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Úvod 

Téma diplomové práce Využití didaktických her při výuce ruštiny na 

střední škole jsem si vybrala, protože je mi velmi blízké. Didaktika při studiu na 

pedagogické fakultě mě vždy velmi bavila a zajímala jsem se o to, jakým 

způsobem je možné zpříjemnit a přiblížit studentům výuku, jak získat jejich 

trvalý zájem o cizí jazyk, jak je zajímavou a nenásilnou cestou naučit co nejvíce 

a nejlépe. Mě samotnou jako studentku nikdy příliš nebavily hodiny strávené 

mechanickým vyplňováním jednoho cvičení za druhým, vždy jsem vítala 

jakékoliv odtržení od tohoto stereotypu. Proto mě tolik zaujalo užívání 

didaktických her v hodinách cizího jazyka. 

Tato diplomová práce navazuje na tři diplomové práce: Využití 

didaktických her při' vyučování cizích jazyků, Ivana Žižková, rok 2001, 

Didaktické hry při jazykovém vyučování pubescentů, Jana Výchopňová, rok 

2004 a Jazykové a komunikativní hry při vyučování ruštině na střední škole (se 

zaměřením na rozvoj sebepoznání), Eva Křečková, rok 2004, které se také 

zabývaly didaktickými hrami. Každá práce z jiného pohledu. Jejich součástí jsou 

sborníky her rozšiřujících učební soubor Radugal, 2, 3. Na základě těchto 

diplomových prací vyšly publikace: Raduga 1 - jazykové a komunikativní hry, 

Raduga 2 - jazykové a komunikativní hry a Jazykové a komunikativní hry 

v ruštině na pokročilém stupni výuky. 

Cílem této diplomové práce je obhájit a dále podpořit smysluplnost a 

opodstatnění používání didaktických her v hodinách ruského jazyka, dokázat, 

že didaktické hry mají svoji nezastupitelnou roli ve vyučování cizích jazyků. 

Cílem praktické části diplomové práce je ověřit, zda učitelé na vybraných 

středních školách zařazují didaktické hry do svých hodin a zda využívají při 

těchto aktivitách hry z výše uvedených sborníků didaktických her k učebnicím 

Raduga 1, 2, 3. Mým cílem je zjistit, jaké jsou hlavní motivy učitelů pro realizaci 

didaktických her, kdy a proč je provádějí, co od nich očekávají a zda didaktické 

hry jejich očekávání plní. Dále se snažím dozvědět, jak na tyto hry zařazované 

do výuky reagují studenti, jestli je rádi hrají, mají-li pocit, že jim také něco 

přinášejí, nebo naopak v nich nevidí větší přínos pro své vlastní studium jazyka. 
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Stanovené hypotézy: 

Hi: Domnívám se, že učitelé ruštiny na středních školách zařazují do své 

výuky jazykové a komunikativní hry nejen jako odlehčení a zábavu, ale 

také jako plnohodnotný prvek vyučování. 

H2: Předpokládám, že učitelé středních škol znají sborníky jazykových a 

komunikativních her k učebním souborům Raduga 1 - 3, ale nepoužívají je 

příliš při výuce ruského jazyka z důvodu nedostatku času. 

H3: Domnívám se, že studenti středních škol, se kterými budu provádět 

vybrané didaktické hry ze sborníků jazykových a komunikativních her 

k učebnicím Raduga 1 - 3, budou na hry reagovat kladně, budou se jich 

aktivně účastnit a budou je hodnotit jako přínos do hodin ruštiny. 

K problematice didaktických her jsem prostudovala odbornou literaturu 

věnující se tomuto tématu. Z empirických metod jsem při práci použila 

pozorování učebních činností studentů, a to již při své souvislé pedagogické 

praxi na středních a základních školách ve čtvrtém a pátém ročníku, při vlastní 

výuce skupin a jednotlivců a při cíleném provádění vybraných didaktických her 

ze souborů Raduga 1 - jazykové a komunikativní hry, Raduga 2 - jazykové a 

komunikativní hry a Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni 

výuky na středních školách, kde se ruština vyučuje jako další cizí jazyk. 

Pozorovala jsem a zaznamenávala reakce studentů na zvolené didaktické hry. 

Dále jsem vypracovala dotazníky pro učitele, studenty a dospělé studenty a 

prováděla jsem rozhovory se zkušenými pedagogy na středních školách. 

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a 

empirickou. V teoretické části diplomové práce se věnuji didaktickým hrám 

z hlediska Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, protože začleňování 

didaktických her do hodin cizího jazyka je podporováno a jasně doporučováno 

oběma uvedenými kurikulárními dokumenty. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny 

podle klíčových kompetencí popsaných v RVP, kterých mají žáci základních 

škol a studenti gymnázií dosáhnout. Uvádím vždy to, jak zvládnutí klíčových 

kompetencí mohou podpořit didaktické hry. Kapitola Kompetence sociální a 
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personální je relativně nejrozsáhlejší, protože se v ní zabývám také výhodami 

skupinové práce a kooperativního vyučování a organizací třídy při těchto 

formách práce. Další velmi důležitou kapitolou této diplomové práce je 

Osobnost - emocionální dimenze vyučovacího procesu. V ní se věnuji 

pozitivnímu vlivu kladných emočních stavů na učební činnost a všestranné 

rozvíjení osobnosti, které by se mělo promítat i do výuky cizího jazyka. 

Didaktické hry napomáhají vytvoření pozitivní emoční atmosféry ve třídě a ta 

kladně působí na úspěšnou učební činnost, přispívá k lepšímu zapamatování a 

ukotvování probírané látky. Emocionální složka vyučovacího procesu také 

pomáhá sebepoznávání a sebeprosazování studentů, odstranění vnitřních 

bloků. V závěru teoretické části je popsána role didaktických her při rozvíjení a 

utváření motivace studentů. 

V praktické části diplomové práce popisuji celý průběh svého 

empirického průzkumu na školách. Jak probíhala příprava výzkumu, na jaké 

otázky jsem se ptala studentů a učitelů v dotaznících a proč, stejně tak proč a 

jakým způsobem jsem vybírala didaktické hry ze sborníků her k učebnicím 

Raduga 1, 2, 3 pro realizaci se studenty. Velká pozornost je samozřejmě 

věnována výsledkům tohoto průzkumu. Detailně rozebírám výsledky dotazníků 

a rozhovorů s pedagogy, kteří byli ochotni podělit se o své cenné zkušenosti se 

zařazováním didaktických her do své výuky. Popisuji průběh vlastní realizace 

her se studenty na středních školách, líčím jejich reakce a také upozorňuji na 

možná úskalí některých her, která se objevila při jejich provádění. 
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I. VYUŽÍVÁNÍ DIDAKTICKÝCH HER PŘI VÝUCE RUŠTINY NA STŘEDNÍ 

ŠKOLE- TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1. Didaktická hra 

Současná moderní výuka cizích jazyků směřuje k realizaci 

komunikativního, všeobecně vzdělávacího i výchovného cíle, a tedy i k osvojení 

odpovídajících kompetencí. Z hlediska komunikativního cíle jde především o 

rozvoj dovedností poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, 

samostatného ústního i písemného vyjadřování. Dovednost aktivně 

komunikovat a vyjádřit svůj názor je v dnešní době tím hlavním cílem 

vyučování cizího jazyka. Je proto nezbytné, aby do výuky bylo zařazeno co 

možná nejvíce takových aktivit, které tuto schopnost nacvičují a pomáhají 

odbourávat psychologické bariéry. Velmi důležitá je také schopnost opisu, 

využitelná v situaci, kdy neznáme nebo si nemůžeme vzpomenout na určité 

slovo či vazbu, tzv. dovednost kompenzace. Jednou z dalších nutných 

dovedností je umět poslouchat originální projev, porozumět jeho obsahu, 

rozumět běžným promluvám rodilých mluvčích, rádiu, televizi. Umět 

reprodukovat jejich obsah v základních nebo i širších bodech a souvislostech. A 

další dovednosti vedoucí ke zvládnutí přirozené komunikace v cílovém jazyce. 

Mezi aktivity používané při komunikativním způsobu výuky, vedoucí k ovládnutí 

výše uvedených dovedností patří didaktické hry, které splňují současné 

požadavky na výuku, kdy se postupně upouští od nezáživné formy výuky, která 

by spočívala pouze v práci s učebnicí. Od učitele se očekává, že se bude snažit 

vést hodiny zajímavým způsobem, který bude všestranně rozvíjet osobnosti 

studentů. Je to úkol nelehký, ve kterém mohou učiteli pomoci právě didaktické 

hry, kterými je možné stimulovat zájem studentů o cizí jazyk i zpestřit výuku. 

„Významným prvkem aktivizace učení je hra. Obohacuje ho o radost a uvolnění, 

dává mu přirozenou motivaci, rozvíjí tvořivost žáka a poskytuje větší možnosti 

k tvořivému vyučování i učiteli."1 

V pedagogickém slovníku je didaktická hra charakterizována takto: 

„didaktická hra je analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne 

1 Bláhová, K.: Hry pro tvořivé vyučování. Praha, Agentura STROM, 1997, str. 4 
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vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, 

v tělocvičně, na hřišti, v obci, v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné 

řízení, závěrečné vyhodnocení. Je určena jednotlivcům i skupinám žáků, 

přičemž role pedagogického vedoucího mívá široké rozpětí od hlavního 

organizátora až po pozorovatele. Její přednosti je stimulační náboj, neboť 

probouzí zájem, zvyšuje angažovanost žáků na prováděných činnostech, 

podněcuje jejich tvořivost, spontaneitu, spolupráci i soutěživost, nutí je využívat 

různých poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenosti. Některé 

didaktické hry se blíží modelovým situacím z reálného života."2 

2. Didaktická hra v RVP 

Hodnocení a přístup k didaktickým hrám se již hodně změnil. Už 

nepřevládá přesvědčení, že je to ztráta času, ale je více těch, kteří vidí 

smysluplnost jejich užívání ve výuce. Význam a začleňování didaktických her do 

hodin cizího jazyka je podporováno a jasně doporučováno i v Rámcovém 

vzdělávacím programu základního vzdělávání (RVP ZV), ve kterém jsou mimo 

jiné popsány všechny klíčové kompetence, které má žák získat během studia. 

„Žáci na I. stupni hrají jednoduché dialogy, didaktické hry, vyprávějí či 

dramatizují pohádky či jednoduché příběhy, zpívají a pohybem doprovázejí 

písničky." „Cílem jazykové výuky podle RVP ZV by neměla být výuka gramatiky, 

výuka slovíček a bezduchá reprodukce učebnicových textů, ale rozvoj klíčových 

kompetencí žáků."3 Ráda bych se ve své diplomové práci zaměřila také na to, 

jak k tomu mohou přispět didaktické hry v hodinách cizího jazyka. Proto je 

nezbytné tyto klíčové kompetence pojmenovat a definovat. „Klíčové 

kompetence jsou pod záštitou EU definovány jako přenosný a univerzálně 

použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý 

jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a 

úspěšnou zaměstnatelnost."4 „Osvojení jejich základů by mělo proběhnout v 

rámci povinné školní docházky. Pokud se to podaří, pak budou mít příslušníci 

takto připravené generace větší šanci na mnohostranné uplatnění bez ohledu 

* Průcha, J„ Walterová, E„ Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál, 1998, str. 49 
Rámcový Vzdělávací Program pro Základní Vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 

č.j. 25846/2005-2 
4 European Commission: Second Report on the activities of the Working Group on Basic Skills, 
Foreign Language Teaching and Entrepreneurship. 2003 
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na to, kterému oboru se budou věnovat."5 V RVP ZV jsou uvedeny tyto klíčové 

kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská a 

kompetence pracovní. 

„V roce 2004 MŠMT schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let. Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které 

jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. 

Státní úroveň představuje Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá 

Kniha) a Rámcové vzdělávací programy. Národní program vzdělávání vymezuje 

počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné 

„rámce" pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední 

vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle 

kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. Všechny základní školy v 

České republice budou mít povinnost připravit do začátku školního roku 2007/8 

svůj školní vzdělávací program (ŠVP) a od 1. 9. 2007 podle něj začít vyučovat v 

1. a 6. ročníku."6 „Dne 24. 7. 2007 schválilo MŠMT Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

se sportovní přípravou (RVP GSP). Tyto programy jsou určeny pro čtyřletá 

gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Od září 2007 nastává dvouleté 

období, ve kterém budou gymnázia připravovat své školní vzdělávací programy, 

podle kterých začnou nejpozději od 1. září 2009 vyučovat."7 V RVP G jsou 

uvedeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanská a kompetence k podnikavosti. 

3. Komunikativní kompetence 

Jak jsem již zmínila, dosažení komunikativní kompetence je považováno 

za hlavní cíl dnešní výuky cizích jazyků. „Základním motem rozvoje 

komunikativních kompetencí žáků by mohla být parafráze na známé české rčení 

"Mluviti stříbro, mlčeti zlato". Ve výuce cizího jazyka je právě mluvení oním 

pomyslným zlatem, každé mluvení, byť i s chybami a neobratnostmi, je lepší 

* http://www.rvp.cz/clanek/205/181 
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9BI%C3%A1vac%C3%AD_pr 

ogram 
7 http://www.rvp.cz/clanek/1541 
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než pasivní mlčení."8 Význam dosažení komunikativní kompetence jako 

hlavního cíle ve vyučování cizího jazyka spatřují i R. Purm a S. Jelínek. S. 

