtělo dozvědět více.
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Pohádka je v souladu s myšlením dítěte a s jeho dosavadními zkušenostmi se světem,
a tudíž se pro něj stává přesvědčivou. Dítě v pohádkách nalézá mnohem větší útěchu, než
když se dítě snaží utěšit dospělý na základě jeho rozumových rad. Dítě věří v to, co pohádka
vypráví, protože její pohled na svět je shodný s jeho. Pro dítě neexistuje žádná čára
oddělující živé a neživé věci. I přesto, že se pohádka svými některými rysy shoduje se snem,
její důležitou částí je pevná stavba – začátek, zápletka, rozuzlení a konec.
V pohádkách jsou momenty, které odpovídají formování myšlení dítěte. Klasická
česká pohádka dítěti přináší možnost opustit chaotické vnímání světa a nahlédnout na něj
systémově: představuje modelové situace (Smolíček neposlechl, a proto …) a mezilidské
vztahy (macecha je zlá na Popelku, i přesto, že ta je …).
„Dítě intuitivně chápe, že ačkoliv jsou tyto příběhy neskutečné, nejsou nepravdivé;
i když to, o čem vyprávějí, se neděje ve skutečnosti, musí se dít ve vnitřní zkušenosti
a osobním vývoji; a že pohádky líčí obrazným a symbolickým způsobem základní růstové
kroky a cestu k nezávislé existenci“ (Bettelheim, 2000, s. 74).
Homolková (2009) uvádí, že předškolní dítě pohádku přijímá jako skutečnost, do které
vstupuje a po dobu percepce je ve světě pohádky. Stejně tak jako hra, je pohádka pro dítě
nezbytná, neboť odpovídá duševnímu obzoru dítěte raného věku a je nutným vývojovým
stupněm.

6.2 Pohádkový hrdina
Hrdinové v pohádkách mají typické charakteristické znaky, se kterými se dítě setkává
v běžném životě. Postavy bývají většinou hodné, nebo zlé. Princezna představuje krásu,
čarodějnice ošklivost a princ udatnost. Tyhle kontrasty pomáhají dítěti porozumět mravním
hodnotám, rozdílům mezi dobrem a zlem. Roli hraje také to, jak jsou vykresleny postavy,
jestliže je dobrá postava jednodušší a příjemnější, je pro dítě snazší se s ní ztotožnit
a zapomenout na postavu zápornou. Dítě si vybírá a rozhoduje podle toho, do které postavy
se chce vžít (Bettelheim, 2000). Postavy jsou pro dítě zřetelné bez jakýchkoliv podrobností,
kromě těch nejdůležitějších.
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Marie-Louise Von Franz zdůrazňuje psychologický význam pohádek. „Děti, jimž se
pohádka vypráví, se okamžitě s dějem identifikují a svým citem příběh prožívají zcela naivně.
Když jim vyprávíme o malém ubohém káčátku, pak všechny děti, které mají komplexy
méněcennosti, doufají, že i z nich budou nakonec princezny“ (Marie-Louise Von Franz,
2015, s. 51).
Pohádkový hrdina je většinou nadanou bytostí, která má schopnost zázračných činů.
Identifikace s hrdinou umožní každému dítěti, aby si ve fantazii vynahradilo všechny
skutečné či domnělé tělesné nedostatky. Spolu s hrdinou si může představovat, že šplhá do
nebe, poráží draky nebo mění podobu. Důležité je, že na konci příběhu se hrdina vrací do
skutečnosti, která je šťastná, ale zbavená kouzel a ze svých chyb se nakonec poučí. Celá řada
pohádkových postav je přímo stvořena k tomu, aby se s nimi děti ztotožnily, aby je
napodobily (Bettelheim, 2000).
Homolková (2009) uvádí, že literární postava je hlavním nositelem identifikačních
charakteristik a podílí se výchově dětského čtenáře a na utváření jeho postojů.

7

Čtenářské strategie
„Čtenářské strategie jsou postupy, které čtenáři pomáhají, aby lépe porozuměl

čtenému textu. Slovo strategie nám ukazuje, že se jedná o něco, co používáme vědomě
a promyšleně, tedy strategicky. Při práci se strategiemi klademe velký důraz na vlastní
proces, tedy na to jakým způsobem pracujeme. Proto bychom měli především vést žáky
k tomu, aby přemýšleli, co se během čtení děje v jejich hlavách, neboli aby přemýšleli nad
svým přemýšlením.“9

7.1 Vybrané čtenářské strategie pro práci s knihou v mateřské škole
Zaměřila jsem se především na čtenářské strategie, které jsem v empirické části s dětmi
v mateřské škole realizovala.

9

Čtenářské strategie [online]. [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarskagramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1
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a) Hledání souvislostí10 – uvědomění si, jak čtený text souvisí s dalšími vyprávěnými.
Může probíhat na 3 úrovních:


Dítě – text – děti hledají souvislosti mezi čteným textem a jejich životem.



Text – text – děti jsou vedeny k tomu, aby nalézaly souvislosti mezi různými
texty.



Text – svět – uvědomění si a hledání souvislostí mezi tématem textu
a událostmi ze světa kolem nás (pro starší děti).

Strategii můžeme využít jak před začátkem, tak během čtení, kdy děti pobízíme, aby
si uvědomily souvislosti mezi tím, co již znají. Aby se dokázaly orientovat v ději příběhu
a nalézat mezi jednotlivými příběhy propojení.
Vhodnými otázkami pro povzbuzení dětí jsou například:


Stalo se ti někdy, že…?



Slyšel jsi už někdy pohádku o…?

b) Předvídání11 – jedná se o schopnost vyvodit na základě pokládaných otázek a dle
svých vlastních zkušeností, co se stane v předčítaném příběhu.
Samotné předvídání vzniká již v raném věku dítěte, kdy dítě sahá po knize a vytváří si
na základě ilustrací představy, o čem by kniha mohla být.
Vhodnými otázkami mohou být například:


Myslíš si, že…?



Jak se bude příběh vyvíjet dál?



Co očekáváš, že se teď stane?



Jak si myslíš, že příběh skončí?

c) Usuzování12 – vlastní vědomosti a zkušenosti jsou propojeny s informacemi, které
jsme získali z textu, čímž dojdeme k závěru, který není v textu uveden (úsudek).

10

Čtenářské strategie - hledání souvislostí [online]. 2010 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.ctenarskagramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/ctenarske-strategie-6
11
Čtenářské strategie - předvídání [online]. 2011 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.ctenarskagramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-20
12
Čtenářské strategie - usuzování [online]. 2011 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.ctenarskagramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-19
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d) Kladení otázek – dětem pokládáme otázky před, během a po čtení.
Šafránková (2010) uvádí, že je potřeba, aby se čtení stalo procesem, při kterém bude dítě
aktivně zapojené a následně ho rozdělila do fází:


Aktivity před četbou – dítěti poskytujeme základní informace, zároveň
získáváme zpětnou vazbu, co děti o daném tématu již vědí. Dítě předvídá na
základě obrázku, o čem příběh bude vyprávět, jaké hlavní hrdiny bude mít.



Aktivity během četby – čtený text je přerušován kladením otázek. Na knihu
by měly děti dobře vidět, stejně tak, jako by měly mít možnost blíže se
podívat na ilustraci.



Aktivity po čtení – na práci s knihou navazují výtvarné, hudební, pohybové
a dramatické činnosti, jež by měly uchovávat hlavní myšlenku knihy.

e) Vytváření představ – jedná se o zábavnou strategii, která lze přirovnat k filmu, který
si během četby přehráváme v hlavě; při zapojení všech smyslů si děti vytvářejí
pozitivní vztah ke čtenému příběhu.
7.1.1 Metody plánování
Jednou z metod plánování výuky je třífázový model E – U – R. Název vznikl ze
začátečních písmen anglických slov Evocation (evokace), Understanding (uvědomění si
významu informací) a Reflection (reflexe).
Jednotlivé fáze na sebe navazují, jehož obsah a průběh může být různě dlouhý
s ohledem na věkovou kategorii a úroveň dětí.
EVOKACE – jedná se o první fázi, při které si dítě vybavuje, co si myslí o daném
tématu a přemýšlí o možném vývoji děje.
Cílem je, aby si dítě dokázalo vybavit, co už ví. Na základě toho pochopilo a lépe
porozumělo čtenému textu a vzbudil se u něj vnitřní zájem o čtení.
UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ – druhá fáze, při nichž děti
zpracovávají nové informace a jsou vtáhnuty do příběhu pomocí kladených otázek.
Hlavním cílem je, aby dítě udrželo zájem a dokázalo získané informace využít
v běžném životě.
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REFLEXE – dítě si uvědomuje nové informace, které při čtení získalo a vyvozuje
vlastní pochopení textu po svém.
Cílem reflexe je, že dítě dokáže vlastními slovy říct, co nového se během čteného textu
dozvědělo a podporuje komunikaci s ostatními dětmi13 (Hausenblas, Košťálová, 2006).

8

Závěr teoretické části
Buddhovy pohádky nenaplňují úplně charakteristiku pohádek, jak je uvedeno v kapitole

Charakteristika pohádek (např. nevyužívají magických předmětů, není zde obsažen čarovný
svět, který se vymyká přírodním zákonům), i když platí, že vždy dobro vítězí nad zlem.
Nejblíže jsou zvířecím a novelistickým pohádkám. Ukrývají v sobě také atributy bajky
(např. zvířata jednají a jsou jim připsány vlastnosti lidí, na konci příběhu se skrývá poselství
/ ponaučení).
Je však jednoznačné, že obsahují příběhy, které jsou pro dětského čtenáře a jeho vývoj
nesmírně cenné, proto jsem svou bakalářskou práci nazvala jako Práci s literárním příběhem
v mateřské škole.