Jelínek upřesňuje: „pojetí komunikativní kompetence jako připravenost ke 

komunikativnímu chování, které člověku dovoluje realizovat jeho komunikační 

potřeby takovým způsobem, který odpovídá dané řečové situaci a pravidlům 

chování, podmíněnými sociokulturními normami. Mimořádná pozornost se 

přikládá právě sociokulturnímu komponentu komunikativní kompetence. "9 

„Učitel musí vymýšlet pro žáky přirozené situace, kdy budou mluvit nejen 

ve dvojici, ale ve trojici či ve větších skupinách."10 Jazyk se učí tím, že se 

používá. Situace, které nechávají jazyk ožít ve třídě, jsou zprostředkovány 

gesty, zacházení s jazykem, dotýkáním se věcí, příhodami, obrázky, 

dramatizací, zajímavými příběhy vyprávěnými nebo čtenými a hlavně 

didaktickými hrami. Při takovýchto aktivitách je jazyk propojen s činností a není 

již bezduchým a odosobněným. 

W. R. Lee ve své knize jazykových didaktických her píše: „Většina dobrých 

didaktických her dává studentům možnost prožitku komunikace v cizím jazyce, 

takové hry by se daly nazvat komunikačními hrami."11 Komunikační hry nemusí 

být dlouhé a složité. W. R. Lee se také domnívá, že hry nemusí být za každou 

cenu pouze komunikativní, aby podporovaly studium jazyka. Existuje mnoho 

her, jejichž určitý aspekt má komunikační charakter. Jazyk slouží různým stylům 

a stupňům komunikace. Většina didaktických her odvede pozornost studentů od 

nácviku gramatických forem. V ideálním případě přestanou myslet na jazyk jako 

takový a místo toho ho používají jako prostředek dorozumění se, receptivně 

nebo produktivně. Opakování je základem výuky cizího jazyka, ale určitě by 

nemělo být pouze mechanickým drilováním, i když i to je někdy potřeba. Mělo 

by to být opakování úspěšné a zajímavé komunikace, která dodává odvahu 

mluvit v cizím jazyce, motivuje a hlavně zvyšuje jazykovou úroveň studentů. 

„Hry by proto neměly být brány jako okrajová aktivita, vyplňující zbývající čas, 

kdy učitel a třída nemá nic lepšího na práci. Celkem vzato didaktické hry by 

měly být ústřední ve výuce jazyka. Mezi hrami a „nehrami" není jednoznačný 

8 ' Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 
č.j. 25846/2005-2 
®oPurm, R., Jelínek, S., Veselý, J.: Didaktika ruského jazyka. Gaudeamus, 2003, str. 229 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 
č.j. 25846/2005-2 
11 Lee, W. R.: Language Teaching Games. Oxford, Oxford University Press, 1986, str. 2 
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rozdíl, jasné rozdělení. Hry, které mají přesný začátek a konec a jsou určeny 
12 

pravidly, přecházejí do hravých aktivit, které mají méně formální plán." 

4. Kompetence sociální a personální 

Skupinová práce neodmyslitelně patří k didaktickým hrám. Je to jedna 

z nejčastějších forem práce používaná pedagogy při jejich provádění, protože 

značně podporuje rozvoj sociálních a personálních kompetencí studentů a žáků. 

Ráda bych se v této částí zaměřila na realizaci této organizační formy práce ve 

třídě, na její popis, plánování, na to, na co by si učitel měl dát pozor při 

zařazování skupinové práce do výuky, na to, jak je možné předcházet 

případným komplikacím, které by se mohly eventuálně vyskytnout a učitele i 

studenty od takovéto práce odradit, což by byla veliká škoda, protože skupinová 

práce a kooperativní vyučování má mnoho výhod a kvalit, které nelze ničím 

jiným nahradit, zvláště v dnešní době, kdy slova kooperace a týmová práce 

slyšíme doslova na každém kroku. Schopnost spolupracovat je nesmírně 

důležitá pro život studentů, protože po nich bude vyžadována po celý jejich 

život, nejen v jejich budoucích zaměstnáních. V prvé řadě je to ale něco, s čím 

se setkáváme v každodenním životě. Nežijeme přeci sami pro sebe, ale ve 

společenství, ve kterém musíme spolupracovat s druhými, a proto je dobré tuto 

dovednost trénovat a cvičit už odmalička. H. Kasíková na toto téma ve své 

publikaci o kooperativním vyučování píše : „Žijeme ve světě stále více 

charakteristickém vzájemnou závislostí. Konstelace světa na začátku 21. století 

je prokooperativní. Základním požadavkem na výchovu a vzdělávání jako 

významné společenské procesy je nutnost reagovat na tuto podobu světa."13 

Skupinové vyučování a kooperativní učení spolu bezprostředně souvisí, 

jsou velmi úzce propojené. Dalo by se říci, že kooperativní učení vychází ze 

skupinové práce. U obou způsobů vyučování platí stejná pravidla práce. 

Nejdůležitější je spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny, rozdělení úkolů a 

vzájemná komunikace vedoucí k vytyčenému cíli. Skupinovou prací nad lehčími 

úkoly si mohou studenti zvyknout na tento způsob výuky a naučit se kooperovat 

i při náročnějších nebo dlouhodobějších úkolech, které bychom přiřadili spíše ke 

kooperativnímu vyučování. Někdy je těžké přesně rozdělit, co je pouhá práce 

™ Lee, W. R.: Language Teaching Games. Oxford, Oxford University Press, 1986, str. 3 
Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha, Karolinum, 2001, str. 13 
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ve skupinách a co už je kooperativní vyučování. Budu proto zmiňovat vždy obě 

pojmenování a pracovat s nimi jako sobě rovnými, přestože vím, že je nelze 

zcela ztotožňovat. „Pojem kooperativní vyučování nelze ztotožňovat se 

skupinovým vyučováním. Avšak zavádění skupinového vyučování otevírá větší 

prostor pro spolupráci žáků, jejich vzájemnou pomoc. Podstatně tudíž přispívá 

k realizaci kooperativního charakteru vyučování."14 Pro přesnost uvádím 

definice obou pojmů. 

Skupinové učení „je učení, které probíhá v rámci malé sociální skupiny. 

Skupina může vzniknout spontánně nebo ji vytváří učitel podle různých hledisek 

(výkonnost žáků, pohlaví, dovednost spolupracovat, charakter činnosti aj.). 

Skupina obvykle usnadňuje učení zúčastněných osob, zlepšuje průběh i 

výsledky učení. To proto, že oproti individuálnímu učení, mohou účastníci 

debatovat o problémech, navrhovat různé přístupy , získávat včas zpětnou 

vazbu, rozdělit si práci, vzájemně se kontrolovat, spolupracovat, vzájemně se 

povzbuzovat, objevovat chyby, vysvětlovat si nejasnosti, učit se od jiných, 

společně směřovat k cíli. Obvyklá velikost skupiny se pohybuje od dvou (párové 

učení) do pěti až sedmi osob (skupinové učení)."15 

Kooperativní učení je postaveno na spolupráci osob při řešení složitějších 

úloh. Řešitelé jsou vedeni ktomu, aby si dokázali rozdělit sociální role, 

naplánovali si celou činnost, rozdělili si dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat, 

slaďovat úsilí, kontrolovat jeden druhého, řešit dílčí spory, spojovat dílčí 

výsledky do většího celku, hodnotit přínos jednotlivých členů atd."16 „Jde o 

systém založený na principech kooperace při učení v malých skupinách. 

Kooperace sama není, i když je cenným cílem tohoto systému, však není cílem 

prioritním - tím je rozvoj intelektuální a osobnostně sociální."17 

4.1 Výhody skupinové práce/kooperativního vyučováni při provádění 

didaktických her 

Proč zařazovat kooperativní skupinovou činnost do vyučování? „Od 

počátku by měly být do výuky zařazovány všechny sociální formy práce a 

is Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV nakladatelství, 1999, s. 211 
16 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál, 1998, str. 224 
17 Kasiková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Portál, 1997, str. 51-52 

Kasíková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Karolinum, 2001, str. 62 
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efektivně střídány - frontální práce, práce ve dvojici, trojici, práce jednotlivce -

důležité i pro udržení pozornosti žáků."18 

„Kooperativně lze uspořádat úkolové situace ve všech vyučovacích 

předmětech."19 Cizí jazyky jsou k tomuto uspořádání velmi vhodné, protože při 

studiu cizího jazyka by studenti měli být aktivní, sami se co nejvíce podílet na 

chodu hodiny a co nejvíce komunikovat v cílovém jazyce, což není dost dobře 

možné ve větších skupinách 15 až 20 lidí, což je běžný počet studentů ve 

třídách na našich školách při výuce cizího jazyka. Tento problém nám může 

pomoci vyřešit právě skupinová práce či kooperativní vyučování. Rámcový 

vzdělávací program: „Žáci si mají od první vyučovací hodiny osvojovat efektivní 

strategie vedoucí k zvládnutí cizího jazyka - vedeme je prostřednictvím 

zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny."20 

Při frontálním způsobu vyučování mluví a je aktivní vždy pouze učitel nebo 

jeden student, ale ve skupinách pracuje najednou hned několik studentů, což je 

mnohem přínosnější, hlavně ve výuce jazyka, kde je důležité, aby si každý 

student vyzkoušel konverzaci v cílovém jazyce a to ve skupině, což je spojeno s 

mnohem menší dávkou stresu a strachu než před celou třídou. Student si 

v klidu ve skupině či dvojici nacvičí používání určitého jazykového jevu, který 

pak předvede v dialogu nebo krátké dramatizaci a není hned stresován 

výstupem přede všemi. 

Z psychologického hlediska je kooperativní vyučování/skupinová výuka 

významná tím, že pomáhá posilovat sebedůvěru studentů, rozvíjí a upevňuje 

jejich samostatnost. Studenti mají možnost si uvědomit, že jsou schopni 

pracovat sami, bez stálé pomoci a vedení učitele a to jim dodává důvěru ve své 

schopnosti, v sebe sama. Přenesením odpovědnosti na studenty se stávají 

motivovanějšími a jeví o učivo mnohem větší zájem. „V kooperativních situacích 

můžeme počítat s vnitřní motivací, vyšším očekáváním úspěchu, výraznějšími 

pobídkami k výkonu založenými na vzájemné prospěšnosti, s větší zvídavostí 

v poznávání a se stálejším zájmem o výkon, vyšší angažovaností a vytrvalostí 

při dosahování výsledků než je tomu v situacích uspořádaných kompetitivně 

nebo individuálně. U žáka, který se učí v kooperativních úkolových situacích, se 

http://www.rvp.cz/clanek/77/955 
2o Kasíková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Karolinum, 2001, str. 96 

http://www.rvp.cz/clanek/77/955 
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zvyšuje zájem o vyučovací předmět, o učení, školu, pozitivně se mění i vztah 

k učiteli."21 

Prací ve skupinách se studenti lépe navzájem poznávají. Spolupracují i 

s těmi spolužáky, se kterými se jinak nebaví, a přestože jim třeba nejsou příliš 

sympatičtí, mají možnost je poznat i z jiné stránky a možná i ocenit určité jejich 

vlastnosti, které se projeví při spolupráci a o kterých dříve nevěděli nebo si jich 

nevšimli, protože ktomu nebyla příležitost. Při provádění didaktických her 

v hodinách cizího jazyka se otevírá široký prostor pro zlepšení vztahů ve třídním 

kolektivu. Studenti se učí spolu častěji a otevřeněji komunikovat, vnímat a 

chápat názory druhého, jeho vidění světa. Také si mohou uvědomit, že je každý 

člověk jedinečný, že každý má své silné a slabé stránky a že není nutné se 

stále tolik srovnávat a kritizovat, ale respektovat se. Celkově rozvoj spolupráce 

studentů a žáků ve skupinách, i při didaktických hrách, pozitivně ovlivňuje klima 

nejen ve třídě, ale i v celé škole. 

Skupinovou prací se rozumí i práce ve dvojicích. Nyní bych se pokusila 

popsat specifika práce ve dvojicích a práce ve větší skupině. „V některých 

ohledech je skupinová práce dynamičtější než ve dvojici: ve skupině je více lidí, 

kteří na sebe vzájemně působí, a proto vzniká lepší předpoklad pro diskusi a je 

větší šance, že alespoň jeden člen skupiny bude schopen vyřešit problém, když 

se vyskytne."22 Dále je podle J. Harmera, britského didaktika dlouhodobě se 

zabývajícího výukou angličtiny jako cizího jazyka, skupinová práce uvolněnější, 

protože neklade takové požadavky na schopnost studentů úzce spolupracovat 

pouze s jednou další osobou a je zábavnější. 

Ne všichni žáci a studenti jsou na kooperativní styl výuky zvyklí. Je dobré 

proto začít s nimi pracovat zprvu ve dvojicích a postupně přidávat i práci ve 

větší skupině. Je to ze začátku rychlejší, i pokud jde o přeskupování a 

přemisťování do skupin, které se také musí studenti postupně naučit. Od 

jednoduchého kontrolování vyplnění určitého cvičení v hodině či domácího 

úkolu se sousedem v lavici až po nácvik čtení rozhovoru nebo jeho vymýšlení si 

žáci zvykají spolupracovat se spolužáky. Berou to pak jako samozřejmost, jako 

jednu z možných forem práce. Učitel by měl žáky a studenty podporovat v tom, 

aby si pomáhali, radili si a učili se od sebe navzájem a dostatečně kladně to 

Kasíková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Portál,1997, str. 69 
Harmer, J.: The Practice of English LanguageTeaching. London, Longman, 1991, str. 245 
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také ústně i známkou hodnotit. Určité typy aktivit a metody činnosti se hodí lépe 

pro práci ve dvojici, jiné pro skupinu. 