13

Hausenblas, O., Košťálová, H. Co je E – U – R. Podrobněji k fázi reflexe. Kritické listy, 2006, roč. 6, č. 24,
s. 67–69.
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II EMPIRICKÁ ČÁST
1

Cíle empirické části

Cílem empirické části této bakalářské práce je:
a) zmapovat, jaké jsou preference pedagogů mateřských škol při výběru
pohádkových knih;
b) zmapovat, jak pedagogové v mateřských školách pracují s pohádkami;
c) zvolit vhodné pohádky dle svého výběru, které by rozvíjely u dětí zejména
sociální a personální kompetenci;
d) navrhnout konkrétní lekce s těmito pohádkami, realizovat je v běžné mateřské
škole a reflektovat je;
e) sledovat, v jakých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání (2018) byly děti rozvíjeny.

2

Metodologie výzkumu

2.1 Hypotézy vztahující se ke kvantitativní části výzkumu (dotazník)
Vzhledem k tématu práce a stanoveným cílům výzkumu jsem si stanovila následující
hypotézy:
1. Všichni pedagogové mateřských škol čtou dětem v mateřských školách pohádky.
2. Pedagogové mateřských škol čtou dětem klasické, folklorní pohádky, minimálně
předčítají pohádky autorské.
3. Většina pedagogů využívá pohádky k dalším činnostem (výtvarným, hudebním,
pohybovým, dramatickým a jiným).
4. Většina pedagogů Buddhovy pohádky nezná, a s knihou tudíž v mateřské škole ani
nepracuje.
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2.2 Výzkumné otázky vztahující se ke kvalitativní části výzkumu (návrh
činností s literárním textem v mateřské škole)
K návrhu, realizaci a reflexi práce s pohádkou v mateřské škole jsem si stanovila
výzkumné otázky, které jsem odvodila od tématu a cílů práce, konkrétně:
1. Jaké jsou možnosti práce s knihou (Buddhovy pohádky) v mateřské škole?
2. V jakých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (2018) byly děti rozvíjeny?
3. V jakých dalších oblastech čtenářství byly děti rozvíjeny?

2.3 Metoda sběru dat
Abych dosáhla prvních dvou cílů, volila jsem jako metodu sběru dat online dotazník,
který byl určen pedagogům mateřských škol. Pro splnění následujících cílů jsem navrhla,
realizovala a reflektovala činnosti s Buddhovými pohádkami v běžné mateřské škole.
2.3.1 Metoda dotazníku
Dotazník obsahoval 6 otázek otevřených a 8 uzavřených. Jednotlivé otázky byly
řazeny od obecnějších po konkrétní – zda učitelé v mateřských školách čtou, jaké knihy
preferují, zda je využívají k dalším činnostem, co čtení pohádek u dětí rozvíjí a zda znají
knihu Buddhovy pohádky, popřípadě jaké zkušenosti s ní mají.
Jednalo se o online dotazník, který byl anonymní. Byl zaslán pedagogům mateřských
škol a zapojilo se do něj 67 respondentů.
2.3.2 Metoda standardizovaného pozorování dětí
Pořizovala jsem si dva druhy záznamů o dětech. První o třídě jako celku, druhý
o jednotlivých dětech. Záznamový arch pro pozorování klíčových kompetencí je uveden
v příloze a interpretován v kapitole 3.2.5.
2.3.3 Respondenti dotazníku
Nejvíce respondentů bylo ve věkovém rozmezí od 18 do 25 let, což potvrzuje
uvedený graf níže. Z větší části se jednalo o paní učitelky, které vystudovaly střední školu
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pedagogickou, menší část absolvovala vysokou školu bakalářského oboru. Učitelky
klasických mateřských škol pracovaly především v heterogenních třídách.

Obrázek 1 - věkové rozmezí respondentů

2.3.4 Dětská skupina
Jednotlivé lekce jsem prováděla v jednotřídní soukromé mateřské škole, která je
rozdělena na jesličky a školičku. Výzkumným vzorkem byly dvě skupiny dětí ve věku od 3
do 4 let a ve věku od 5 do 6 let.
Aktivity jsem realizovala v heterogenní třídě, tudíž jsem měla možnost porovnat děti
mladší a starší. V empirické části se budu hlavně zaměřovat na děti, které se většiny lekcí
zúčastnily, abych mohla sledovat jejich pokroky a vztah k vybraným příběhům. Celkem se
tedy jedná o 6 dětí v mladší skupině a o 6 ve starší skupině.
Děti se mezi sebou znají, do školky docházejí pravidelně a často se při sebeobsluze
objevovalo, že starší děti pomáhaly mladším.
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3

Výzkumná část

3.1 Realizace a vyhodnocení dotazníku
Dotazník pro pedagogy mateřských škol byl zprostředkován na webové stránce
www.survio.com a byl k dispozici od 01. 05. do 31. 05. 2018. Na dotazník odpovědělo 67
respondentů.
Konkrétní otázky online dotazníku:
1. Čtete dětem v mateřské škole pohádky?


Pouze jeden respondent uvedl odpověď „ne“.

Z odpovědí je tedy patrné, že učitelé mateřských škol čtou dětem.
2. Kdy dětem v mateřské škole čtete pohádky? (seřazeno dle četnosti pedagogů)


Před spaním 50x (68 %)



Kdykoliv během dne 24x (35 %)



Během řízené činnosti 20x (30 %)

Lze shrnout, že nejčastěji se v mateřských školách čte dětem před spaním nebo po
obědě. Není tedy moc zřejmé, že by učitelé s knihou pracovali kdykoliv během dne či
v řízených činnostech.
3. Jaké pohádky jste za poslední půl rok četli?


Odpovědi u této otázky byly hodně odlišné, neboť každý z respondentů měl
uvést minimálně 3 tituly. Opakující se byly klasické pohádky typu
O Červené Karkulce, Perníkova chaloupka, O Budulínkovi, Špalíček
pohádek a O pejskovi a kočičce. Oblíbenými pohádkami byly také
tzv. „večerníčkové“, a to konkrétněji pohádky o Krtkovi, Bob a Bobek,
Káťa
a Škubánek či Křemílek a Vochomůrka.

Na základě možných odpovědí jsem došla k závěru, že učitelé mateřských škol
preferují spíše klasické a české pohádky od známých autorů (K. J. Erben, B. Němcová,
J. Lada). Tituly, které se vymykaly od ostatních, byly Gruffalo, Kosprd a Telecí a Prasátko
Pepa, neboť se jedná o současnou či zahraniční tvorbu.
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4. Jaké pohádky preferujete? (seřazeno dle četnosti pedagogů)


Klasické, folklorní pohádky (O perníkové chaloupce, O veliké řepě apod.)
42x (63 %)



Autorské pohádky 14x (21 %)



Současnou tvorbu 11x (16%)

Jak je patrné z množství uvedených odpovědí, nejčastěji učitelé předčítají
z klasických, folklorních pohádek a spíše se vyhýbají autorské a současné tvorbě.
5. Jaké jsou nejoblíbenější pohádky předčítané dětem?


Odpovědi u této otázky byly opět odlišné, neboť každý z respondentů měl
uvést minimálně 3 knihy. Opakující se byly tituly, které pedagogové
uváděli u otázky č. 3. Zajímavé odpovědi byly Malý princ, O človíčkovi,
Příběhy lesních skřítků. U těchto knih pedagogové zdůrazňovali, že se
jedná o příběhy, ze kterých se děti něco naučí / ponaučí.

6. Jaké pohádky preferují vaše děti?


Jednalo se o otevřenou otázku, ve které měli respondenti uvést minimálně
3 tituly.

Učitelé ve svých odpovědích zdůrazňovali, že děti mají rády krátké a jednoduché
příběhy se zajímavým, napínavým dějem a s poučením. Co se týkalo konkrétních titulů,
opakovaly se jako u předchozí otázky.
7. Doprovázíte předčítání knih dalšími aktivitami či navazujete na předčítání dalšími
aktivitami? (seřazeno dle uvedené důležitosti)


Ano – výtvarné (69 %)



Ano – dramatické (63 %)



Ano – pohybové (55 %)



Ano – hudební (45 %)



Jiné (13 %)



Ne (10 %)

Nejvíce pedagogů mateřských škol uvedlo, že předčítání knih doprovázejí nejčastěji
výtvarnými a dramatickými činnostmi. Mezi jinými možnosti byly zmíněny hádanky, práce
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s popletenou pohádkou, dokončování příběhu, práce s pocity, představami, otázky
vycházející z textu. Lze tedy shrnout, že se nejedná pouze o přečtení pohádky, ale o proces,
který je doprovázen různými aktivitami a činnostmi.
8. Proč si myslíte, že je důležité v mateřské škole dětem předčítat a pracovat
s knihou? (seřazeno dle uvedené důležitosti)


Rozšiřuji jejich slovní zásobu (88 %)



Učím je pozornosti (76 %)



Rozvíjím u nich předpoklady pro čtení (74 %)



Učím je lásku ke knihám, motivuji k dalšímu čtenářství (74 %)



Učím je vzájemnému porozumění, respektu k druhým apod. (64 %)



Supluji roli rodiny (14 %)



Jiné (9 %)

První čtyři možnosti volila většina učitelů mateřských škol. 9 pedagogů uvedlo, že
suplují roli rodiny a 6 zvolilo možnost jiné, zde se objevovaly odpovědi, že u dětí rozvíjejí
především představivost a fantazii a všechny výše zmíněné oblasti. Lze tedy shrnout, že
učitelé považují předčítání a práci s knihou v mateřských školách za velmi důležité. U této
otázky se objevil i názor, že práce s knihou v mateřské škole je zcela zbytečná, to však uvedl
pouze jeden respondent.
9. Znáte knihu Buddhovy pohádky na dobrou noc?


Většina pedagogů uvedla, že je pro ně kniha zcela neznámá.

Jak je zřejmé, téměř všichni z respondentů uvedli, že Buddhovy pohádky neznají,
a tím pádem s ní nemají ani žádnou zkušenost. Malá část pedagogů do komentářů uvedla, že
o knize již zaslechli a že ji mají v plánu o prázdninách pořídit a posléze s ní začít pracovat.
10. Pokud ANO – jaký je názor váš názor na ně? Jakou s nimi máte zkušenost při práci
s dětmi v mateřské škole?
Pouze 6 učitelů uvedlo odpověď „ano“. Napsali, že s knihou ve školce pracovali, že
se příběhy dětem líbily, a že se dokonce někteří rodiče ptali na titul a knihu koupili domů.
Odpovědi byly shodné v tom, že se jedná o krásné a líbivé příběhy, které upoutají nejen děti,
ale i dospělé.
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3.2 Realizace a reflexe návrhu činností s příběhem v mateřské škole
3.2.1 První lekce s knihou Buddhovy pohádky14
Komentář k výběru příběhu O slonovi a psovi:
Příběh jsem si vybrala, neboť se v něm objevují hodnoty, jako je přátelství; pocit, že
někam patřím; přijmout to, jak druzí vypadají; sdílení radosti; solidárnost s ostatními, které
se odrážejí v klíčových kompetencích.
Cíl aktivity: Děti by si na základě zvoleného příběhu měly uvědomit, že je důležité mít
kamaráda a nezáleží na tom, jak kdo vypadá. Každý z nás je totiž jiný, ale to neznamená, že
to nemůže být náš přítel.
Časová náročnost: 25 – 35 min.
Pomůcky: obrázek slona a psa, kniha Buddhovy pohádky
Podrobné rozpracování aktivit:
EVOKACE


Před samotným čtením dětem ukážeme ilustraci z knihy (s. 49)


Otázka: O čem/kom, si myslíte, že příběh bude?



Vybrané odpovědi dětí:
A (3 roky): „Já tam vidím velikého slona!“
B (3 roky): „Nevím.“
C (3,5 let): „On tam stojí ve vodě a koupe se.“
D (4 roky): „Ten slon stříká chobotem vodu na pejska.“
E (5 let): „To bude určitě povídání o pejskovi a slonovi.“
F (6 let): „A ten slon bude v cirkuse, že?“



Poté přečteme úvod bez názvu


Otázky: Jakého přítele si slon Raža asi našel? Kdo to mohl být? Jak bude
vypadat?

14

NAGARAJA, Dharmachari. Buddhovy pohádky na dobrou noc: příběhy lásky a moudrosti, které okouzlí,
inspirují a obohatí vás i vaše děti. Ilustroval Sharon TANCREDI. Praha: Synergie, c2010. ISBN 978-80-7370160-4.
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Vybrané odpovědi dětí:
A (3 roky): „Já nevím.“
B (3 roky): „Třeba já.“
C (4 roky): „To je pes, tak ten.“
E (5 let): „To bude určitě přátelství pejska a slona.“
F (6 let): „Na obrázku je ještě bílý pes, tak to bude asi jeho kamarád.“

UVĚDOMĚNÍ SI INFORMACÍ


Čtení s předvídáním – příběh přerušujeme a navazujeme kontakt s dětmi
A. „Když se slon šel večer koupat, pes ho doprovázel a hráli si spolu ve vodě.
Poté se navečeřeli a pak si povídali, jak to tak kamarádi dělají. A samozřejmě
se spolu také hodně nasmáli. Když byl čas jít spát, Snížek se choulil blízko
Raži. Bylo to krásné přátelství“ (Buddhovy pohádky, 2010, s. 50-51).


Otázky: Děti, víte, co přátelství znamená? Máte každý svého
kamaráda? Co všechno děláš / te se svými kamarády? Jak si myslíte,
že by se mohl příběh vyvíjet dál?



Reakce dětí:
A (3 roky): „Já nevím, co to je.“
B (3 roky): „Nevím.“
C (3,5 let): „Já mám Kubíka ve školce.“
D (4 roky): „My jsme kamarádi všichni ve školce.“
E (4 roky): „Hrajeme si spolu a lumpačíme.“
F (5 let): „Smějeme se a hrajeme si spolu.“
G (6 let): „Myslím si, že si ten slon bude hrát s pejskem.“
H (6let): „Budou kamarádi spolu.“

Menší děti na otázku odpověděly, že neví, co přátelství znamená.
B. „Když teď Raža neměl svého přítele, cítil se velmi osamělý a smutný.
Postupně ztrácel chuť k jídlu – nechtělo se mu jíst samotnému. Vlastně se mu
nechtělo dělat skoro nic. Jenom stál a díval se přes plot tím směrem, kterým
odvedli malého psíka. Když nastal večer a přišel čas koupele, odmítl jít do
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vody, a dokonce si ani nevšímal západu slunce ani hvězd, které zářily na
jasné noční obloze“ (Buddhovy pohádky, 2010, s. 51).


Otázky: Děti, cítily jste se někdy osaměle a bylo vám smutno? Za
jakých okolností to bylo? Co vás rozveselilo? Co by pomohlo Ražovi?
Proč byl asi smutný?



Reakce dětí:
A (3 roky): „Když jsem byla nemocná.“
B (3 roky): „Ano.“
C (3,5 let): „Když jsem neměl Kubíka ve školce.“
D (4 roky): „Maminka si se mnou začala hrát.“
E (4 roky): „Paní učitelka mě ve školce pochválila.“
F (5 let): „Pomohlo by mu, kdyby se začal smát..“
G (6 let): „Myslím si, že mu bylo smutno po pejskovi.“
H (6let): „On mu chyběl ten bílý pejsek, tak byl smutný.“

C. „Ach jé, kdybych se jen nebyl tolik unáhlil s prodejem toho malého psíka. Já
jsem prostě myslel, že jsou taková divná dvojice. Pokusím se ho najít, ale
upřímně řečeno, ani nevím, kde ten farmář žije“ (Buddhovy pohádky, 2010,
s. 52).


Otázky: Myslíte si, že se Snížek vrátí? Jak si myslíte, že příběh
skončí?



Reakce dětí:
A (3 roky): „Ano!“
B (3 roky): „On se vrátí sem.“
C (3,5 let): „Dobře to skončí, je to pohádka.“
D (4 roky): „Budou zase spolu.“
E (5 let): „Ten pejsek se vrátí a budou si spolu hrát.“
F (6 let): „Určitě se vrátí, bylo by mu smutno.“

D. „Slon byl nesmírně šťastný, že znovu vidí svého malého přítele. Zvedl ho
svým dlouhým chobotem a odkráčel s ním do koupele. Toho večera zase
společně jedli a Raža byl opět šťastný. Druhého dne nechal ošetřovatel
vyrobit zvláštní misku pro Snížka, aby věděl, že je tu vítán a může navždy
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zůstat. A když se napříště u dvora konala nějaká událost, lidé se podivovali
malému bílému psíkovi, který seděl na hlavě královského slona v čele
průvodu“ (Buddhovy pohádky, 2010, s. 53).


Otázky po přečtení: Potřeboval váš kamarád někdy pomoct? Jak jste
mu pomohli? Jak by se podle vás mohl příběh jmenovat?



Reakce dětí:
A (3 roky): „Nevím.“
B (3 roky): „Potřeboval asi.“
C (3,5 let): „Kubíkovi se ztratilo autíčko, tak jsem mu pomáhal
hledat.“
D (4 roky): „Když plakal, šel jsem za ním a hráli jsme si spolu.“
E (4 roky): „Myslím si, že se jmenuje Slon a pes..“
F (5 let): „Pomáháme si ve školce všichni..“
G (6 let): „Pes a slon se to jmenuje.“
H (6let): „Můj malý bratříček spadl na zem, tak jsem mu hned
pofoukal koleno.“

Z výpovědí dětí je patrné, že název příběhu dokázaly odvodit, a dokázaly si vybavit
momenty, kdy jejich kamarád / sourozenec či blízká osoba potřebovala pomoci.
ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA


Dětem, které na začátku měly problém říci, co je to přátelství, nyní položíme otázku
znovu:
A (3 roky): „Mít někoho rád.“
B (3 roky): „Trávit s někým čas, hrát si spolu..“
C (3,5 let): „Mít kamaráda.“
D (4 roky): „Hrát si s kamarádem ve školce.“
E (4 roky): „Mít kamaráda.“
F (4,5 let): „Mít někoho, s kým je dobře.“
Děti pojem velmi hezky popsaly a nad odpověďmi přemýšlely delší dobu. Bylo jim

poskytnuto dostatek času.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITA – KONTROLNÍ OTÁZKY:


Co dělal Raža každý večer před večeří?



Kdo se jednou vracel domů z polí a spatřil obě zvířata, jak si spolu hrají?



Kdo přišel za Ražou, aby ho pečlivě prohlédl?



Je dobře, že se farmář Snížka vrátil?



Co vyrobil ošetřovatel pro Snížka, aby mu dal najevo, že je tam vždy vítán
a může zůstat?

Děti na kontrolní otázky reagovaly rychle a se zaujetím. Některé si však nevěděly rady
s pojmem „farmář“, což jim bylo vysvětleno 6ti letým chlapcem, pro kterého byl termín
známý díky farmě, na kterou s rodiči jezdí.
DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY V PRŮBĚHU DNE / DALŠÍCH DNŮ:


Pohybová hra – motivace: Děti, pamatujete si, o kom byla pohádka, kterou
jsem vám dnes četla? Jak se jmenovala zvířátka? My si teď na ty dva
kamarády zahrajeme.



Děti se pohybují volně po prostoru, jakmile paní učitelka zvedne nad hlavu
obrázek slona – Ražu, znamená to, že se děti musí zastavit a udělat chobot.



Pokud paní učitelka ukáže obrázek pejska – Snížka, děti pokračují v pohybu.



Obměna: chůze, skoky snožmo, po jedné noze, běh, chůze ve vzporu dřepmo.



Didaktická hra – skládání jednotlivých dílků tak, aby vznikl obrázek, který
je uveden v knize.