Metody vhodné pro práci ve skupině: diskuse, řešení problému, práce na 

určitém produktu, simulace, komunikační hry aj. Všechny úlohy orientované na 

studenty a jejich samostatné myšlení a užívání jazyka. Pro práci ve dvojicích se 

hodí spíše typy cvičení více kontrolované a vedené učitelem jako například , 

vzájemná kontrola a porovnání odpovědí jakéhokoliv typu úkolu, nácvik a 

vymýšlení mikrodialogů a mnoho dalších. Záleží jen na fantazii a zkušenosti 

učitele. 

Existují samozřejmě i určité problémy spojené s prací ve skupinách, na 

které je nutné dávat pozor. Hlavním problémem se zdá být užívaní mateřského 

jazyka. Studenti mají tendenci přecházet do češtiny, protože je to pro ně 

přirozeně mnohem snazší, nemusí tolik přemýšlet a vůbec se namáhat. Dalším 

nebezpečím je nepřesnost, tedy to, že studenti mohou používat nesprávné tvary 

a vazby, špatné gramatické formy. Mnoho učitelů se také obává možného 

zvýšení nekázně a šumu ve třídě. Tyto stránky skupinové práce je samozřejmě 

nutné brát v potaz a připravit se na to, že se objeví, umět na ně reagovat. 

Problémy, které mohou vzniknout, by neměly být důvodem k úplnému odmítnutí 

skupinového vyučování. 

4.2 Organizace třídy 

Podle Harmera je role učitele - organizátora tou nejsložitější a 

nejnáročnější. „Úspěch mnoha aktivit závisí na dobré organizaci a na tom, že 

studenti přesně ví, co mají dělat."23 Toto pravidlo platí samozřejmě i při 

provádění didaktických her. Je nezbytně důležité stručně, jasně a přesně 

studentům vyložit, v čem spočívá daná didaktická hra, jaká jsou její pravidla a 

cíl. Poté by měl učitel ještě zkontrolovat, jestli opravdu všichni porozuměli 

zadání a je jim zcela jasné, co se od nich očekává. Teprve tehdy může začít 

vlastní realizace hry. Nemá smysl vysvětlovat pravidla, když už studenti pracují 

nad určitým úkolem, protože se na to, co říká učitel, již plně nesoustředí. Po 

celé trvání didaktické hry by měl učitel dbát na to, aby byla dodržována předem 

určená pravidla. Jakékoliv nadržování, tolerování podvádění a nejasnosti by 

23 
Harmer, J.: The Practice of English LanguageTeaching. London, Longman, 1991, str. 239 
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mohly vést k nechuti studentů věnovat se didaktickým hrám, k jejich demotivaci 

a pocitu, že na výsledku nezáleží. 

Jak dále Harmer píše, zdá se, že neexistuje žádný výzkum, který by dokázal 

odpovědět na otázky týkající se ideálního uspořádání studentů do dvojic a 

skupin. Každý učitel se musí rozhodnout sám, jakým způsobem studenty 

rozdělit, aby práce probíhala co nejlépe, úspěšně a všem zúčastněným 

přinášela uspokojení z dosaženého výsledku. Znalost skupiny pomůže učiteli 

vybrat z mnoha možností uspořádání, na příklad, jestli budou pracovat dobří 

studenti se slabšími, nebo dobří zvlášť a slabší zvlášť, jestli se studenti rozdělí 

sami podle kamarádství nebo zůstanou ve dvojicích a skupinách tak, jak sedí 

atd. Podle zaměření didaktické hry se může lišit uspořádání studentů. Všechny 

typy rozdělení mají své výhody i nevýhody. O této problematice více píše G. 

Petty ve své publikaci Moderní vyučování: 

„Rozdělení do skupin určí: 

náhoda. - Například každému žákovi přidělte číslo skupiny: první, druhá, třetí; 

první, druhá, třetí... 

Skupiny sestavené na základě náhody mohou být zpočátku poněkud rozpačité, 

což vám může i nemusí vyhovovat; 

kamarádství. - Když žákům řeknete, aby si vytvořili skupiny, brzy to provedou; 

jasně však určete počet členů skupiny a trvejte na něm. 

Takovéto skupiny jsou mezi žáky oblíbené, nemusí ovšem vždy sdílet vaše 

učební záměry. Mohou být na překážku, jestliže chcete působit na změnu 

názorů a postojů žáků. Musíme též počítat s tím, že budou vznikat výhradně 

chlapecké nebo dívčí skupiny a občas i party a skupiny jiným členům uzavřené; 

výsledky, zkušenosti žáků. - Můžete rozdělovat žáky čistě podle jejich 

výsledků (rychlí, průměrní, pomalejší); nebo mohou vytvořit skupinu žáci 

sdílející konkrétní slabinu (např. matematika), čímž zabráníte tomu, aby jen 

pasivně sledovali jiné, a bude pro vás snadnější jim pomáhat. Ze stejných příčin 

jsou někdy spojeni do skupiny žáci ostýchaví. 

Tento postup umožňuje, aby každá skupina postupovala svým vlastním 

tempem. Můžete tím vyvolat rivalitu a nepřátelství, tomuto riziku se ovšem zcela 

nevyhnete nikdy; 

záměrné promíchání. - Můžete chtít vytvořit různorodé skupiny, v nichž by byly 

mezi žáky velké odlišnosti, např. co se týče věku, pohlaví, rodinného prostředí, 

povahy, zkušeností, znalostí. Tyto skupiny pomáhají zabraňovat žákům v 
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zaujatosti a umožňují, aby se učili jeden od druhého. Rovněž přijdou vhod, 

chceme-li formovat názory a postoje žáků; 

výběr podle zasedacího pořádku. - Tato metoda se používá nejčastěji. 

Nevybírejte však žáky sedící vedle sebe, ale ty, kdo sedí za sebou. Členové 

skupiny si pak mohou lépe vzájemně vidět do tváře, což je velice důležité. 

Skupiny tohoto typu lze vytvářet jak v laboratoři nebo ve velké posluchárně, tak 

v normální třídě."24 

Určitě je dobré způsoby rozdělení čas od času měnit a naopak při 

dlouhodobějších hrách mohou studenti soutěžit ve stejných týmech celý půlrok 

či rok. Další možností jsou tak zvané flexibilní skupiny. „Studenti začínají 

v daných skupinách a v průběhu aktivity se skupiny rozdělují a znovu formují, 

nebo se spojují dohromady, dokud se třída plně nepřeskupí."25 Pokud to není 

nezbytně nutné, nemluvte během skupinové práce k celé třídě. Pokud to nutné 

je, přerušte práci skupin, ujistěte se, že vám všichni věnují pozornost, a mluvte 

stručně a jasně. Skupiny nemají vyrušování od práce rády. „Při obcházení 

skupin dejte pozor, abyste nezůstali u žádné z nich příliš dlouho, ať už je její 

práce jakkoli zajímavá. Důležitou úlohu hraje řeč těla. Skloňte hlavu tak, abyste 

ji měli ve stejné úrovni jako žáci, a úsměvem navoďte atmosféru spolupráce 

spíše než kritického hodnocení. Někteří učitelé skupiny žádají, aby pro ně 

nechávaly volnou židli. Stůjte nebo seďte v takové pozici, z níž uvidíte na 

všechny ostatní skupiny."26 

5. Kompetence k učení 

„Žáci si mají od první vyučovací hodiny osvojovat efektivní strategie 

vedoucí k zvládnutí cizího jazyka - vedeme je prostřednictvím zajímavých a 

různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny - žáci by si na I. stupni měli 

ve škole osvojit správnou výslovnost, z velké části zapamatovat novou slovní 

zásobu, z velké části pamětně naučit texty písniček, říkanek, pochopit základní 

gramatické struktury prezentované komunikativní formou. Žáci mají být vedeni 

ke schopnosti využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle 

24 http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=778. Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, 
Portál, 2004 
26 Harmer, J.: The Practice of English LanguageTeaching. London, Longman, 1991, str. 246 

http://www.skolaonline.cz/scripts/detail. php?id=778, Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, 
Portál, 2004 
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známých a dříve osvojených, orientovat se v novém neznámém textu 

poslechovém či čteném - nezbytné pro komunikaci."27 

RVP G: „Žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě 

zpracovává a využívá při svém studiu a praxi. Kriticky hodnotí pokrok při 

dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany 

druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci."28 Didaktické 

hry jsou velmi často zařazovány po dokončení určité části učiva, pomocí nich si 

studenti sami mohou ověřit, jak zvládli probranou látku, jestli je třeba se k 

něčemu ještě vrátit nebo se opravdu vše naučili a jsou schopni to i správně 

použít. Často zařazované bývají různé typy vědomostních soutěží mezi dvěma 

a více týmy. Při realizaci těchto typů her je třeba, aby učitel dodržoval pravidla 

konstruktivní kompetice, aby se z ní nestala kompetice destruktivní, která 

limituje účinnost učení. Charakteristika destruktivní kompetice podle H. 

Kasíkové: 

• „nevhodné úkoly, 

• nedostatek výkonové motivace, dané nedostatečnou propojeností 

s druhými (není tu motivace vyhrát nad ostatními), 

• vysoká úroveň úzkosti generovaná strachem z prohry, 

• nevhodné kompetitivní chování dané dvojznačností pravidel, kritérii pro 

určení vítěze atd., 

• důležitost výhry je příliš vysoká, což vyúsťuje do interference 

s adaptivním řešením problémů, přehnaného zdůrazňování výsledků a 

podvádění."29 

Konstruktivní kompetice naopak učení podporuje. Je pro ni příznačná: 

• „negativní vzájemná závislost, jasný začátek a konec, 

• jasná kritéria pro výběr vítěze, 

• jasná řada pravidel a procedur, které kontrolují interakci, 

• schopnost jasně škálovat soutěžící od nejlepšího k nejhoršímu, 

• vhodný úkol (např. když je třeba cvičit dobře naučené dovednosti, dobře 

zvládnutá látka má být usoustavněna, zopakována nebo pokud má být 

předveden jednoduchý úkol), 

27 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 

č.j. 25846/2005-2 
2g Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, str. 8 

Kasíková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Portál,1997, str. 76 
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• přísná kontrola interakce mezi soutěžícími, 

• možnost monitorovat a revidovat pokrok soutěžících, aby se mohli 

sociálně srovnávat, 

• soutěžící musí věřit, že mají šanci na výhru, 

• relativní nedůležitost, zda někdo vyhraje nebo prohraje, 

• dovednosti soutěžit, tedy hrát fair, být dobrým vítězem a dobrým 

poraženým a užívat si soutěž, výhru i prohru, 

• učitel by měl monitorovat pokrok soutěžících, ale nepřeceňovat 

výsledky."30 

6. Kompetence k řešení problémů 

RVP G: „Žák uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve 

získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení 

využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice. Je otevřený 

k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran, 

zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení 

jejich rizik a důsledků."31 

Mnoho didaktických her využívá simulačních a situačních metod. Uvádím 

definici J. Skalkové: „Metody simulační uvádějí žáky do analýzy problémů, které 

mohou existovat i ve skutečnost. Pod pojmem simulace chápeme zjednodušené 

předvedení určitého fragmentu skutečnosti. Simulační metody navozují určitý 

hravý ráz situace, která nemá konfrontační charakter, jak to bývá v reálném 

životě. Usnadňují proto jednotlivci postupovat uvolněně, získat nadhled, 

zaujímat bez obav určité postoje. Zároveň vedou od pouhého mluvení 

k prožívání a jednání. Simulační metody umožňují žákům získávat dovednosti, 

analyzovat a řešit problémy, které představují životní situace."32 V rámci 

didaktických her, které používají tyto metody, si studenti mohou vyzkoušet, jak 

by se zachovali v složitějších, třeba i konfliktních situacích. Mohou si prožít to, 

co by řekli, jak by to formulovali a také to, jak by na to reagoval jejich protějšek a 

ostatní účastníci situace. Toto vše studentům pomáhá vidět problém, životní 

30 
31 Kasíková, H.: Kooperativní učení, Kooperativní škola. Praha, Portál,1997, str. 76-77 

1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, str. 9 

32 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV nakladatelství, 1999, str. 185 
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situaci zvíce úhlů pohledu, nejen z toho svého. Tím se naučí hledat vhodná 

řešení, chování a závěry. 

Také při práci na určitém projektu se studenti učí řešit problémy. 

„Projektové vyučování - žáci se učí vyhledávat informace z různých zdrojů, 

vyhodnocovat je a zpracovávat (např. Mein Ferienland - žáci zpracovávají 

nejrůznější údaje o zemi, kterou si vybrali, možnosti cestování, ubytování, ceny, 

aktuální témata - Fuliballweltmeisterschaft - shromažďování a vyhledávání 

informací o pořádající zemi, stadiony jako dějiště zápasů, účastnické země, 

sledování soutěže, vyhodnocování výsledků). 

„Velmi vhodné je použít opakovaně již jednou vyřešený problém na jiné 

téma - žáci si ověří v praxi, jakého pokroku dosáhli, oč snazší je jejich další 
33 

práce - průběžné zařazování miniprojektů do výuky." 

7. Kompetence občanská 

Již v části věnované komunikativní kompetenci jsem se zmiňovala o jejím 

sociokulturním komponentu, jehož význam nelze opomíjet, jak uvádí S. Jelínek. 

„Jde o kulturologický přístup, který se utvořil již v rámci komunikativního směru 

se zájmem o extralingvistické podmínky komunikace, osobnost studenta, jeho 

znalosti o světě. Výchozím momentem tohoto přístupu se zdá být myšlenka 

plného vzájemného porozumění mezi účastníky komunikace (to znamená 

plnohodnotné jazykové komunikace) předpokládající nejenom zvládnutí jazyka, 

ale také znalosti o kultuře, chápané v nejširším slova smyslu jako systém 

hodnot vytvořených ve všech oblastech národem, který je nositelem daného 

jazyka."34 Dále S. Jelínek píše o nutnosti humanizace výuky jazyka. Proto 

vyučování cizích jazyků je třeba provádět v duchu spolupráce, vzájemného 

porozumění a pomoci. Komunikace v cizím jazyce by neměla být zaměřena 

pouze na získání a předání informací, ale měla by se také orientovat na sblížení 

a vzájemné poznání lidí. „Na humanistických názorech je také postaven přístup 

kvyučování založený na studentovi, který se projevuje vtom, že student je 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 
č.j. 25846/2005-2 
34 Purm, R., Jelínek, S., Veselý, J.: Didaktika ruského jazyka. Gaudeamus, 2003, str. 229 
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hlavní postavou pedagogického procesu a jemu se dává maximum iniciativy 

v učení."35 

„Žáci by si měli prostřednictvím cizího jazyka uvědomit i vlastní identitu -

velmi vhodné jsou simulované situace, kdy žáci seznamují cizince se svou 

zemí, s památkami, kulturou, s městem, v němž žijí, se školou, rodinou - i zde 
' «36 

lze využít nejrůznějších zdrojů, dostatečné množství doprovodného materiálu." 

Cílem mnoha didaktických her je právě ono poznávání vlastní identity, „rozvíjení 

individuálního sebepoznávání."37 Především v publikaci Jazykové a 

komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky J. Folprechtové a E. 

Křečkové nalezneme spoustu her zaměřených na poznávání sebe sama. 

Z relevantních témat uvádím např. Vlastnosti osobnosti a vztah člověka 

k cestování, Obecně lidský smysl studia cizích jazyků, Sdílení lidí v různorodé 

sociální skupině, Bydlení, rodinný život a životní styl. 

8. Osobnost - emocionální dimenze vyučovacího procesu 

„Osobnost je určitá soustava komplexních, vzájemně propojených 

systémů složek, rysů a vlastností, poměrně a relativně obecných, trvalých a 

základních, které jsou vnitřními obecnějšími předpoklady duševní činnosti a 

chování člověka. V určité situaci se pak aktualizují jako determinanty, které 

určují způsoby chování. Osobnost je celek jedinečný a pro danou osobnost 

charakteristický a neopakovatelný."38 Vlastnosti osobnosti tvoří jednotný celek. 

Psychické vlastnosti osobnosti se dají rozdělit do několika základních skupin. 

První skupinou jsou vlastnosti výkonové. Mezi ně řadíme například schopnosti, 
' 39 i i. ' 

dovednosti a vědomosti. Další skupinou jsou vlastnosti temperamentove, ktere 

charakterizují průběh prožívání a chování z hlediska intenzity a tempa. 

Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti ženou člověka k práci a činnosti. Mezi 

ně bych zařadila například biologické potřeby, pudy, instinkty, zájmy a také 

životní plány. Poslední skupinou jsou vlastnosti charakterové,40 neboli to, co 

Purm, R., Jelínek, S., Veselý, J.: Didaktika ruského jazyka. Gaudeamus, 2003, str. 230 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1.9.2005, 

č.j. 25846/2005-2 
37 Folprechtová, J„ Křečková, E.: Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni 
výuky. Ostrava, Montanex, 2006, str. 6 
3 Grecmanová, H.: Obecná pedagogika. Hanex, Olomouc, 1999, str. 197 
39 Grecmanová, H.: Obecná pedagogika. Hanex, Olomouc, 1999, str. 197 
40 Grecmanová, H.: Obecná pedagogika. Hanex, Olomouc, 1999, str. 197 
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tvoří osobnost jedince. „Charakter vyjadřuje individuální vlastnosti člověka a ve 

smyslu morálního charakteru vyjadřuje pohotovost nebo nedostatek pohotovosti 

člověka jednat podle určitých etických principů." Charakter se projevuje 

v činech a je úzce spojen s motivy. „Vlastnosti charakteru vyjadřují hodnoty 

konkrétních činů a některé z těchto vlastností vyjadřují úroveň morálního vývoje 

jedince. Utváření charakterových vlastností osobnosti je procesem generalizace 

a stereotypizace jejích pohnutek a motivů".41 

V průběhu školního vzdělávání se utváří celá osobnost člověka. Vliv školy 

není jediným vlivem působícím na jedince, ale všestranné rozvíjení osobnosti 

žáků a studentů je základním a nejdůležitějším úkolem vyučování jako 

takového. To by se mělo promítnout i do výuky cizího jazyka, proto se u tohoto 

tématu krátce zastavím. „Učitel cizího jazyka se více než učitelé ostatních 

předmětů musí aktivně zapojit do emoční atmosféry hodiny a zajistit, jak nejlépe 

umí, vznik emočních stavů u studentů, které budou blahodárně působit na jejich 

učební činnost."42 Protože emoce hrají v upevňování zkušeností rozhodující 

význam a protože zkušenosti formují osobnost. 

8.1 Emocionalita 

„Emoce jsou velmi komplexní jevy. Jejich charakteristickým rysem je 

citlivost na změny ve vnějším i vnitřním prostředí organismu a proměnlivost. 

Citlivost na změny v osobních a situačních okolnostech se odráží v tom, že bez 

zjevných změn v objektivních okolnostech se emoce sama může proměňovat 

(na základě subjektivního hodnocení situace). V jedné situaci může být emoce 

vzbuzena, ale v jiné, stejně typické nikoli."43 „Je důležité připomenout, že 

kognitivní procesy nejsou od emocionálních nijak odděleny, naopak. Všechny 

psychické procesy tvoří jednotu duševního dění. Negativní emoce, zvláště ty 

s vysokou úrovní aktivace, jako je úzkost nebo strach, zužují ohnisko 

42 Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, Praha, 2002, str. 535 
Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, Praha, 2002, str. 535 
Leontiev, A. A.: Psychology and the Language Learning Pročešeš. Oxford, Pergamon Press 

1981, str. 7 
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pozornosti. Pozitivní emoce, včetně těch s vysokou aktivací, rozsah pozornosti 
. . „ 4 4 rozsiruji. 

„Emocionalita je všeobecně platným principem, který má jednoznačně 

kladný vliv na proces vyučování i učení."45 R. Purm v kapitole Hodina ruského 

jazyka v knize Didaktika ruského jazyka připomíná důležitost nastolení příjemné 

atmosféry již na začátku hodiny v komunikaci, která vyvolává u studentů zájem 

o to, mluvit v cizím jazyce. uJe třeba zapojit studenty do aktivní činnosti v cizím 

jazyce, aby se naladili na vyučovaný jazyk například tím, že se zopakuje báseň, 

zazpívá píseň, provede fonetická rozcvička, rozhovor na aktuální téma."46 Také 

krátké didaktické hry, prováděné na začátku hodiny, pomáhají studentům přejít 

plynule z češtiny do cizího jazyka. Nenásilnou formou nutí studenty uvědomit si, 

že je hodina ruštiny nebo jiného cizího jazyka a začít alespoň trochu přemýšlet 

v tomto cizím jazyce. Zásadní význam tohoto „naladění se," jak krátký úsek 

v počáteční fázi hodiny sama nazývá, zdůrazňuje i K. Patersonová. „Měl by 

v sobě zahrnovat vše, co obsahují postupy, jimiž se vyučovací hodiny zahajují: 

svižnost, nápaditost, energii a elán. Takové „naladění" bychom mohli výstižně 

charakterizovat třemi slovy: spontánní, vzrušující vyučování, jejichž cílem je 

získání pozornosti žáků."47 A přestože se soustředí na žáky od 8 do 15 let, 

myslím si, že její názory a zjištění jsou aplikovatelná a vhodná pro všechna 

věková období, tedy i pro dospívající studenty a dospělé. Celý proces učení 

přirovnává ke sportovnímu výkonu, ve kterém nesmí chybět rozcvičení či 

zahřívací fáze, která odpovídá „naladění." Ve své publikaci se K. Patersonová 

věnuje také hrám a různým soutěžím. Nejen že cíl naladění mohou splnit krátké 

hravé aktivity a minisoutěže, ale naladění může také velkou měrou ovlivnit to, 

jak proběhne delší soutěž nebo didaktická hra zařazená do výuky. „A právě 

v této fázi, možná ve větší míře než kdykoliv jindy, může učitel alespoň 

částečně ovlivnit, kdo bude vítězem a kdo poraženým, aby „hvězdami" nebyli 

stále titíž žáci."48 

K. Patersenová provedla malý výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký by měl 

být dobrý učitel podle žáků 1. až 8. ročníků. Zodpovědí vyplynulo, že oceňují 

44 Janíková, V.: Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 
47, č. 2, s. 53-4 

Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí. Praha, Portál, 2002, str. 11 
47 Purm, R., Jelínek, S., Veselý, J.: Didaktika ruského jazyka. Gaudeamus, 2003, str. 216 
4s Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se! Praha, Portál, 1996, 12 

8 Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se! Praha, Portál, 1996, 20 
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především „schopnost zaujmout pozornost žáků, schopnost vyjít vstříc 

dětskému smyslu pro humor a schopnost vcítit se do role žáka."49 Je patrné, že 

se studenti chtějí s učiteli smát, chtějí zažívat v hodinách klidnou a hlavně 

bezpečnou atmosféru, v žádném případě se nechtějí bát, nudit se nebo se cítit 

pod tlakem. Pro úspěšný proces vyučováni, který má přinést co nejlepší 

výsledky a uspokojení učiteli i studentům, je nutné takovouto příjemnou 

atmosféru ve třídě nastolit a také udržet i pomocí zařazování různých typů 

didaktických her. 

Také J. Folprechtová zdůrazňuje, že k důležitým úkolům učitele cizího 

jazyka patří vytvoření atmosféry pozitivních emocí v hodině. „Hlavní přínos 

jazykových a komunikativních her spočívá v tom, že jejich úspěšná realizace 

může doslova přeladit klima v celé skupině, studenti se dokonce mohou zbavit i 

různých bariér, které jim brání ve spontánním sebevyjádření a sebeprosazení 

vlastní individuality."50 „Emocionální složka vyučovacího procesu hraje nemalou 

roli při zapamatování učební látky. Informace získaná s potěšením, s pocitem 

úspěchu, s příjemnými asociacemi, se zvědavostí, zábavou při hře je v mozku 

mnohem lépe zakotvena. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti, zbavit učební 

proces nepříjemných sekundárních asociací a spojit ho s pěknými a příjemnými 

zážitky. Vylučování stresových hormonů nadledvinami se tak sníží a my 

můžeme dříve získané informace a asociace pro výuku plně využívat. Efekt je 

dokonce dvojnásobný. Při pozdějším vyvolávání informací si vzpomeneme také 

na příjemné zážitky, které jejich nabytí provázely - a vyvolávání uložených 

informací nám tak půjde mnohem lépe."51 

„V cizojazyčném vyučování a učení by měla být více zapojována pravá 

mozková hemisféra (např. výraznějším využíváním barev, obrázků, mimiky, 

hudby nebo častějším využíváním individuálně asociativních a individuálně 

tvořivých procesů) jako jeden z nejvýraznějších prostředků pro podporu 

51 Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se! Praha, Portál, 1996, 12 
Folprechtová, J., Křečková, E.: Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni 

výuky. Ostrava, Montanex, 2006, str. 6 
Janíkova, V.: Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 

47, č. 2, s. 53-4 
Janíková, V.: Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 

47, č. 2, s. 53-4 
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emocionálního aspektu vyučovacího procesu."52 „Aby emocionální aktivity byly 

skutečně účinné, je dále důležité dodržovat následující základní pravidla. 

Žáci: 

• mají právo rozhodnout se, zda se zúčastní, tzn. že nesmí být nuceni 

k účasti na aktivitě či odpovědím na případné otázky, 

• mají právo být vyslyšeni, tzn. že jim musí být poskytnut prostor 

k vyjádření názorů, 

• musí vidět, že se jejich názory respektují, 

• by měli mít šanci vyjádřit se k aktivitám, tzn. říci, jak se cítili a co se 

dozvěděli. 