REFLEXE AKTIVITY:
Během celé aktivity děti velmi dobře reagovaly na otázky a bylo na nich vidět, že je
to baví. Mladším dětem se po přečtení příběhu lépe vysvětlovalo, co znamená přátelství.
Což mě samotnou udivilo, jak hezky to dokázaly říct.
Děti si uvědomily, co znamená mít kamarády, a také to, co všechno si s nimi dělají
(že si s nimi hrají, těší se na sebe). A společně se shodly na tom, že ve školce se baví všichni
se všemi bez rozdílů. Většina děti si také osvojila nové slovo „farmář“, jak je zmíněno už
výše.
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U skládání obrázku jsem měla zvolenou pouze jednu variantu, která pro starší děti
byla příliš snadná. Na základě pozorování jsem došla k závěru, že by bylo lepší, kdybych
pro příště měla varianty dvě.
3.2.2 Druhá lekce s knihou Buddhovy pohádky
Komentář k výběru příběhu Miska rýže:
Příběh jsem si vybrala, neboť se v něm objevují hodnoty, jako je láska k přátelům;
ohleduplnost vůči druhým; odpovědnost; pomoc a úcta k druhým; soucit a vděčnost za to,
co mám, které se odrážejí v klíčových kompetencích.
Cíl aktivity: Děti by si na základě zvoleného příběhu měly uvědomit, že bychom se měly
rozdělit o cokoliv, co máme, bez ohledu na to, jak málo toho je.
Časová náročnost: 20 – 35 min.
Pomůcky: polštáře, kniha Buddhovy pohádky, ovoce, obrázky k příběhu (Obrázek 2,
Obrázek 3, Obrázek 4, Obrázek 5, Obrázek 6, Obrázek 7, Obrázek 8)
Podrobné rozpracování aktivit:
Děti si svoláme do kroužku, při čemž každý sedí na svém polštářku.
VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV:


Dětem řekneme, že se dnes budeme věnovat příběhu, který vypráví o jednom pánovi,
který se nerad s někým dělit. Poté zjišťujeme, jak jsou na tom, s rozdělením se
o něco, děti.


Otázky: Dělíte se s kamarády / sourozenci / rodiči o hračky / jídlo? Je to pro
vás těžké dělit se s někým? Proč? Jaké se při tom cítíte?



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Já mám radši, když je hračka jenom moje.“
B (3 roky): „Někdy hračku půjčím. Čekám, až mi ji vrátí.“
C (3,5 let): „Mám moc rád jahody, ty jsou jenom moje!“
D (4 roky): „Když si hrajeme ve školce, půjčujeme si hračky.“
E (4 roky): „Když jsem měla narozeniny tak jsem se rozdělila o svůj dort.“
F (5 let): „Mám pocit, že to patří jenom mně a nechci se o to dělit.“
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G (6 let): „Můj bratříček mně pořád něco bere. Nevadí mi to, on má vždy
radost, že si se mnou může hrát.“


Přečteme dětem název příběhu a pobídneme je, aby si zkusily zavřít oči a představily
si, jak taková rýže vůbec vypadá, chutná, jak voní.


Otázky: Jak si představuješ takovou misku rýže? Jak bude vypadat? Kolik jí
bude? Jaká bude?



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Jsou to malinké zrníčka.“
B (3 roky): „Ta rýže je v modré misce a je na stole.“
C (3,5 let): „Moje miska je plná rýže.“
D (4 roky): „Ta miska je strašně velká a je v ní dobrá rýže.“
E (4 roky): „Bude jí moc a bude dobrá.“
F (5 let): „Rýže nijak nevoní, nemá ani moc chuť.“
G (6 let): „Já ji nemám rád, ale dal bych ji bratříčkovi. On by ji rád snědl.“

PRÁCE S OBRÁZKY:


Děti jsou rozděleny do 4 skupin po 3 dětech. Každá skupinka obdrží 7 obrázků.
Během čtení příběhu paní učitelkou si děti před sebe řadí jednotlivé obrázky podle
toho, jak si myslí, že je to dobře.



Po přečtení necháme dětem čas, aby si mohly obrázky uspořádat do řady.


Vznikly 3 skupiny možných variant uspořádání:
Skupina I: obrázek 2, obrázek 3, obrázek 4, obrázek 7, obrázek 6, obrázek
5, obrázek 8
Skupina II: obrázek 2, obrázek 3, obrázek 4, obrázek 7, obrázek 5, obrázek
6, obrázek 8
Skupina III: obrázek 2, obrázek 3, obrázek 4, obrázek 5, obrázek 6, obrázek
7, obrázek 8



Vyprávění dětí podle obrázků:


Skupina I: „Ten lakomý pán bydlel v domečku, který byl na kopci. Měl moc
peněz v obrovském pytli. Pak mu je ale někdo ukradl a odvezli ho pryč. Asi
do lesa. Tam našel chaloupku. Kolem byl keřík. Zaklepal a otevřel mu pán

52

v roztrhaných šatech. Když vešel dovnitř, viděl krb s ohněm. Pán vzal misku
s rýží. Tu dal na zem pro pejsky. Rozdělil se i s lakomcem. Lakomec si
uvědomil, jak škaredě se choval. Nabídl mu a jeho pejskovi, aby šli bydlet
k němu. Od té doby už se lakomec se všemi dělil. Moc měl radost, že má
nového kamaráda.“


Skupina II: „Byl jeden lakomý pán, který se s nikým o nic nedělil. Měl vše jen
pro sebe. Ani se nestaral o svého psa. Bydlel na sídle na kopci. Jednou se
stalo, že přišel o všechny peníze a šaty. A tak se vydal hledat pomoc. Měl
hlad. Po dlouhé cestě uviděl nějaký domek. Zaťukal a poprosil, zda by
nemohl dostat něco k jídlu. Ohřál se u krbu a dostal misku rýže. Ten hodný
pán se s ním rozdělil. Rozdělil se i s tím pejskem. Nakonec si lakomec vše
uvědomil. To, jak se špatně choval a byl lakomý. Se svým novým kamarádem
a pejsky bydleli spolu na sídle.“



Skupina III: „Na kopci byl domeček, ve kterém bydlel lakomý pán. Měl
spoustu peněz. Jednoho dne ho ale oloupili lupiči. Zavedli ho do hlubokého
lesa a on o vše přišel. Měl strach, hlad a byla mu zima. Po dlouhé cestě uviděl
domeček. Kolem bylo křoví s kytkami. Lakomý pán poprosil o jídlo. Pán,
který byl hodný, měl pouze rýži, protože byl chudý. Rozdělil ji do třech misek.
Dvě pro ně a tu poslední dal pejskům na zem. Oni totiž měli psy, oba dva.
Večer si lakomý pán, byl smutný, lehl ke krbu. Díval se na oheň a usnul. Ráno
nabídl tomu hodnému pánovi, aby se nastěhoval k němu. A tak se stali
dobrými kamarády, a ten pán si uvědomil, že i o malinkou věc se dá podělit.
S ostatními.“



Rozbor řazení obrázků:


Otázka: Jaké obrázky se lišily v uspořádání v jednotlivých skupinách?



Odpovědí dětí:
A (3 roky): „Ty misky.“
B (4 roky): „Ten obrázek s krbem.“
C (5 let): „Ta miska s pejskem, tři misky na stole a krb.“



Otázka: Je to špatně, že obrázky byly za sebou poskládány jinak?
A (3,5 let): „Asi ne.“
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B (4 roky): „Já si myslím, že není. Je to dobře.“
C (4 roky): „Je to dobře tak i tak.“
D (5 let): „Je to dobře!“
E (6 let): „Je to jedno.“
ZÁVĚR AKTIVITY:


Dětem na závěr činností opět položíme stejnou otázku jako na začátku aktivity,
abychom zjistily, zda se u nich změnil postoj / názor / pocity.


Otázka: Myslíte si, že podělit se o to, co máme, je dobře?



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Ano.“
B (3 roky): „Měly bychom se umět rozdělit.“
C (3,5 let): „I když je to moje, rozdělit bych se měl.“
D (4 roky): „Když bude kamarád smutný, že nemá hračku jako já, tak mu
půjčím tu svoji.“
E (5 let): „Ano, ten pán se podělil i o to poslední jídlo, které měl. Protože
nebyl lakomý.“



Celou lekci zakončíme aktivitou, ve které si děti vyberou kousek ovoce, které jim
nejvíce chutná (předem zjištěny alergie a domluveno s paní učitelkou). Poté jsou děti
pobízeny, aby se podělily s ostatními o něco, co mají rády.

REFLEXE AKTIVIT:
Děti se do lekce zapojovaly se zájmem a aktivně přistupovaly k různým činnostem.
Při představování si misky rýže, menší děti (3 leté) měly problém zavřít si oči. Proto svou
odpověď uváděly mezi prvními. U obrázkového řazení jsem se obávala spolupráce mezi
jednotlivými dětmi. Avšak bylo to zcela zbytečné, neboť k žádným konfliktům nedošlo.
Během vyprávění se děti navzájem doplňovaly, nepřekřikovaly se a ty, které zrovna
nemluvily, seděly na polštářích a poslouchaly.
Během aktivity se děti učily vzájemné tolerance a kooperace. U vlastního vyprávění
většina dětí používala pojmy „lakomý“ a „rozdělit se“, což bylo v podstatě i poselství
příběhu. Zároveň byly podněcovány k tomu, aby příběh pozorně poslouchaly a hledaly
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spojitosti mezi obrázkem a textem. Při společném rozboru nad seřazením obrázků bylo
samotnými dětmi sděleno, že žádná z variant nebyla špatná. Nikdo se tedy necítil jako vítěz
ani jako poražen – stejně tak jako se lakomec necítil jako vítěz, ba naopak díky mužově
štědrosti si uvědomil, jak špatně se k lidem choval.
U závěrečné aktivity se děti měly za úkol rozdělit o něco, co mají rády. Některé děti
zpočátku váhaly a bylo na nich vidět, že se jim nechce, že by to raději snědly samy. Avšak
i přesto došlo k tomu gestu, že nabídly kamarádovi. Malá část dětí dokonce nabídla i paním
učitelkám a jeden chlapec řekl, že si ten kousek schová pro maminku. Myslím si tedy, že
poselství příběhu bylo naplněno a děti si uvědomily, že rozdělit se o něco, nehledě na to,
kolik toho je, či co to je, je důležité.
Vzhledem k větší početnosti dětí ve skupinách jsem si všimla, že většinou jedno dítě
bylo dominantnější než ostatní a obrázky řadilo spíše ono. Proto bych pro příště udělala práci
pouze ve dvojicích, či nechala dítě pracovat samostatně, aby se mohlo rozhodovat podle
sebe.
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Obrázky:

Obrázek 2 – sídlo lakomce

Obrázek 3 - pytel plný zlatých mincí
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Obrázek 4 - osamělý domek

Obrázek 5 - misky s rýží
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Obrázek 6 - miska s rýží pro pejsky

Obrázek 7 – krb
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Obrázek 8 - panské sídlo

3.2.3 Třetí lekce s knihou Buddhovy pohádky
Komentář k výběru příběhu Starý špinavý pohár:
Příběh jsem si vybrala, neboť se v něm objevují hodnoty, jako je laskavost vůči
druhým, ohleduplnost, potěšení z objevného, solidárnost a problémy, jako jsou chamtivost,
lhostejnost vůči druhým, nepoctivost, lež, zlost a nedostatečný pocit viny, které se odrážejí
v klíčových kompetencích.
Cíl aktivity: Děti by si na základě zvoleného příběhu měly uvědomit, že když lžeme,
ubližujeme tím nejen sobě, ale i ostatním a že s poctivostí dojdeme nejdál. Také by měly být
po přečtení příběhu schopné říci, jaké vlastnosti jsou dobré a jaké špatné a v případě, že
udělaly něco špatně, dokázat si to přiznat sobě i ostatním.
Časová náročnost: 25 – 35 min.
Pomůcky: „starý“ pohár, kniha Buddhovy pohádky, obrázky s emotikony (Obrázek 9,
Obrázek 10)
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Podrobné rozpracování aktivit:
Během ranních spontánních činností necháme děti podívat se pohár, který je položen na
stole, nahlédnout do něj a všimnout si, co je na něm zvláštního. Upozorníme je, že se jedná
o starý předmět, který vyžaduje šetrné zacházení.


Jakmile už všechny děti měly možnost seznámit se s novým předmětem, svoláme si
je ke stolečku.


Dětem položíme otázku: Všimly jste si na poháru něčeho zvláštního? Čeho?



Odpovědi:
A (3 roky): „Ne.“
B (3,5 let): „Nevím.“
C (4 roky): „Ano. Místy se třpytí.“
D (5 let): „Vypadá staře, ale i zlatě.“
E (6 let): „Je zvláštní. Jako by byl špinavý a uvnitř blýskavý.“



Navážeme aktivitou v kruhu, po kterém bude „putovat“ pohár, ve kterém jsou ukryté
kartičky – Obrázek 9 – zamračený emotikon (= dobře) a Obrázek 10 - zamračený
emotikon (= špatně). Každé dítě si vytáhne od každého jeden.

Obrázek 9 – zamračený emotikon

Obrázek 10 – usměvavý emotikon
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NAVOZENÍ PROBLÉMU – LHANÍ


Před samotným čtením se zeptáme dětí, zda tuší, o čem bude dnešní příběh vyprávět.
Překřikovaly se a nakonec se shodly na tom, že určitě bude o poháru, který dnes
viděly.



Poté přečteme úvod:

A. „Pohodlně se uvelebte a tiše poslouchejte – pozorně naslouchejte vyprávění o dvou
soupeřivých kupcích, kteří cestovali se svými vozíky od města k městu a prodávali
a kupovali všemožné užitečné i neužitečné věci. Jeden z mužů byl prohnaný a lstivý,
ten druhý však byl laskavý a čestný“ (Buddhovy pohádky, 2010, s. 90).


Děti si schovají hlavu do dlaní tak, aby neviděly kolem sebe. Posléze je jim položena
otázka, zda někdy lhaly / zalhaly / neřekly pravdu. Děti zvednou ruku podle toho, jak
samy usoudí. Sledujeme, kolik dětí se „přizná“. Poté ruce dají zase dolů a otevřou
oči.


Téměř většina dětí zvedla ruku. Zeptáme se jich, zda si myslí, že je dobře.



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Nevím“
B (3 roky): „Asi ne.“
C (3,5 let): „No. Nemělo by se lhát.“
D (4 roky): „Není to dobře, ale děláme to.“
E (5 let): „Já už jsem párkrát lhal. Neměl bych asi.“
F (6 let): „Není to dobře.“
G (6 let): „Lhát se nemá.“

Dle zaznamenaných odpovědí dětí bylo zřejmé, že jsou si vědomy toho, že lhát by se
nemělo, že to není dobře.
ČTENÍ PŘÍBĚHU S REAKCÍ NA SLOVA


Vysvětlíme dětem, o jakou aktivitu se nyní bude jednat – dětem budeme říkat
jednotlivá slova vyskytující se v textu a když zaslechnout vlastnost, která je dobrá,
ukážou obrázek značící úsměv (Obrázek 9), zatímco když se bude jednat o vlastnost
/ povahu špatnou, zvednou obrázek se zamračeným obličejem (Obrázek 10).
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Slova vyskytující se v textu, na které by děti měly / mohly zareagovat zvednutím
daného obrázku: lstivý, laskavý, čestný, zdvořilý, prolhaný, usměvavý, milý,
roztomilý, chamtivý, smutný, bohatý, veselý, ochotný, vzteklý.


Děti na slova reagovaly velmi dobře, avšak spíše se jednalo o děti ve věku
5-6 let. Mladší děti během aktivity spíše přihlížely a u slov, která pro ně byla
známá (například veselý), zvedly daný obrázek. Menší problém byl u slov
lstivý a chamtivý - slova byla později vysvětlena na základě textu níže.



Pokud některé z dětí ukázalo špatný emotikon, aktivita byla přerušena a dítěti
byla položena otázka, proč si myslí, že je to dobře / špatně a bylo vedeno
k tomu, aby si uvědomilo, jak je to tedy správně.



Poté začneme číst příběh, děti opět reagují na to, zda se někdo špatně zachoval, nebo
vlastnost člověka, která není dobrá a naopak – návaznost na předchozí aktivitu.



Úryvky vystihující povahu hlavních postav a následný popis dětmi:

B. Johan pozvedl pohár. Všiml si, že je těžký, podíval se na něj pozorněji a nehtem
seškrábl špínu. Pod ní spatřil záblesk kovu – ten pohár byl ze zlata! Ukrývaje svou
radost i chamtivost, podal jej zpátky dívce a řekl pohrdavě: „Ten starý pohár je
bezcenný. Nikdo by si ho nekoupil, takže je mi líto, ale náramek ti za něj dát nemůžu.“
… Podlý kupec šel dál svou cestou a říkal si: „Později se sem vrátím a řeknu, že jsem
si to s tou výměnou rozmyslel. Budou si pak myslet, že udělali výborný obchod! Mám
takové štěstí, že nevědí, co mají – budu bohatý!“ A spokojeně se usmíval, když myslel
na to, co by si koupil za peníze, které by získal prodejem zlatého poháru. (Buddhovy
pohádky, 2010, s. 93)


Otázka: Jaký byl Johan?



Odpovědi:
A (3 roky): „Zlý.“
B (3 roky): „Nebyl hodný.“
C (3,5 let): „On lhal.“
D (4 roky): „Myslel jen sebe.“
E (5 let): „Byl prolhaný a chtěl ho jen pro sebe.“
F (6 let): „Prolhaný a myslel jenom na sebe.“
G (6 let): „Byl chamtivý, zákeřný a myslel jenom na sebe.“
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Z výpovědi dětí bylo zřejmé, že Johanovu povahu z uvedeného úryvku vystihly
s přesností.
C. Laskavý Valenta přišel ke stejnému domu a zaklepal na dveře … Ela se vrátila
a podala mu pohár. Tenhle laskavý muž však byl čestný. Jakmile vzal pohár do ruky
a uviděl seškrábnuté místo, zvolal: „Proboha! Vaše holčička má velké štěstí! Ten
pohár je z ryzího zlata. Má větší cenu než všechny věci na mém vozíku dohromady“
(Buddhovy pohádky, 2010, s. 93 – 94).


Otázka: Jaký byl Valenta?



Odpovědi:
A (3 roky): „Hodný.“
B (3 roky): „Byl hodný.“
C (3,5 let): „Milý.“
D (4 roky): „Myslel na druhé.“
E (5 let): „Byl laskavý a nemyslel jenom na sebe.“
F (6 let): „Říkal pravdu, nelhal jako Johan.“

I zde bylo zřejmé, že Valentovu povahu děti správně vystihly a odpovědi se často
opakovaly. Na základě popisu hlavních postav si děti uvědomily, jaké vlastnosti jsou dobré
/ špatné.
ODHALENÍ PROBLÉMU - LHANÍ


Před začátkem čtení jsem se dětí zeptala, zda někdy už zalhaly, na jejich reakci
navážeme. Pobídneme je, aby ostatním sdělily, proč to udělaly:
A (3 roky): „Já jsem se bála.“
B (3 roky): „Vzal jsem si něco, co jsem neměl.“
C (3,5 let): „Něco jsem vzala.“
D (4 roky): „Něco jsem udělala a neměla jsem.“
E (5 let): „Lhal jsem o tom, že jsem si nevzal bonbón.“
F (6 let): „Zrovna včera před večeří. Neměl jsem už nic jíst. No a jedl jsem.“
G (6 let): „Lhal jsem, že jsem to neudělala. Ale pravda to nebyla.“




Děti se při sdělování mírně červenaly a nechtěly moc navazovat oční kontakt.