Všechna tato pravidla vyžadují od učitele, aby žáky povzbuzoval, aby vytvořil 

důvěryhodné učební klima, aby se zájmem naslouchal jejich názorům, a aby jim 

umožnil sdílet to, co jsou sami ochotni sdílet."63 

„Chápání didaktických her v hodinách cizích jazyků pouze jako prostředku 

odpočinku a zábavy studentů je, podle našeho názoru, příliš jednostranné a 

neodpovídá zcela současným psychologickým výzkumům. Nelze podceňovat 

motivační a učební potenciál didaktických her, a také jejich vnitřní potenciál, 

který podporuje sebepoznávání studentů a psychologický rozvoj jejich 

osobnosti. S ohledem na hlubší chápání psychologických aspektů didaktických 

her, jsme dospěli k závěru, že za podmínky citlivější a profesionálnější práce 

učitele se didaktická hra může stát zcela plnohodnotným prostředkem 

k osvojení jazykového materiálu, prostředkem rozvoje komunikativní 

kompetence studentů a dokonce i prostředkem ozdravení psychického 

rozvoje."54 

„V souvislosti s možností ozdravného vlivu na psychický stav a rozvoj 

osobnosti studenta jsme přesvědčeni, že didaktická hra má oprávněné místo 

nejen ve výuce dětí mladšího školního věku, ale také ve výuce dospívajících a 

52 Janíkova, V.: Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 
47, č. 2, s. 53-4 
53 Janíkové, V.: Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 
47, č. 2, s. 53-4 
54 Folprechtová, J.: Языковые и коммуникативные игры на русском языке на продвинутом 
этапе обучения. In: Диалог культур IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 2007, s. 157 
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dokonce i ve výuce dospělých. Samozřejmě v různých věkových obdobích plní 

ve výuce odlišné funkce. Didaktická hra ve výuce dospívajících a dospělých 

studentů vnáší do výuky elementy „infantilizace", které mohou studentům 

pomoci navázat pevnější a současně svobodnější kontakt samým se sebou, se 

všemi prožitky z dětství, kontakt s tzv. „vnitřním dítětem." Takový přístup může 

být zvláště cenným pro ty studenty, kteří v dětství nebo v období dospívání 

prožili více či méně vážné trauma. Je jasné, že takováto práce učitele vyžaduje 

dobrou psychologickou přípravu, což v praxi není, bohužel, vždy zajištěno."55 

„Porozumění osobnostním zřetelům v přístupu k dítěti a znalost postupů 

jejich uplatňování má být neodlučitelnou součástí učitelových kompetencí." „Je 

vyčleněno šest takových základních zřetelů. Jejich uplatňování umožňuje 

vznikající a vyvíjející se osobnosti dítěte 1. projevovat se jako celistvá osobnost, 

2. rozvíjet se jako dívka či chlapec, 3. přináležet do mezilidské pospolitosti, 4. 

projevovat cílené, zaměřené úsilí, 5. vyjadřovat svou identitu, 6. nabývat vládu 

nad sebou samým. Jednotlivé zřetele se navzájem propojují a vyjadřují tak 

jednotu základních dimenzí osobnosti. Ve škole představuje vážné nebezpečí 

omezující pohled na dítě, opomíjející celou řadu jeho důležitých charakteristik a 

ústící v blokování vývojových i výkonových možností. Odosobňující postoje 

škodí zejména směřování jedince k identitě (osobnosti jako autentickému 
56 

sebevyjádření) a autoregulaci (osobnosti jako vládě nad sebou samým)." 

9. Motivace 

„Každý, kdo se má něčemu naučit, musí být ktéto činnosti motivován. 

Toto pravidlo se týká všech věkových kategorií. Jenom takové žáky, kteří dychtí 

se něco dozvědět můžeme vzdělávat."57 Nejdůležitější je to, aby učitel byl sám 

silně motivován, aby ho vyučování předmětu bavilo a jeho nadšení a zájem o 

něj se přenesl na studenty. Osobnost učitele a to, jakým způsobem učí, jak se 

chová, významnou měrou přispívá k motivaci studentů. Didaktická hra také 

podporuje motivovanost studentů. Vztah ke hře je u různých žáků různý. Je-li 

Folprechtová, J.: Языковые и коммуникативные игры на русском языке на продвинутом 
этапе обучения. In: Диалог культур IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 2007, s. 157-158 
5? Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál, 2004, str. 161 

Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se! Praha, Portál, 1996, 9 

23 



však hra vybrána správně vzhledem к věkovým a dalším zřetelům daného typu 

školy nebo kursu a je-li prováděna diferencovaně vzhledem к různým skupinám 

žáků а к jednotlivcům, podrží si základní vlastnosti hry, přinese radost žákům i 

učiteli, vytvoří ve třídě dobrou emocionální atmosféru, uvolněnost, motivuje 

žáka, zvvšuie ieho aktivitu, samostatnost, tvořivost, což má vliv na úroveň 

výchovy a vzdělání."58 Mnoho různých faktorů ovlivňuje motivaci studentů к 

učení. Učitel by měl dělat vše pro to, aby podporoval nejen krátkodobou, ale i 

dlouhodobou motivaci, nejen vnější, ale také vnitřní motivaci. Neměl by 

opomenout dva hlavní typy vnější motivace: integrační, která zvyšuje zájem o 

společnost a kulturu cílového jazyka, a motivaci instrumentální, při které 

„studenti věří, že zvládnutí jazyka jim pomůže získat lepší práci, postavení, 

životní úroveň. Jazyk je nástrojem dosažení tohoto cíle."59 

„Současná metodika vyučování cizích jazyků upozorňuje na to, aby se 

student při studiu cizího jazyka obohacoval o nové znalosti a schopnosti a 

současně se zdokonaloval jako osobnost. Velkou pomoc v tom poskytuje 

didaktická hra."60 

10. Charakteristika didaktických her ve sbornících jazykových a komunikativních 

her к učebním souborům Raduqa 

Sborníky jazykových a komunikativních her rozšiřující učební soubory 

Raduga nabízí inspiraci a zajímavé nápady, jak pomocí didaktických her 

zpestřit výuku ruského jazyka. Tyto hry navazují na učivo probírané 

v učebnicích Raduga, ale může je použít i pedagog, který nepracuje s těmito 

učebnicemi. 

Sborníky her, jak již sám název napovídá, obsahují především tyto dva typy 

didaktických her: jazykové a komunikativní. Hry jazykové jsou zaměřené na 

„procvičování a opakování slovní zásoby a mluvnice, případně také na grafiku, 

výslovnost nebo pravopis."61 Cílem her komunikativních je mimo jiné rozvoj 

řečových dovedností. Ke každé lekci je uvedeno v průměru osm až dvanáct her, 

к některým lekcím jsou zařazeny doplňkové hry s použitím slovníku. Tyto hry 

5® Ries, L.: Didaktika ruštiny I. Pedagogická fakulta v Ostravě, 1985, str. 21 
52 Harmer, J.: The Practice of English LanguageTeaching. London, Longman, 1991, str. 4 
60 Акишина, A. A. , Каган, O. E.: Учимся учить. Москва, ЗАО Русский язык, 2005, str. 221 
61 Folprechtová, J., Žižková, I.: Jazykové a komunikativní hry. Raduga 1.Plzeň, Fraus, 2003, s. 7 
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„záměrně překračují rozsah povinné slovní zásoby odpovídajícího stadia 

výuky."62 Velmi praktické jsou kopírovatelné materiály k některým hrám. 

Nechybí ani informace pro učitele, ve kterých je detailně popsána každá hra a 

doporučena optimální organizační forma, popsán cíl a zaměření hry, případně 

další možné varianty provedení hry a správné řešení 

62 Folprechtová, J., Žižkové, I.: Jazykové a komunikativní hry. Raduga 1.Plzeň, Fraus, 2003, s. 7 
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II. PRŮZKUM VYUŽÍTÍ DIDAKTICKÝCH HER PŘI VÝUCE RUSKÉHO 

JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

V empirické části své diplomové práce se budu věnovat popisu celého 

průzkumu, který jsem prováděla na středních školách, kde se vyučuje ruština 

jako druhý nebo další jazyk. Byla jsem na pěti středních školách v Praze a 

Liberci, kde jsem se studenty realizovala vybrané hry ze sborníků didaktických 

her doplňujících učebnice Raduga 1, 2, 3. V těchto skupinách jsem také 

zadávala dotazníky studentům i jejich učitelům. Zadané otázky se týkaly užívání 

didaktických her v hodinách ruského jazyka. S některými z učitelů jsem se ještě 

poté dodatečně sešla a prováděla s nimi rozhovory, ve kterých jsem se snažila 

jít trochu více do hlouby a zjistit, co si myslí o zařazování didaktických her do 

výuky, jaké jsou jejich zkušenosti, ať už kladné nebo záporné. Soustředila jsem 

se hlavně na práci učitelů s hrami ze sborníků didaktických her k učebnicím 

Raduga 1, 2, 3. Povídali jsme si o tom, jak na které hry studenti reagovali, které 

hry se velmi líbily a zaujaly a které naopak studenti přijali chladněji a nehráli je 

s takovým zaujetím. 

Empirická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, které postupně zahrnují 

přípravu a vlastní realizaci didaktických her se studenty, přípravu a rozbor 

dotazníků a shrnutí informací získaných z rozhovorů s učiteli. Dále jsou tyto 

kapitoly děleny podle jednotlivých středních škol, ve kterých jsem průzkum 

uskutečnila. 

1. Realizace vybraných didaktických her na středních školách 

1.1 Příprava průzkumu 

1.1.1 Výběr didaktických her 

Výběr her ze sborníků pro mě nebyl jednoduchý. Bylo těžké se 

rozhodnout, kterou hru vyzkoušet a kterou ne, protože mě zaujala většina her, 

které jsou uvedeny ve sbornících a dalším důvodem bylo to, že jsem skupiny 

studentů, ve kterých jsem následně hry prováděla, neznala a tyto skupiny byly 

velmi různorodé a každá samozřejmě na trochu jiné jazykové úrovni. Nebylo 

tedy snadné vhodné hry vybrat. Mojí představou a cílem bylo vybrat tři 
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didaktické hry z každého sborníku jazykových a komunikativních her 

k učebnicím Raduga 1, 2, 3 a ty zrealizovat se skupinami studentů na daných 

středních školách. To znamená provést stejné tři hry ve všech skupinách na 

různých školách, které probírají Radugu 1 a stejně tak v případě her 

k učebnicím Raduga 2 a 3. 

Hlavním kritériem mého výběru byly znalosti studentů na středních 

školách, kam jsem si měla jít hry vyzkoušet v praxi. Zajímalo mě, kam až 

studenti došli, které lekce z učebnice Raduga 1, 2, 3 probrali a také to, jestli již 

s učitelem nějaké hry ze sborníku hráli, samozřejmě v tom případě, že tuto 

publikaci používá. Mým cílem bylo procvičit se studenty formou her učební látku 

co možná nejaktuálnější. Jak jsem již ale zmínila studenti jednotlivých skupin 

neměli probranou úplně stejnou látku, v některých skupinách učitelé nepoužívali 

k výuce učebnici Raduga, na většině středních škol se k učebnici Raduga 3 

studenti vůbec nedostanou. Buď po zvládnutí prvních dvou dílů učebnice 

probírají od třetího ročníku maturitní témata a nebo to časově nestíhají a 

proberou pouze Radugu 1 a 2. 

Dalším vlivem působícím na výběr her bylo to, jak moc se mně osobně hra 

líbí a na kolik se domnívám, že se také bude líbit studentům. Je asi nemožné 

chtít po učiteli, aby zařazoval do hodin ty hry, které se mu vyloženě nelíbí nebo 

s nimi nějakým způsobem vnitřně nesouhlasí. Ani já bych nebyla schopná 

provádět se studenty hru či hravější aktivitu, která mi připadá nezajímavá. Jistě 

by ale byla škoda odmítnout všechny hry, na kterých se mi pouze něco málo 

nezdá. Každá hra se dá snadno pozměnit, tak aby vyhovovala danému učiteli a 

jeho skupině. Snažila jsem se alespoň trochu vcítit do studentů, přestože jsem 

je neznala a představit si, která hra by se jim mohla zdát zábavná a hlavně 

přínosná. 

Velmi důležitým faktorem při výběru byl čas, předpokládaná délka 

provedení didaktické hry. Nemohla jsem volit časově náročnější hry, poněvadž 

jsem neměla neomezený časový prostor. Byla jsem limitována jednou hodinou, 

tedy 45 minutami v každé skupině. Čistého času na realizaci her zbylo asi 35 

minut. V úvodu hodiny jsem se vždy krátce představila a objasnila studentům, 

co a proč se bude v hodině dít. Na konci každé hodiny jsem rozdala studentům 

dotazníky a nechala jim přibližně pět až sedm minut na jejich vyplnění. Poté 

jsem je vybrala, poděkovala studentům za pozornost a rozloučila se. Jestliže 

27 



jsem měla v úmyslu provést tři až čtyři hry, měla jsem na jednu přibližně osm 

minut, případně na jednu či dvě hry více času a na zbývající kratší méně času. 

Dále pro mě byla rozhodující jednoduchost hry, snažila jsem se volit hry, 

které nevyžadují příliš složité provedení. V jednoduchosti je síla, proto velmi 

často jednoduché hry fungují nejlépe. Také jejich opakování v různých 

skupinách je snazší, dají se realizovat téměř s každou skupinou. 

Vše jsem vyřešila nakonec velmi pragmaticky. První školou, kde jsem 

vybrané hry zkoušela, byla Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda 

Beneše, Resslova 8, Praha 2. Jako první jsem si tuto školu vybrala proto, že to 

pro mě nebylo úplně neznámé prostředí. Na obchodní akademii v Resslově ulici 

jsem absolvovala svoji druhou souvislou pedagogickou praxi a moc se mi tam 

líbilo. Studenti, paní profesorka i celá atmosféra školy byla velmi příjemná. Proto 

jsem se zkontaktovala s magistrou Horáčkovou, která učí na této škole ruštinu a 

poprosila ji o spolupráci. Od ní jsem také zjistila dosaženou úroveň studentů 

v prvním, druhém a třetím ročníku, čímž se mi výběr her značně zúžil a 

zjednodušil. Paní magistra Horáčková mi napsala, že její studenti prvního 

ročníku jsou na začátku sedmé lekce v prvním dílu Radugy a s druhým 

ročníkem že probírá začátek druhé lekce druhého dílu. Ve třetím ročníku 

probírají maturitní témata. Soustředila jsem se tedy na hry odpovídající této 

úrovni a probrané látce. Doufala jsem, že studenti ostatních škol na tom budou 

podobně a že tedy nebude velký problém hry vybrané pro tuto školu použít i 

v ostatních školách. Naštěstí tomu bylo skutečně tak. Hry z publikace Jazykové 

a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky jsem měla možnost 

vyzkoušet pouze na obchodní akademii v Resslově ulici, studenti ostatních škol 

nedosáhli potřebné úrovně pro jejich zvládnutí. 