Po uvědomění si toho, proč děti lhaly v daný moment, přečteme závěr příběhu:
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D. Později odpoledne se do toho domu vrátil prohnaný Johan. Když stará dáma otevřela
dveře, mazaně řekl: „Rozmyslel jsem si to, rozhodl jsem se, že vám z dobroty svého
srdce přece jen prodám ten růžový náramek za ten špinavý starý pohár.“ Ela mu
radostným hlasem vysvětlila, že je příliš pozdě: že ho prodali za spoustu peněz,
protože byl z pravého zlata! Johan byl vzteky bez sebe. Ani trochu necítil vinu za to,
že chtěl dívenku podvést – byl jen vzteklý, že teď už za pohár žádné peníze nedostane.
Nechal vozík vozíkem, rozběl se ulicí a volal: „Kde jsi, Valento? Já jsem ten pohár
viděl jako první! Je můj!“ Ale Valenta byl dávno tentam. Pohár už prodal a peníze
rozdělil, aby tak pomohl nejen své rodině, ale také ostatním rodinám ve vesnici.
(Buddhovy pohádky, 2010, s. 95)


Otázka: Uvědomil si i Johan svou chybu?
A (3 roky): „Ne.“
B (3 roky): „Ne, myslel jen na sebe.“
C (3,5 let): „Asi ne“
D (4 roky): „Myslím si, že ne.“
E (4 roky): „Šlo mu jen o peníze.“
F (5 let): „Ne, chtěl Elu podvést a vydělat na tom.“
G (6 let): „Lhal o tom poháru té dívce. Ale myslel jen na sebe.“

Děti se shodly na tom, že Johan svou chamtivost a prolhanost nepřiznal, a že myslel
pouze na sebe a na peníze, o které přišel. Dodaly, že to není správné, a že potřeba, aby byl
člověk poctivý. Děti se navzájem doplňovaly a řekly: „Jako Valenta … Ten řekl pravdu
o poháru hned … Pomohl sobě, rodinám … Ale také babičce a té holčičce.“
ZÁVĚR AKTIVITY:


Dětem na závěr činností položíme otázku, abychom zjistily, zda se u nich změnil
postoj / názor / pocity.


Otázka: Myslíte si teď, že říkat pravdu je lepší a přínosnější nejen pro nás ale
i pro okolí, než lhát?



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Ano. Je.“
B (3 roky): „Ano.
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C (3,5 let): „Lhát se nemá.“
D (4 roky): „Není dobré lhát o něčem.“
E (4 roky): „Ano. Určitě.“
F (5 let): „Je lepší říct pravdu hned.“
G (6 let): „Důležité je se nebát říct pravdu. Nic se nám nestane přece. Lepší,
než lhát.“
H (6 let): „Tím, že lžeme, můžeme někomu i ublížit.“


Celou lekci zakončíme aktivitou, ve které jsou děti pobídnuty, aby řekly jednu
dobrou vlastnost, kterou má jejich kamarád / sourozenec / maminka / tatínek …



Po kruhu opět necháme „putovat“ pohár a dítě, u kterého bude, může vlastnost říci:
A (3 roky): „Moje babička je moc hodná.“
B (3 roky): „Moje taky.
C (3,5 let): „Moje maminka je veselá.“
D (3,5 let): „Moje kamarádka je milá.“
E (4 roky): „Náš malý bratříček je roztomilý.“
F (4 roky): „Ve školce máme hodné děti.“
G (6 let): „Můj tatínek je pracovitý.“

REFLEXE AKTIVIT
Během spontánních aktivit děti se zájmem „studovaly“ pohár a chodily za mnou, že
už vědí, o čem dnešní příběh bude vyprávět. Když z něj měly vytáhnout dva obrázky
s vyznačenými smajlíky, menší děti s tím měly problém. Nedokázaly moc pochopit, že si
mají vzít pouze dva a místo toho si nabraly hrst. Celou situaci jsem pozorovala, aniž bych
se do ní nějak angažovala. Nebyla to třeba, poněvadž jeden z chlapců k dětem přišel
a hromádku vrátil zpátky do poháru. Při čtení konkrétních vlastností většina dětí reagovala.
Opět zde byl viditelný rozdíl u dětí menších, které si u některých nevěděly moc rady a řídily
se tím, co ukazovaly ostatní.
Během aktivity čtení příběhu s reakcí na slova byly děti podněcovány, aby pozorně
naslouchaly textu a aby si dokázaly uvědomit, jaké vlastnosti u lidí jsou dobré, a které
naopak špatné. Taktéž byl „odhalen“ problém, na kterém je postaven i sám příběh, a to lhaní.
Aby se děti necítily špatně, zvolila jsem metodu, aby si u „přiznání“ zakryly oči
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a nepokukovaly po sobě. Cílem činnosti bylo, aby si dokázaly uvědomit, že už to někdy
„udělaly“. U společného rozboru vlastností u hlavních postav se děti shodovaly na
výpovědích.
Závěrem aktivity bylo, aby se děti nebály a ostatním sdělily důvod, proč zalhaly
a uvědomit si, že je lepší říkat pravdu.
Co bych příště udělala jinak? Vzhledem k tomu, že lekce probíhala s mladší i starší
skupinkou dětí, pro příště by mladší děti mohly být jen v roli pozorovatelů. Anebo by se na
konkrétní činnost děti rozdělily a práce by probíhala pouze se staršími. Také by bylo možné
vymyslet jednodušší úkol, který by mladší děti zvládly (například k příběhovým obrázkům
přiřadit, kdo jaký je za použití méně obtížné slovní zásoby).
3.2.4 Čtvrtá lekce s knihou Buddhovy pohádky
Komentář k výběru příběhu O zlomyslné opici:
Příběh jsem si vybrala, neboť se v něm objevují hodnoty, jako je moudrost,
odpuštění, ohleduplnost, otevřenost vůči druhým, přijetí chování druhých, tolerance,
laskavost a problémy, jako jsou nedostatečné pochopení druhých, nemít respekt
a nedostatek soucitu, které se odrážejí v klíčových kompetencích.
Cíl aktivity: Děti by si na základě zvoleného příběhu měly uvědomit, že je potřeba
přemýšlet nad svým chováním a jednat s ostatními lidmi s úctou a pochopením, a že
i ke starým lidem se chováme hezky. Poselstvím příběhu je, abychom se chovali k druhým
tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám.
Časová náročnost: 20 – 35 min.
Pomůcky: kniha Buddhovy pohádky, pexeso (Obrázek 11)
Podrobné rozpracování aktivit:
Během spontánních ranních činností mají děti možnost podívat na obrázek z knihy
(s. 109). Poté si s dětmi sedneme do kruhu a zeptáme se, co vidí na obrázku.
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PRÁCE S ILUSTRACÍ
A (3 roky): „Opičky tam jsou.“
B (3 roky): „Strom a sluníčko.“
C (3,5 let): „Zvířátko s rohama.“
D (4 roky): „Opičky.
E (4 roky): „Vidím malého šneka.“
F (5 let): „Opici, která visí na ocase.“
G (6 let): „To zvíře, nevím, jak se jmenuje ale.“
Zbylé děti odpověděly, že vidí opice a všechny se shodly na tom, že nevědí, jak se
zvíře na obrázku jmenuje. Tudíž jsem jim musela říct, že je to buvol. Pouze jeden chlapec
zmínil, že na obrázku vidí šneka, na čemž je patrné, že si všímá více detailů. Na konci děti
zmínily, že v tom příběhu budou nejspíš vystupovat opičky, ten buvol a šnek, to se jim po
vyprávění potvrdilo.


Zeptáme se dětí, zda si myslí, že se buvolovi líbí, že mu opice visí na ocase.



Necháme je, aby odpověď zdůvodnily.
A (3 roky): „Nevím.“
B (3 roky): „Třeba ano.“
C (3,5 let): „Si spolu asi hrají.“
D (4 roky): „Asi líbí. Hrají si.“
E (4 roky): „No opička se směje. Buvol ale moc ne.“
F (5 let): „Se mu to asi nelíbí moc. Netváří se moc.“
G (6 let): „Mně by se to asi nelíbilo.“
Menší děti se shodly na tom, že buvol s opicí si hráli a tudíž mu visící opice na jeho

ocase nevadila. U dětí starších se odpovědi naopak shodovaly v tom, že podle obrázku
vypadá buvol, že se mu to nelíbí.


Otázka: Udělali jste někdy někomu něco, co se mu nelíbilo? / Uvědomily jste si
někdy, že jste se zachovali špatně?
A (3 roky): „Nevím.“
B (3 roky): „Ano.“
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C (3,5 let): „Jo. Vzal jsem kamarádovi hračku.“
D (4 roky): „Smála jsem se, když maminka zakopla.“
E (4 roky): „No. Když se můj bratříček kousnul. Smál jsem se.“
F (5 let): „Už si to nepamatuji.“
F (5 let): „Neposlechla jsem babičku.“
G (6 let): „Rozlil jsem šťávu na obrázek Aničky a smál se tomu.“
S odpovědí dětí je zřejmé, že téměř každý se někdy zachoval tak, jak by neměl.
Většinou se jednalo o to, že se někomu smály / posmívaly se.
DRAMATIZACE – ŘEŠENÍ ÚKOLU


Děti jsou rozděleny do málo početných skupin (4 skupiny po 3).




Do skupin starších dětí přidáme děti mladšího věku.

Vybrané úryvky vystihující nějaký problém:

A. Jednoho dne opice počkala, dokud si nebyla úplně jistá, že buvol tvrdě spí. Pak se
spustila dolů a visíc za ocas na větvi těsně nad buvolí hlavou, zavřeštěla: „Uáááá!“
Nebohý buvol se strašlivě polekal. Vyskočil na nohy a rozhlížel se kolem sebe, ale
nikoho neviděl. (Buddhovy pohádky, 2010, s. 110)


Úkol: Zkuste předvést situaci (bez toho, aniž byste mluvily), jak to mohlo
vypadat.

Nástin situace byl u dětí velmi podobný. Děti si ve skupině rozdělily následující role:
strom, opice a buvol.
Dramatizace proběhla rychle a vypadala následovně: jedno dítě stálo (strom), druhé si
lehlo na zem (buvol) a třetí skákalo (opice) – v momentě, kdy dítě skočilo před dítě spící,
vyskočilo a nechápavě se rozhlíželo kolem sebe – děti si daly ruky před oči (gesto, že někoho
vyhlíží, rozhlíží se).
B. Buvol si povzdychl. Zavrtěl hlavou a odcházel. „Tohle malé zvířátko je den ze dne
nezbednější,“ pomyslel si a šel hledat klidnější místo. Brzy našel jiný příjemný kousek
stínu a lehl si tam, aby dokončil svůj odpolední odpočinek. „To je ale krásné místo!“
řekl si, než ho přemohl spánek, a vůbec ho nenapadlo, že ho jeho drzá „přítelkyně“
sleduje. Opice se zhoupla dolů z vrcholů stromů, znovu se usadila ve větvích hned
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nad starým buvolem a pozorně poslouchala. Jakmile ho uslyšela chrápat,
potichounku se snesla ze stromu, proplížila se travou k buvolovi a zatahala ho za
ocas. „Au! Au! Au!“ vyjekl starý buvol. (Buddhovy pohádky, 2010, s. 110)


Úkol: Předveďte, jak byste se cítily v pozici starého buvola / předveďte, jak
se cítila škodolibá opice.
Skupina I: Děti si zvolily předvedení škodolibé opice- skákaly, mávaly kolem
sebe rukama a dělaly zvuky: „cha, cha, cha!“
Skupina II: I zde proběhlo předvedení radosti opice – děti vydávaly zvuky
„hu, hu, hu,“ a ukazovaly prstem na sedící děti.
Skupina III: Děti si lehly na zem, po několika minutách vyskočily a mračily
se. Přitom si držely za „ocásek“.
Skupina IV: Děti zůstaly pouze stát a mračily se.

Skupinky měly možnost vybrat si, koho budou předvádět. Výběr byl docela vyvážený
a děti na čtený text reagovaly spontánně a bez jakýchkoliv dotazů.
C. „Ach, bože, vypadá to, že si dnes vůbec neodpočinu,“ bědoval znavený starý buvol.
„Jsi velký a silný a máš ostré rohy, tak proč se pořád necháš otravovat tou
zlomyslnou opicí?“ zeptal se tenký hlásek. (Buddhovy pohádky, 2010, s. 111)


Úkol: Jak byste vyřešily problém s opicí?



Děti se ve skupinkách snaží najít / vymyslet řešení a sdělit ho pak ostatním.
Skupina I: „My jsme se rozhodli, že té opici řekneme, ať to nedělá.“
Skupina II: „Poprosíme tu opičku, aby nás už nechala.“
Skupina III: „Až to udělá znovu, řekneme, že se nám to nelíbí.“
Skupina IV: „No, nenecháme si to líbit. Promluvíme si s ní.“

Lze shrnout, že děti by problém vyřešily tím, že by si s opicí promluvily a řekly jí, aby
to už nedělala.
D. Pozdě odpoledne přišel na kraj lesa jiný osamělý buvol. Měl velmi špatnou náladu,
a proto se mu všichni ostatní buvoli vyhýbali. Byl už na cestě mnoho hodin a byl
velmi unavený, proto se uvelebil k odpočinku pod stromem a usnul. (Buddhovy
pohádky, 2010, s. 112)


Samostatný úkol pro děti: Vyjádřete / předveďte, jak se cítil tento buvol.
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Děti chodily po prostoru se sklopenou hlavou, tělo měly uvolněné a spíše se
hrbily. Během chůze některé zívaly.

E. „Jé, on se vrátil? Přišel pravý čas na další zlomyslný kousek!“ ušklíbla se opice
a vůbec si nevšimla, že to není tentýž buvol. Zhoupla se z větve na větev, udělala ve
vzduchu přemet a přistála přímo na hřbetě spícího buvola. Samotářský buvol zařval
a vyskočil na nohy: „Co si to dovoluješ?“ zabručel a vši silou shodil opici ze hřbetu.
„Auvej!“ křičela opice, když dopadla na zem, až zadunělo. Ke svému velkému
překvapení zjistila, že to je jiný buvol. Teď to s ní bylo zlé, protože byl rozzlobený
a chystal se na ni zaútočit. Opice strachy celá ztuhla. (Buddhovy pohádky, 2010,
s. 112 – 113)


Úkol: Předveďte, jak byste se zachovaly v roli opici.

Objevily se zde dvě možnosti předvedení: útěk a stání na místě – některé děti ve
skupině stály na místě, jiné pobíhaly.
AKTVITY PO PŘEČTENÍ




Jakmile je příběh dočten, probereme s dětmi chování postav.


Otázka: Bylo chování opičky vhodné?



Všechny děti jednoslovně a rychle odpověděly, že ne.

V příběhu vystupují dva buvolové, při čemž jeden je starý, ale dobrosrdečný a druhý
je osamělý a naštvaný. Dětem položíme otázku, v čem se jejich chování lišilo.


Odpovědi:
A (3 roky): „Ten byl hodný a ten zlý.“
B (3 roky): „Nevím.“
C (4 roky): „Jeden se choval k opičce hezky a druhý ne.“
D (5 let): „Jeden byl starý a nechal si to líbit. Druhý ne..“
E (6 let): „Tak v tom, jak se zachovali k té zlomyslné opici.“



Jak bychom se měli chovat k druhým lidem?


Odpovědi:
A (3 roky): „Pěkně.“
B (4 roky): „Dobře.“
C (5 let): „Hezky.“
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D (6 let): „No, pěkně.“
Všechny děti řekly, že bychom se k druhým měli chovat hezky, pěkně a 3 děti
zmínily, že bychom se k druhým měli chovat tak, jak chceme, aby se chovali i oni k nám
a dodaly: „stejně tak, jak to řekl ten buvol na konci.“
DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY (během dne / dalších dnů)


HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ NA ÚROVNI TEXT – TEXT


Závěrečnou aktivitou, kterou zařadíme po dokončení všech lekcí, je
uvědomění si souvislostí mezi jednotlivými příběhy (čtenářská strategie na
úrovni text – text).



Otázka: Pamatujete si, že jsme si četli čtyři příběhy? Co jste si z nich
zapamatovaly? Měly něco společného?



Odpovědi dětí:
A (3 roky): „Nevím.“
B (3 roky): „To je těžké.“
C (5 let): „Slon se bavil se psem. A ten chudý pán se bavil s tím bohatým.“
D (5 let): „Ten příběh o psovi a o misce rýže. To přátelství tam bylo.“
E (6 let): „Ano, vážit si toho druhého.“
F (6 let): „Jo, v přátelství k tomu druhému.“

Malé děti měly problém nalézt souvislost mezi jednotlivými texty, zatímco starším
dětem se úkol povedl hezky.


Otázka: Jaké další souvislosti mezi příběhy jste našly?



Otázka byla položena pouze dětem starším, neboť u předchozí otázky si
mladší děti nevěděly rady.
A (5 let): „Popis vlastností u postav. Dobré a špatné.“
B (5 let): „Vždycky to skončilo dobře.“
C (5,5 let): „To přátelství a chování se k druhým.“
D (6 let): „Jak se chovat k druhým lidem.“
E (6 let): „Ten buvol se zachoval hezky. A Valenta taky s tím pohárem.“
F (6 let): „Všechny příběhy měly nějaké ponaučení.“

71

Děti ještě na závěr se vzájemným doplňováním řekly: „Ta opice se nechovala hezky
a ani ten Johan. Ale ani ten ošetřovatel, co prodal psa. A ten bohatý muž taky ne.“


POZNÁVÁNÍ PŘÍBĚHŮ


Po přečtení zvolených příběhů, které spojuje nějaká hodnota, nebo problém
si s dětmi zahrajeme poznávací hru, kde budou muset podle obrázků poznat,
o jaký příběh se jedná.




Využíváme ilustrace z knihy (s. 49, s. 78, s. 91, s. 109).

PEXESO


Během spontánních aktivit dáme dětem k dispozici pexeso. Obrázky jsou
vzaty z knihy Buddhovy pohádky.



Aktivita by byla vhodná zařadit na úplný závěr, po přečtení celé knihy.