1.1.2 Vybrané didaktické hry 

Uvádím názvy her z prvních dvou sborníků. Hry z publikace Jazykové a 

komunikativní hry na pokročilém stupni výuky jsem provedla pouze jednou na 

Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze, a proto je 

uvádím v kapitole věnované popisu vlastní realizace her ve školách. 

28 



Raduga 1 - jazykové a komunikativní hry: 

„Sestavování vět" - 6. lekce 

„Piktoqrafické písmo" - 7. lekce 

„Hrátky se slovy" - 8. lekce 

Raduga 2 - jazykové a komunikativní hry: 

„Kdo bude rychlejší" („Кто быстрее?") -1 . lekce 

„Fronta" („Очередь за билетамш") - 1. lekce 

„Kdo uhodne slovo?" („Кто отгадает слово?") - 2. lekce 

1.1.3 Vvběr středních škol 

Většina pedagogů vyučujících ruský jazyk na středních školách, kde jsem 

prováděla svůj průzkum, spolupracuje s Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tito učitelé přijímají studenty na praxi a 

jsou velmi přístupní a ochotní pomáhat nám, budoucím učitelům. Po konzultaci 

s vedoucí mé diplomové práce PaedDr. Janou Folprechtovou jsme vybraly tyto 

střední školy: 

. Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, 

Praha 2 

• Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5 

. Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, Praha 9 - Čakovice 

• Ekogymnázium Praha, o.p.s., Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 

• Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 11 

Již v kapitole Výběr didaktických her jsem uvedla, že jako první jsem 

navštívila Českoslovanskou akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v 

Resslově 8, Praze 2, protože jsem tam absolvovala souvislou pedagogickou 

praxi v pátém ročníku. Nebylo to pro mě neznámé prostředí, paní magistra 

Horáčková si mě po praxi pamatovala, nebylo pro mě těžké ji oslovit. 

Další školou, kde jsem prováděla výzkum v terénu, bylo Gymnázium Na 

Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5. Magistra Feuersteinová, která zde vyučuje 
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ruský jazyk, soustavně a dlouhodobě spolupracuje s Katedrou rusistiky a 

lingvodidaktiky. 

Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, Praha 9 - Čakovice bylo třetí 

školou, kde jsem byla. PaedDr. Jarmila Havláková stejně jako magistra 

Feuersteinová spolupracuje s Katedrou ruského jazyka a lingvodidaktiky. 

Ekogymnázium Praha, o.p.s., Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 jsem 

vybrala proto, že na tomto gymnáziu učí PeadDr. Antonín Hlaváček, který 

pracuje na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky jako odborný asistent. 

Poslední navštívenou školou bylo Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 

530/3, Liberec 11. Tato škola nespolupracuje s Pedagogickou fakultou 

Univerzity Karlovy, ale je to střední škola, kam jsem sama chodila, takže ji dobře 

znám. Původně jsem oslovila Mgr. Evu Laurinovou, která mě učila český jazyk a 

dříve také vyučovala ruský jazyk. Ta mi ale sdělila, že ona už ruštinu neučí, že 

se musím obrátit na magistru Zuzanu Kostincovou, která souhlasila s tím, že 

přijdu a provedu průzkum. 

1 9 x/iaQtní realizace didaktických her se studenty 

1 2.1 Č e s k o s l o v a n s k á akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, 

Praha 2 - Mgr Hana Horáčková 

Na obchodní akademii jsem jako v jediné navštívené střední škole měla 

možnost vyzkoušet také dvě didaktické hry ze sborníku Jazykové a 

komunikativní hry na pokročilém stupni výuky, a to ve třetím ročníku, ve kterém 

již studenti s učebnicí Raduga nepracovali, protože již probírali maturitní témata, 

ale jejich jazyková úroveň odpovídala nabízeným hrám v této knize. Byla jsem 

ve třech skupinách, v prvním, druhém a třetím ročníku. 

První ročník: 
V prvním ročníku bylo přítomno šestnáct studentů. Jako první jsem 

zařadila aktivitu „Sestavování vět". Studenti pracovali ve čtyřech skupinách po 

čtyřech. Každá skupina postupně dostala tři lístečky se třemi a více písmeny 

azbuky na které měli studenti utvořit minimálně jednu větu obsahující slova 

začínající na tato písmena v zadaném pořadí a tuto větu napsat. Ty skupiny, 

které byly dříve hotové s vymýšlením jedné věty, mohly napsat více vět, pokud 



chtěly a vhodné věty je napadly. Po prvním kole jsem zjistila, že jedna skupina 

nepochopila přesně zadání hry a napsala jednu větu, jejíž první slovo začínalo 

na každé písmeno na kartičce. Členové této skupiny na to přišli sami poté, co 

četli své věty ostatní skupiny. V dalších dvou kolech hry již všichni věděli, co 

mají dělat. Některým skupinám chvilku trvalo než přečetli správně tiskací 

písmena azbuky, někteří se dokonce ujišťovali, že to přečetli správně tak, že se 

přihlásili a zeptali se mě. 

Reakce studentů: Tato aktivita studenty bavila, snažili se vymyslet 

zajímavé věty a jiné než měli ostatní, přestože jim to dosažené jazykové 

znalosti příliš nedovolovaly, alespoň tím, že vymýšleli zvláštní ruská jména, 

čímž také dodali hře humornější ráz. Skupiny se vzájemně poslouchaly a 

reagovaly na věty ostatních skupin: „Máme skoro stejnou větu." „Jé, to máme 

taky." 

Druhá hra, které jsme se věnovali, bylo „Piktografické písmo". Při této 

didaktické hře studenti pracovali ve dvojicích. Jejich úkolem bylo nakreslit obsah 

ruských vět, které jsem jim rozdala napsané na kartičkách tak, aby je potom 

správně přečetli jejich spolužáci. Použití písmen azbuky bylo zakázané. 

Reakce studentů: Tato hra měla velký úspěch u studentů, byli rádi a ze 

začátku i trochu překvapení, že mohou věty kreslit. Zaslechla jsem na příklad: 

„To je dobře, že to můžeme kreslit." Zajímavé bylo pozorovat to, že každý 

k tomuto úkolu přistupoval maličko jinak. Někdo opravdu detailně kreslil všechny 

drobnosti, jiný zase naopak rychle něco načmáral. Celkově ale bylo vidět, že se 

studenti rádi takto projevují. Bylo také znát, že se tím příjemně uvolnili. Po 

zaznamenání všech vět do obrázků jsme se přesunuli se studenty ke katedře, 

kam jsem rozložila všechny studentské výtvory. Nyní studenti četli podle 

obrázků věty svých spolužáků. Měla jsem radost, že se studenti snažili 

uhodnout obsah všech vět, byli zvědaví na ostatní obrázky a to, jak jsou 

nakresleny. Použité ruské věty byli zaměřené na slovní zásobu, zejména 

časování sloves ze sedmé lekce Radugy 1. Dbala jsem na to, aby studenti 

používali gramaticky správné tvary. Abychom si ještě více procvičili daná 

slovesa, dávala jsem studentům krátké doplňující otázky. 

Poslední zařazenou didaktickou hrou byla hra nazvaná „Hrátky se slovy". 

Každý již pracoval sám. Tuto hru jako poslední jsem volila jako menší zklidnění 

a ztišení studentů po předešlé aktivitě. Na tabuli jsem napsala rusky slovo 

MOSKVA a vysvětlila studentům, že mají vymyslet na každé písmeno tohoto 
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slova další tři slova. Tedy tři slova začínajících na M, tři na O a tak dále. 

Nejrychlejší vyhrává. 

Reakce studentů: Soutěživý moment v této hře je velmi důležitý. Bylo vidět, 

že se studenti snaží jako první vymyslet všechna slova a přečíst je svým 

spolužákům. Původně jsem měla v plánu, že vymyšlená slova studenti pouze 

přečtou, ale protože byl čas, vyzvala jsem šest studentů, aby každý napsal na 

tabuli svá tři slova na jedno z písmen slova MOSKVA. Poté jsme opravili 

pravopisné chyby, kterých se několik vyskytlo, a řekli si další možná slova. 

Shrnutí: Studenti prvního ročníku reagovali velmi kladně na všechny 

didaktické hry. Největší úspěch měla druhá hra „Piktografické písmo". Všimla 

jsem si toho, že studenti vítají jakékoliv změny normálního zasedacího pořádku 

a že se rádi přesunují a přeskupují. U druhé hry se jim líbilo to, že jsme stáli 

všichni dohromady u katedry v přední části učebny. Toto přeskupování je, 

myslím, oblíbené proto, že je to „něco jiného", ale i proto, že někteří studenti 

nabývají pocitu, že se vlastně nic nedělá a mají tendenci se uvolnit až příliš a 

trochu se při tom loudat. Je proto dobré se studenty trénovat rychlé 

přemísťování do skupin a dvojic, aby si na to zvykli jako na běžnou součást 

hodiny a zbytečně to neprotahovali. 

Druhy ročník: 
Ve druhém ročníku se zúčastnilo realizace her dvanáct studentů. Tyto 

studenty jsem znala z praxe, což bylo oboustranně příjemné zjištění. Jako první 

studenti vyplňovali křížovky při hravé aktivitě „Kdo bude rychlejší". Studenti 

pracovali ve dvojicích. Každá dvojice dostala kopii se třemi křížovkami a měla 

za úkol je co nejrychleji vyplnit. 
Reakce studentů: Před tím jsem tuto aktivitu nikdy v prax. nezkoušela a 

„ . .. c r ~ T i e velice a možná až zbytečně náročná. Hlavně první neuvedomila si, jak je veuoc . . . . . . . 
nPtkrát vvplněno písmeno K. Do vodorovných radku křížovka, ve ktere je svisle pětkrát vypir h 

. - ,<imihá slova podle toho kolik je na kazde straně se mají doplňovat ruzne dlouhá 
Tntn nísmeno, podle meho názoru, není zvoleno písmena K volných poliček. Toto písmeno, P . 

. -i- r^hiómu q wmvšlen m vhodných slov obsahujících příliš šťastně. Studenti mel. problémy s vymysie y 
o+uH^ntv že slovo sožene ze tri písmen, ve právě toto písmeno. Zjistili jsme se studenty, ze 

M P ' . .. na d a n é jazykové úrovni neznají. Samozrejme je 
kterém ie K uprostřed, studenti na danejazyrs. 
Kterem j e k upro , v e | m j ^ ^ p r o t Q Z e s e v d n e s m 

napadalo ruské slovo oko, ktere je -
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ruštině ve smyslu českého slova oko používá pouze v básnickém jazyce. 

Zopakovali jsme si tedy alespoň ruské slovo глаз а глаза. Poté, co studenti 

vyplnili všechny ostatní křížovky i tu s písmenem K, kromě dvou slov 

s К uprostřed, rozhodla jsem se, že tato slova vyškrtneme. Po hodině jsme se 

dívali do slovníku s paní magistrou Horáčkovou a našli jsme pouze akt a již 

zmiňované oko. To, že studenti dlouho nemohli přijít na vhodná slova, mělo 

lehce demotivující účinek. Jinak ale studenti pracovali pěkně a poctivě se snažili 

vše co nejrychleji vyplnit. Tato křížovka byla převzata do sborníku her 

z publikace Vlasty Herinkové. Využití her by zřejmě bylo efektivnější, kdyby 

mohla vzniknout sbírka her, ověřených v pedagogickém terénu. Podobnou 

sbírku vypracoval R. W. Lee pro výuku angličtiny koncem sedmdesátých let 

dvacátého století. 

Při druhé didaktické hře „Kdo uhodne slovo?" studenti pracovali ve 

trojicích. Každé trojici jsem dala sadu okopírovaných kartiček, na kterých bylo 

dvanáct spojení složených z podstatného a přídavného jména. Šlo o výrazy 

z druhé lekce Radugy 2 popisující vzhled a oblečení. Na příklad hnědé vlasy, 

veselé oči, zelený šátek atd. Kartičky měli studenti na lavicích položeny textem 

dolů, aby neviděli, co je na nich napsáno. Vždy jeden student si vybral jednu 

kartičku. Ostatním ale neřekl celé spojení, pouze podstatné jméno, na příklad 

vlasy, oči, šátek atd. Ostatní ve skupině měli uhodnout celé spojení tak, že se 

ptali: Hnědé oči? Modré oči? 

Reakce studentů: Tuto hru studenti hráli se zaujetím. Líbilo se jim hlavně 

to, že musí hádat spojení. Někteří studenti měli radost z toho, že jejich partner 

správně uhodl spojení, někteří naopak z toho, když neuhodl, ale nebyla to 

škodolibá radost. Přestože to nebylo v zadání hry, mile mě překvapilo, že 

většina studentů si pomáhala tím, že svým partnerům rusky radila tak, že jim 

řekli třeba to, že je to barva nebo jim řekli opak přídavného jména, když na to 

dlouho nemohli přijít. Byla jsem ráda, že studenti mluví rusky a že tak pěkně 

spolupracují. 

Třetí a poslední didaktickou hrou, kterou jsem se studenty druhého ročníku 

prováděla, byla hra s názvem „Очередь за билетами". Při této hře jsem 

studenty rozdělila do dvou skupin. Vysvětlila jsem jim, že včera stáli ve frontě na 

lístky do kina. Nepamatují si ale, kde přesně stáli, pouze to, kdo stál za nimi a 

před nimi a že nyní je jejich úkolem co nejrychleji vytvořit stejnou frontu, jaká 

byla včera Každému studentovi zobou skupin jsem dala lísteček, na kterém 
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bylo napsáno, co dělal člověk za nimi a před nimi. Přemístili jsme se studenty 

do přední části třídy. Ještě před vlastním průběhem hry jsme procvičili a na 

tabuli napsali správnou otázku, kterou se studenti jeden druhého vzápětí ptali. 

Také jsme si připomněli způsob ruského vykání. Určila jsem místo, kde je 

pomyslná pokladna a odkud oba týmy co nejrychleji tvořili řady. 

Reakce studentů: Při této hře se mi opět potvrdilo, že studenty baví a 

aktivizuje, když se mohou zvednout z lavic a při hře se pohybovat. Také jsem si 

znovu uvědomila, jak důležité pro úspěšný průběh hry je přesné pochopení 

toho, co je třeba dělat. A že je třeba tomu před začátkem hry věnovat dostatek 

času a případně několikrát zkontrolovat, že studenti ví, o co jde. Přestože 

všichni studenti byli velmi šikovní, vždy se našel alespoň jeden člověk, který si 

nebyl úplně jistý zadaným úkolem, ať už proto, že neposlouchal nebo se 

nesoustředil na začátku hry nebo tomu nerozuměl. V dalších školách jsem se 

snažila ještě názorněji a přesněji popsat průběh a cíl zadávaných didaktických 

her. 

Shrnutí: Také studenti druhého ročníku kladně reagovali na všechny 

zkoušené hry, účastnili se jich všichni a měla jsem pocit, že všechny baví. 

Pouze na začátku hodiny, když jim nešli vyplnit všechny křížovky, jsem 

zaznamenala u některých studentů menší šum a ztrátu stoprocentního zájmu o 

aktivitu. Uvědomila jsem si, že je důležité, aby zařazované didaktické hry nebyly 

příliš náročné, protože pak ztrácí svoji motivující a aktivizující funkci. 

Třetí ročník: 

Provedené hry: 
Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky: 

„Сыновья и братья" - 2. část 

Raduga 2 -jazykové a komunikativní hry: 

„Recepční" („Администратор в гостинице") - 6. lekce 

Na hodině ruštiny ve třetím ročníku, na které jsem prováděla didaktické 

hry bylo velmi málo studentů. Ve škole ten den byla pouze polovina skupiny, 

tedy šest studentů. Pět dívek a jeden chlapec. Hru „Сыновья и братья" jsem 

vybrala na žádost paní magistry Horáčkové. Poté, co si prohlédla publikaci 

Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky, mi řekla, že 
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by se hodilo zařadit tuto hru, protože právě nyní se studenty probírá skloňování 

ruských podstatných jmen сын, брат, дочь, сестра, отец, мать, na která je 

aktivita zaměřena. Cílem této hry je nejenom procvičení uvedených podstatných 

jmen, ale také zopakování ruských přivlastňovacích zájmen můj, jeho, její, jejich 

a číslovek do čtyřiceti. 

Na začátku hry studenti pracovali individuálně. Všem jsem rozdala 

okopírované věty, ve kterých chyběly koncovky zájmen a podstatných jmen. 

Každý student si také vylosoval jednu kartičku, na které bylo číslo od jedné do 

čtyřiceti. Toto číslo představovalo počet bratrů, synů, sester atd. podle 

procvičovaného podstatného jména ve větách. Studenti měli za úkol doplnit 

správné tvary vylosovaných číslovek a zájmen. Po správném vyplnění všech vět 

měla následovat diskuse o tom, kdo má kolik sourozenců, zda by jich chtěl mít 

více a tak podobně. 

Reakce studentů: Na tuto hru reagovali studenti velmi rozpačitě, protože 

pro ně byla příliš složitá. Zdála se jim nezábavná a nepovažovali ji za hru, ale za 

gramatické cvičení. Brzy jsem si všimla, že studenti skoro nic nevyplňují, 

protože neví jak. Ukázalo se, že se tuto látku ještě dostatečně nenaučili a 

nezafixovali. (Bylo to asi i tím, že se hlavně soustředili na maturitní témata a ne 

tolik na gramatiku.) Tak jsem přerušila hru a se studenty jsme se vrátili ke 

skloňování problematických podstatných jmen, které jsme společně zapsali na 

tabuli. To nám zabralo poměrně dost času, proto jsem se rozhodla, že doplníme 

věty společně a pouze s několika vybranými číslovkami. Doplnit do cvičení své 

vylosované číslovky dostali studenti za domácí úkol. К diskusi jsme se bohužel 

nedostali. Studenti viditelně ztratili o toto téma zájem, chtěla jsem proto přejít 

к další hře. 
Musím přiznat, že mě ne příliš úspěšný průběh první didaktické hry docela 

vyvedl z míry. Do konce hodiny nám zbývalo málo času, pouze na jednu další 

aktivitu. Z několika připravených her jsem vybrala hru „Recepční", protože je to 

velmi živá didaktická hra s dramapedagogickými prvky a já jsem chtěla studenty 

trochu „probudit" a také jim ukázat, že didaktické hry mohou být velmi zajímavé 

a záživné Navrhovanou organizační formou při hře „Recepční" je práce ve 

dvojicích. J e d e n z dvojice představuje hosta hotelu a druhý je recepční. Host je 

cizinec který nemluví rusky, ale rozumí. Snaží se pantomimou vysvětlit 

recepčnímu to, jaký má problém. Ten je uveden na kartičce, kterou studenti 

dostanou Recepční musí přesně popsat problém, který mu předvádí 
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nespokojený host. Já jsem zvolila společnou práci, protože studentů bylo pouze 

šest. Každý si vzal jednu kartičku, na které byl jednou ruskou větou popsán 

problém, na příklad : Nefunguje telefon v hotelovém pokoji. Do pokoje mi 

nedonesli kufr. Poté každý student jeden po druhém pantomimicky předváděl 

svoji obsah své věty a všichni ostatní se ho snažili uhodnout a popsat. 

Reakce studentů: Tato hra se líbila a po předchozí aktivitě zamlklí a lehce 

zaražení studenti, kterým se již do ničeho nechtělo, se uvolnili a vžili se trochu 

do role cizince v hotelu a se zaujetím předváděli vylosovaný problém. Jedna 

studentka dokonce vlezla do třídy po čtyřech na kolenou a předváděla, jak jí pes 

odnáší ponožku z hotelového pokoje. Alespoň trochu se mi podařilo přeladit 

atmosféru ve třídě, což jsem byla ráda, protože první aktivita se příliš nevydařila 

a já se nechtěla se studenty rozloučit v tomto duchu. 

Shrnutí: Přestože se mi nepodařilo realizovat se studenty vybranou 

didaktickou hru „Сыновья и братья", tak jak jsem si představovala a 

naplánovala, byla to pro mě cenná zkušenost. Znovu jsem si uvědomila, že ne 

všechny didaktické hry, které učitel vybere, musí automaticky zafungovat a 

všem se líbit. Neznamená to ale neúspěch. Učitel má možnost zjistit, že je 

potřeba něco dovysvětlit, к něčemu se vrátit a znovu to procvičit. Také studenti 

si v takovéto situaci mohou uvědomit, že by se měli danou látku doučit, a to 

ještě před písemným či ústním zkoušením. 

1.2.2 Gymnázium Na Zatlance. Na Zatlance 11, Praha 5 - Mgr M a r j f 

Feuersteinová 

Na gymnáziu Na Zatlance jsem byla ve dvou třídách, v prvním a ve třetím 

ročníku. Tyto skupiny se od sebe značně lišily, nejen počtem studentů. První 

ročník měl ruštinu povinně jako druhý jazyk. Ve třetím ročníku probíhala výuka 

ruštiny formou volitelného dvouhodinového semináře jednou týdně. S ruštinou 

jako se třetím jazykem začali tito studenti již ve druhém ročníku, ale byli na 

velmi podobné úrovni jako studenti prvního ročníku. Paní magistra 

Feuersteinová, která zná a pracuje se sborníky jazykových a komunikativních 

her k učebnicím Raduga, mi v e-mailu před mým příchodem napsala, že 
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v prvním ročníku začali probírat šestou lekci prvního dílu Radugy a ještě žádné 

hry k ní se studenty nehráli. Ve třetím ročníku začali devátou lekci Radugy 1. 

První ročník: 

Studenti prvního ročníku začínali šestou lekci, mohla jsem tedy zrealizovat 

všechny předem vybrané hry ze sborníku Raduga 1 - jazykové a komunikativní 

hry. První aktivita „Sestavování vět" se velmi hodila, protože je v publikaci 

nabízena právě k rozšíření šesté lekce Radugy 1. Aktivita „Hrátky se slovy" je 

sice navržena k zařazení až v osmé lekci, dá se ale použít v podstatě kdykoliv a 

na jakékoliv jazykové úrovni, mění se jen množství slov začínajících na písmena 

ve slově MOSKVA, které jsou studenti schopni vymyslet. Didaktická hra 

„Piktografické písmo" je ve sborníku zařazena u sedmé lekce, ale procvičuje se 

v ní slovní zásoba hlavně šesté lekce. 

Ve skupině prvního ročníku bylo sedmnáct studentů. Stálý počet studentů 

v této třídě byl patnáct. V den, kdy jsem ve škole byla, přibyli dva studenti ze 

třetího ročníku, kteří se neúčastnili exkurze se svojí třídou. Na gymnáziu Na 

Zatlance je zavedeno, že pokud se studenti z určitých důvodů neúčastní 

exkurze, sportovního pobytu či jiné akce mimo školní budovu, volí si náhradní 

rozvrh. Tito chlapci ze třetího ročníku si zvolili ruštinu s prvním ročníkem. Oba 

velmi dobře mluvili rusky, protože byli z částečně rusky mluvících rodin. Mezi 

studenty prvního ročníku dobře zapadli, didaktické hry hráli s chutí a také svým 

mladším kolegům pomáhali. Z mého pohledu tento systém na gymnáziu dobře 

funguje. 

Paní magistra Feuersteinová studentům dopředu řekla, že přijdu a že 

s nimi budu provádět didaktické hry. Když jsem vstoupila do třídy, neseděli na 

svých místech, ale v menších skupinkách, což normálně nikdy nedělají, jak jsem 

se dozvěděla později. Studenti byli velmi milí, nezlobili, ale byli dost uvolnění a 

hodně živí. Čekali, co se bude dít a asi si mysleli, že se v podstatě nebude 

skoro nic dělat, že se budou „jen hrát nějaké hry". Musela jsem ze začátku 

studenty více kontrolovat, usměrňovat a jasně ukázat, že to může být zábava, 

ale že musí pracovat. 
Jako první jsem zařadila hru „Sestavování vět" stejně jako před tím na 

obchodní akademii. Studenti v trojčlenných skupinách vymýšleli a zapisovali 

věty obsahující slova na zadaná písmena. 
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Reakce studentů: Tato hra studenty bavila, některé skupiny vymyslely 

dokonce hned několik vět a ne jen jednu a měly z toho radost. Ze začátku ale 

někteří moc neposlouchali, když si vzájemně četli své věty, což bylo také tím, 

jak se vnitřně naladili na to, že se po nich nebude nic chtít. Tak jsem chtěla, aby 

mi opakovali nebo překládali věty svých spolužáků, snažila jsem se je všechny 

přimět ktomu, aby se navzájem poslouchali. Také v této třídě, stejně jako na 

obchodní akademii, studenti obměňovali věty neobvyklými či legračními jmény, 

protože si nevzpomněli nebo ještě neuměli použít ve větě jiné sloveso než 

ostatní skupiny. 

Dále jsme hráli hru „Piktografické písmo". Studenti byli opět ve skupinách 

po třech. Měla jsem připravené věty okopírované ze sborníku her a také jsem si 

připravila do zásoby další obdobné věty, pro případ, že by některá skupina byla 

dříve hotová. Jednu větu jsem z původních okopírovaných vyřadila, protože 

jsem z předchozích reakcí studentů zjistila, že jí nerozumí. Byla to ruská věta: 

Dnes prší. Téma počasí se objevuje až v učebnici Raduga 2 ve čtvrté lekci, 

proto této větě, přestože by se zdálo, že je možné její obsah odhadnout, 

studenti nerozuměli. 

Rpakce studentů: Tato aktivita se studentům velmi líbila, reagovali na ni 

kladně, všichni se ze zájmem pustili do kreslení obsahů vět. Připravené věty 

navíc jsem nakonec použila všechny, protože se opět ukázalo, že každý pojal 

kreslení trochu jinak, někteří to odbyli, jiní si opravdu dali záležet na svém 

obrázku. V některých skupinách pracovali všichni dohromady, jeden kreslil a 

ostatní mu radili, jak to co nejlépe ztvárnit, aby to ostatní pochopili. V některých 

skupinách pracoval na kresbě pouze jeden ze studentů a ostatní na něj jen 

koukali a nic nedělali, tak jsem jim dala každému větu, aby se také zapojili. 

Nakonec jsme se shromáždili v přední části třídy u prvních dvou lavic, na které 

jsem položila všechny obrázky a společně jsme četli věty. Někteří studenti měli 

originální nápady, čehož si všimli i ostatní studenti a pochválili se, což bylo milé 

a dotyčným samozřejmě příjemné. 

Shrnutí: Druhá aktivita studenty zabavila, zklidnili se a pěkně pracovali. Já 

jsem se ale nechala příliš unést a zapomněla jsem sledovat čas, takže jsme se 

u této hry příliš zastavili a věnovali jí více času než jsem zamýšlela a na 

poslední didaktickou hru .Hrátky se slovy" nám bohužel nezbyl čas. Teď si 

myslím že jsem měla studenty donutit více spolupracovat a ne jim dávat 
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každému další větu, protože pak chtěli další větu i jiné skupiny a tím se hra 

stále protahovala, protože jsme čekali, až budou všichni hotovi. Proto se 

v některých skupinách změnila skupinová práce na práci individuální, což jsem 

nechtěla. Měla jsem včas ukončit tu část hry, kdy studenti kreslili, abych stihla 

zařadit i třetí didaktickou hru, kterou jsem měla v plánu se studenty zrealizovat. 