Obrázek 11 - pexeso vlastní výroby ke knize Buddhovy pohádky
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REFLEXE AKTIVIT
Dramatizace a vyjádření emocí pomocí gest a mimiky se dětem moc líbily. Jednotlivé
činnosti probíhaly krátce a děti na ně velmi dobře reagovaly. Ještě předtím, než jsem začala
číst, už děti pokřikovaly, abych začala. Byly nedočkavé a díky tomu, že měly možnost
podívat se na ilustraci, tušily, o čem / kom bude příběh vyprávět.
Všimla jsem si, že děti ve skupinkách spolupracovaly. A neboť se jednalo a věkově
smíšené skupiny, vypozorovala jsem, že dominantnějším bylo starší dítě než mladší.
Poznávání příběhů jsem s dětmi realizovala v jiný den a v odpoledních činnostech,
kde nebyly všechny děti, které byly přítomné na jednotlivých lekcích. Neboť konkrétní lekce
probíhaly v relativním krátkém časovém úseku, děti neměly problém s poznáním
jednotlivých obrázků. Neřekly sice úplně stejný název, jako je uveden v knize, ale mírně jej
změnily.
Pexeso jsem dětem nechala ve třídě po dobu jednoho týdne. Zprvu si ho děti nijak
nevšímaly. Druhý den na to jsem si pexeso vzala, sedla na koberec mezi děti a prohlížela si
jednotlivé obrázky. Děti se kolem mě postupně začaly shromažďovat a začaly je zkoumat
taky. Touha po hře přišla od dětí: „Paní učitelko, zahrajete si s námi?“ řekly. Během dalších
dnů si děti pexeso samy braly a hrály ho.
Co vidím jako obrovské plus, že si děti dokázaly uvědomit souvislosti mezi
zvolenými příběhy a přemýšlely nad jejich „poselstvím“, i tato aktivita probíhala následující
den.
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3.2.5 Shrnutí výsledků záznamového archu
Kompetence k učení: u hledání souvislostí mezi přečtenými příběhy bylo ze
záznamového archu patrné, že pro menší děti to bylo obtížné. Také jsem děti sledovala, zda
dokáží ocenit výkony druhých, zde to bylo vyvážené – 6 dětí ano a 6 dětí ne, z toho 4 děti
byly mladší.
Kompetence činnostní a občanská: téměř všechny děti věděly, co je v souladu se
základními lidskými hodnotami a normami. U většiny dětí se projevil zájem o druhé, avšak
u mladších to nebylo ještě tak viditelné, u dvou dětí se zájem o druhé po dobu pozorování
neprojevil.
Kompetence sociální a personální: děti při společných činností spolupracují, některé
děti měly tendenci se spíše prosazovat, jiné zase naopak. U dvou dětí se objevila touha hrát
si samostatně a nerespektování dohodnutých pravidel, zatímco ostatní s tím neměly problém.
Kompetence komunikativní: všechny děti dokázaly tvořit otázky a hledat na ně
odpovědi. S vyjadřováním svých prožitků pomocí různých prostředků (výtvarných,
pohybových, hudebních) měl problém pouze jeden 6letý chlapec a 3,5letá holčička.
Kompetence k řešení problémů: děti při hře a dalších aktivitách využívaly fantazii
a představivost. Byly vedeny, aby se snažily vyřešit problémy, na které stačí. Avšak 5 dětí
to nedokázalo. Co mě překvapilo, bylo, že převaha nezvládnutí této kompetence byla
tentokrát u dětí starších.
Dále byly děti rozvíjeny dle RVP PV v podoblasti Jazyk a řeč, při čemž většina dětí
dokázala zachytit a vyjádřit hlavní myšlenku díla. Problém byl u dětí 3letých, pro které byl
úkol obtížnější. U některých dětí byla zaznamenána schopnost vyřešit problémy či situace,
jak je zmíněno v podoblasti Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie,
myšlenkové operace. Děti v průběhu pozorování spontánně mluvily o svých zážitcích
a věcech, které pro ně byly zajímavé, což je zahrnuto v oblasti Dítě a společnost.
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Závěr
Teoretická část se zabývala rozvojem čtenářské pregramotnosti, rozdílem klasických
a buddhistických pohádek, a jak je práce s knihou zakotvena v RVP PV a jak souvisí
s rozvojem klíčových kompetencí. V empirické části jsem prostřednictvím online dotazníku
zmapovala, že pedagogové mateřských škol preferují klasické, folklorní pohádky jako je
například pohádka O perníkové chaloupce. Domnívám se, že by se neměly bránit ani
současné či zahraniční tvorbě. Záleží ovšem na výběru. V dnešní době je k dispozici mnoho
knih a nemusí být kvalitní, proto je důležité nad výběrem vhodné knihy strávit nějaký čas,
aby pro děti byla přínosná.
Tímto byla naplněna podstata 1. cíle.
Co se týká práce s knihou v mateřské škole, tak učitelé nejčastěji čtou pohádky pouze
před spaním. Což si dle mého názoru myslím je nedostačující. Děti by měly mít možnost
během celého dne nahlédnout a prohlížet si knihy, které se jim líbí. Pedagogové mateřských
škol by měli vytvářet čtenářsky podnětné prostředí a pracovat s knihou během řízených
i neřízených činností. Nejen, že u dětí rozšiřujeme slovní zásobu, ale také u nich pěstujeme
pozitivní vztah ke knihám a rozvíjíme čtenářskou pregramotnost.
Tímto byla naplněna podstata 2. cíle.
Některé klasické pohádky u dětí mohou vyvolat pocit obavy a strachu. A poněvadž mým
cílem bylo děti rozvíjet prostřednictvím literárního textu v kompetencích, pracovala jsem
s knihou Buddhovy pohádky, která pobízela děti k zamyšlení a uvědomění si, jak bychom
se měli a neměli chovat k druhým lidem. Vybrala jsem příběhy, na jejichž základě byly děti
rozvíjeny zejména v sociální a personální kompetenci a objevovaly se v nich jisté hodnoty
a problémy, které jsou předškolním dětem blízké a běžně se s nimi setkávají. Navrhla jsem
konkrétní lekce s těmito příběhy a realizovala jsem je v běžné mateřské škole. Jednotlivé
lekce jsem poté reflektovala. U některých činností jsem došla k závěru, že je potřeba pro
menší děti zvolit jednodušší úkol / aktivitu.
Tím byla naplněna podstata 3. a 4. cíle.
Během práce s literárním textem jsem sledovala, v jakých kompetencích dle RVP PV
byly děti dále rozvíjeny. I přesto, že v příbězích byla nejčastěji obsažena sociální
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a personální kompetence, po shrnutí výsledků jsem došla k závěru, že děti byly rozvíjeny ve
všech klíčových kompetencích dle RVP PV.
Jako druhou metodu pro sledování rozvoje klíčových kompetencí jsem měla
standardizované pozorování dětí, při čemž jsem došla k závěru, že u většiny dětí se rozvoj
kompetencí objevil. U menších dětí byl potom patrný rozdíl u kompetence k učení, neboť
u nich nebyl zaznamenán příliš její rozvoj (dítě se učí oceňovat výkony druhých
a porovnávat, hledat souvislosti mezi dvěma přečtenými příběhy – což je jedna ze
čtenářských strategií, na jejímž rozvoji je třeba systematicky pracovat), zatímco u starších
dětí k tomuto rozvoji převážně došlo. Jsem si však vědoma toho, že „hodnotit“ klíčové
kompetence je problematické, proto jsem se soustředila jen na vybrané pozorovatelné
položky dle RVP PV (2018) a rovněž jsem si vědoma toho, že v takto krátkodobém
horizontu a vzhledem malé skupině dětí je třeba data velice citlivě interpretovat a nelze je
zobecňovat. Jedná se spíše o první vhled do této problematiky.
Tím byl naplněn 5. cíl.
Na základě zpracování tohoto tématu jsem měla možnost si ještě více uvědomit, že práce
s knihou v mateřské škole je velmi důležitá a že jejím prostřednictvím je dítě komplexně
rozvíjeno, což se mi v prostudovaných publikacích potvrdilo. Myslím si, že kniha by měla
být součástí dítěte a že by se s ní mělo pracovat v nejrůznějších formách (převyprávění děje,
dramatizace, hledání souvislostí mezi texty, vést rozhovory, dokončování příběhu apod.).
A proto bych ve své pedagogické praxi chtěla dětem knihu nejen předčítat, ale i s ní vhodně
pracovat.
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Příloha č. 1

Jméno dítěte /
D J H V A H V S E
A F M
klíčové kompetence, rozvoj
6 6 6 5,5 5 5 4 4 3,5 3,5 3 3
čtenářství dle RVP PV
Dítě hledá
souvislosti mezi
Kompetence
dvěma přečtenými
k učení
příběhy – co mají
společného, čím se
liší.
Dítě se učí
oceňovat výkony
druhých.
Dítě ví, co je
v souladu se
základními
lidskými
Činnostní a
hodnotami a
občanská
normami.
Dítě se zajímá o
druhé.
Dítě při společných
činností
spolupracují
s ostatními.
Sociální a
personální
Dítě dodržuje
dohodnutá a
pochopená
pravidla.
Dítě vyjadřuje
své prožitky,
pocity, nálady
Komunikativní různými
prostředky.
kompetence
Dítě ovládá
řeč, tvoří otázky,
hledá odpovědi.
Dítě využívá
fantazii, nebojí se
experimentu.
Řešení
problémů
Dítě řeší
problémy, snaží
je řešit samostatně.
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Příloha č. 2
Jméno dítěte /
klíčové kompetence, rozvoj
čtenářství dle RVP PV

Kompetence
k učení

Činnostní a
občanské

Sociální a
personální

Domča
(6 let)

Johanka
(6 let)

Honza
(6 let)

Valerie
(5,5
let)

Anička
(5 let)

Hugo
(5
let)

Valtík
(4
roky)

Sára
(4
roky)

Eliška
(3,5
let)

Adam
(3,5
let)

Filípek
(3
roky)

Maya
(3
roky)

Celkový počet bodů
za klíčovou
kompetenci

Dítě hledá
souvislosti
mezi dvěma
přečtenými
příběhy –
co mají
společného,
čím se liší.

/

/

/

/

/

/

/

/

X

X

X

X

8

Dítě se učí
oceňovat
výkony
druhých.

/

/

X

/

/

X

X

/

/

X

X

X

6

Dítě ví, co
je
v souladu s
lidskými
hodnotami a
normami.
Dítě se
zajímá o
druhé.
Dítě při
společných
činností
spolupracují
s ostatními.
Dítě
dodržuje
dohodnutá a

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

11

/

/

/

/

X

/

/

X

/

/

X

/

9

/

/

/

/

X

X

/

/

/

/

/

/

10

/

/

/

/

X

X

/

/

/

/

/

/

10
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Komunikativní
kompetence

Řešení
problémů

Celkový počet
bodů za
jednotlivé dítě

pochopená
pravidla.
Dítě
vyjadřuje
své
prožitky,
pocity,
nálady
různými
prostředky.
Dítě ovládá
řeč, tvoří
otázky,
hledá
odpovědi.
Dítě
využívá
fantazii,
nebojí se
chybovat.
Dítě řeší
problémy,
snaží je
řešit
samostatně.

/

/

X

/

/

/

/

/

X

/

/

/

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

/

/

/

/

X

/

/

/

/

/

/

/

11

/

/

X

X

X

/

/

/

X

/

X

/

7

10

10

7

9

5

7
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9

9

7

8

5

8