Třetí ročník: 

Jak jsem již uvedla, skupina třetího ročníku se dost lišila od prvního 

ročníku, a to nejen počtem. V této skupině bylo pouze deset studentů. Na rozdíl 

od prvního ročníku, kde byli hodně živí a aktivní studenti, toto byla spíše tichá a 

klidná skupina. Magistra Feuersteinová mě dopředu upozorňovala, že studenti 

třetího ročníku nejsou příliš nakloněni hravějším aktivitám a bývají spíše 

pasivnější. Vybrali si tento seminář, protože se jim nic jiného z nabídky nelíbilo 

nebo nehodilo a ruštinu volili jako nejschůdnější řešení, ale ne z velkého zájmu 

o tento jazyk. Navíc začínal tento seminář již nultou hodinu v půl osmé ráno. 

Tato skupina začala probírat devátou lekci Radugy 1, mohla jsem tedy 

zařadit didaktické hry vybrané ze sborníku her k prvnímu dílu. Já jsem ale chtěla 

v této škole vyzkoušet také hry k druhému dílu Radugy. Po konzultaci s 

magistrou Feuersteinovou jsem tyto hry zrealizovala, kromě didaktické hry „Kdo 

uhodne slovo?", která navazuje na látku druhé lekce Radugy 2, což by bývalo 

pro studenty příliš těžké. Místo toho jsem provedla hru „Hrátky se slovy" a 

„Sestavování vět". Takže v této skupině jsem zrealizovala všechny vybrané hry 

ze sborníků jazykových a komunikativních her Raduga 1, 2, kromě již zmíněné 

Kdo uhodne slovo?". Měla jsem k dispozici více času, protože to byl 

dvouhodinový seminář. Musela jsem v průběhu druhé hodiny odejít, protože 

jsem dopředu nepočítala stím, že dostanu k dispozici obě dvě hodiny. U 

magistry Feuersteinové byla právě na souvislé výukové praxi studentka rusistiky 

z filozofické fakulty. Paní magistra navrhla, že by tato studentka mohla provést 

hru „Piktografické písmo" ve zbylé části semináře, protože se jí líbil její průběh 

ve skupině prvního ročníku. O přestávce jsem jí vysvětlila v čem spočívá tato 

hra, kterou pak ona se studenty provedla. Později jsme se sešly a ona mi 

sdělila, jak tato hra na studenty zapůsobila. 

Poté, co jsem se studentům představila, jsem uvedla didaktickou hru „Kdo 

bude rychlejší". Rozdala jsem studentům pracujícím ve dvojicích prázdné 

křížovky, které měli vyplnit. Po předchozí zkušenosti z obchodní akademie, 
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jsem v křížovce s písmenem K, vyškrtla ta dvě slova složená ze tří písmen, ve 

kterých K je uprostřed, se kterými měli studenti obchodní akademie problémy, 

protože takových slov je v ruštině velmi málo a oni ani jedno z nich neznali. 

Reakce studentů: Měla jsem pocit, že tato hra studenty zaujala, opravdu 

se snažili vyplnit všechna volná políčka křížovek, ale bylo to pro ně poměrně 

těžké. Při procházení mezi studenty jsem zjistila, že každá dvojice má ze tří 

křížovek skoro hotovou vždy jen jednu. Oznámila jsem jim tedy, že stačí, aby 

měli celou vyplněnou jednu z křížovek. Potom jsme společně zkontrolovali 

slova, která studenti vymysleli. Ty křížovky, které neměli celé vyplněné, si 

doplnili, když poslouchali slova, na která přišli spolužáci. Myslím, že studentům 

tolik nevadilo, že se jim nepodařilo vše vyplnit, alespoň se více soustředili na to, 

když mluvili jejich spolužáci, aby správně uslyšeli a zapsali si chybějící slova. 

Křížovky se všem studentům líbily, jen se mi zdálo, že vyplnění všech tří 

křížovek zabere zbytečně mnoho času a také je to dosti náročné pro studenty. 

V této skupině by asi bývalo stačilo zařadit jen jednu z křížovek. Ve sborníku 

jsou nabídnuty hned tři najednou, což může být pro některé skupiny moc. Je to 

ale pouze nabídka a učitel, který dobře zná své studenty a jejich schopnosti, má 

možnost si vybrat, kolik a které z křížovek zařadí. 

Potom jsem studentům objasnila, jak se bude hrát následující didaktická 

hra „Fronta". Tuto hru hráli všichni dohromady, tvořili pouze jednu frontu, 

nesoutěžili dva týmy, protože by v každém bylo jen pět členů. Před začátkem 

hry jsme se studenty zopakovali tvoření minulého času v ruštině a zaměřili se 

hlavně na tvar při vykání, který je odlišný od češtiny. Požádala jsem studenty, ať 

se pokusí přeložit větu: Co jste dělal včera ve frontě? Tuto větu jsem zapsala na 

tabuli, aby měli studenti zrakovou oporu, kdyby náhodou větu zapomněli. Chtěla 

jsem, aby se ptali správně. 

Reakce studentů: Studentům se zprvu z lavic moc nechtělo, ale tím, že 

museli vstát, se rozproudili. Moc hezky se jeden druhého ptali, co dělali včera ve 

frontě, aby ji mohli tak, jak byla, zase utvořit. Ze začátku se koukali na tabuli, po 

třetí, čtvrté otázce si již většinou zapamatovali, jak se správně zeptat. Frontu se 

jim podařilo rychle vytvořit. Protože studentů nebylo moc, měla jsem čas vše 

zopakovat. Ptala jsem se ještě jednou každého, co dělal včera ve frontě na 

lístky. Věty studenti také překládali. 
Před koncem první hodiny jsem ještě zařadila hru „Sestavování vět". 
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Reakce studentů: Také tato se líbila, studenti byli dobře naladěni 

z předchozí aktivity, vymýšlení vět jim nedělalo větší potíže. 

Na začátku druhé hodiny jsem ještě se studenty stihla provést didaktickou 

hru „Hrátky se slovy", kterou také dobře zvládli. Po mém odchodu převzala 

hodinu studentka filozofické fakulty a hrála se studenty hru „Piktografické 

písmo". 

Reakce studentů: Tuto hru jsem sama se studenty neprovedla a tak 

čerpám z toho, co mi později řekla studentka filozofické fakulty, která ji 

realizovala. Sdělila mi, že studenty velmi bavila, že pěkně kreslili a poté hádali a 

četli své ruské věty. Byla mile překvapená, jak se tito jinak pasivní studenti 

změnili při hře a stali se aktivnějšími. 

Shrnutí: Práce s touto skupinou byla velmi příjemná, studenti byli milí a 

vstřícní. Měla jsem velkou radost, že hry zaujaly i tyto studenty. To, že se jim 

hry opravdu líbily, mi potvrdila i magistra Feuersteinová, která o tom se studenty 

po semináři mluvila. 

1.2.3 Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100. Praha 9 - Čakovirp 

PaedDr. Jarmila Havláková 

Gymnázium Čakovice je malá škola s klidnou rodinnou atmosférou. Také 

v této škole jsem měla možnost provádět didaktické hry ve dvou skupinách, ve 

druhém a třetím ročníku. Povedlo se mi zrealizovat všechny vybrané didaktické 

hry ze sborníků jazykových a didaktických her. Ve druhém ročníku to byly hry 

rozšiřující učební soubor Raduga 1, ve třetím ročníku hry k Radúze 2. 

Druhy ročník: 

Skupinu ve druhém ročníku tvořilo patnáct studentů, šest chlapců a devět 

dívek. Jako první jsem se studenty hrála hru „Sestavování vět". 

Reakce studentů: Studenti se rozdělili do tří skupin po pěti. Bylo zřejmé, že 

jsou zvyklí na skupinovou práci, a proto se studenty moc pěkně pracovalo. 

Pěkně nahlas a zřetelně četli své vymyšlené věty na zadaná písmena. Dokonce 

se studenti vzájemně napomenuli, když si členové jedné ze skupin začali trochu 

povídat, čímž rušili ostatní, kteří pak dost dobře neslyšeli věty, které vytvořili 
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spolužáci. Bylo vidět, že většina studentů se zajímá o to, co vymysleli jejich 

spolužáci. 

Druhá zařazená aktivita „Piktografické písmo" studenty také zaujala a rádi 

si ji zahráli. Každé skupině jsem dala dvě věty, jejichž obsah znázornili 

nakresleným obrázkem. Pak jsme se, stejně jako v předchozích skupinách, ve 

kterých jsem prováděla tuto hru, shromáždili v přední části třídy a studenti se 

snažili uhodnout a správně přečíst jednotlivé věty. 

Reakce studentů: Studenti se vzájemně chválili za své věty, ptali se, kdo 

co nakreslil. Tento zájem studentů jeden o druhého, který byl v této třídě 

pravděpodobně největší ze všech skupin, se kterými jsem pracovala, a který 

odrážel dobré klima a vztahy ve třídě, mě opravdu příjemně překvapil. 

Didaktickou hrou „Hrátky se slovy" jsem zakončila sérii prováděných her 

v této skupině. I průběh této hry byl úspěšný, studenti se hned po zadání pustili 

do práce. Všem se podařilo přijít na spoustu příkladů slov začínajících na 

jednotlivá písmena slova MOSKVA. 

Třetí ročník 

Třetí ročník byla velmi malá skupina, ve které byli dva chlapci a čtyři dívky, 

celkem šest studentů. Při první aktivitě, kterou bylo „Kdo bude rychlejší" studenti 

vyplňovali rozdané křížovky zprvu samostatně, později ve dvojicích. 

Reakce studentů: Opět se ukázalo, že největší potíže měli studenti 

s křížovkou obsahující písmeno K, která jim také zabrala nejvíce času. Nemohli 

přijít na moc slov obsahujících písmeno K. Nakonec jsem nechala studenty 

právě tuto křížovku dodělat ve dvojicích, protože jsem chtěla průběh hry urychlit, 

abych neztratila jejich zájem. Studenti byli lehce unavení, protože to byla 

páteční odpolední hodina, ale nechali se povzbudit a motivovat tím, že to byla 

soutěž o to, kdo bude nejrychlejší, která dvojice dokončí poslední křížovku 

nejrychleji. 

Při druhé didaktické hře „Fronta" studenti vytvářeli samozřejmě pouze 

jednu frontu, při tak malém počtu studentů by bylo nemožné tvořit fronty dvě. Já 

jsem se také přidala, aby nás bylo ve „frontě" alespoň sedm. 

Reakce studentů: Popis a cíl hry, který jsem se snažila studentům vysvětlit 

rusky, všichni, a ž T ^ d v a chlapce, pochopili a věděli, co mají dělat. Problém 

nebyl'v tom, že by tito dva studenti nerozuměli, prostě jen hned nevěděli, co se 
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po nich chce, tak jsem jim vše pomalu vysvětlila znovu. Poté jsme vytvořili řadu 

představující frontu, ve které jsme stáli včera na lístky do kina. Studenti se 

pěkně vzájemně rusky ptali, co kdo dělal v té frontě, aby zjistili správné pořadí. 

Třetí aktivitu „Kdo uhodne slovo?" studenti zvládli velmi rychle. Hádání 

přídavných jmen v zadaných slovních spojeních se jim zdálo příliš snadné. Také 

si pěkně pomáhali tím, že si napovídali, že je to na příklad barva a tak podobně. 

Nakonec jsme společně opakovanou látku shrnuli tím, že jsme zopakovali, jaké 

mohou být vlasy, postava, sukně apod. 

V této skupině jsem vyzkoušela také didaktickou hru „Piktografické písmo". 

Studentů bylo málo, tak jsme vše stihli rychleji než v ostatních skupinách. 

Studenti, hlavně chlapci, se velmi snažili pěkně nakreslit obsah vybraných vět. 

Dali si opravdu záležet, brali to jako svoji prezentaci před ostatními. Poté také 

rusky napovídali svým spolužákům, aby jejich věty četli správně. 

Shrnutí: Na gymnáziu v Čakovicích se mi moc líbilo, studenti i jejich paní 

profesorka byli velmi milí. Měla jsem pocit, že tím, že je to malá škola, mají 

k sobě studenti i učitelé se studenty blíž a lépe se znají a více spolu 

spolupracují. 

1.2.4 Gymnázium F. X. Šaldv. Partyzánská 530/3, Liberec 11 - Mar. Zuzana 

Kosti ncová 

Magistra Kostincová nepracuje s učebním souborem Raduga 1, 2, 3, ani 

se sborníky her. Učí své studenty podle učebnice Ruština nejen pro samouky. 

Podle učebnice Raduga učila pouze jeden rok a rozhodla se pro změnu 

učebnice po smíšených reakcích studentů, kterým se učebnice příliš nelíbila a 

chyběl jim ucelenější gramatický systém. 

Ruský jazyk si mohou studenti gymnázia F. X. Šaldy v Liberci zvolit jako 

svůj třetí jazyk ve druhém ročníku. Časová dotace je tři hodiny týdně. Studenti 

považují ruštinu za exotický jazyk a nenechají se odradit ani některými rodiči, 

kteří je od tohoto jazyka zrazují pod vlivem prožitých historických zkušeností. 
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Čtvrtý ročník 

Studentů ve čtvrtém ročníku bylo dvanáct, jedenáct dívek a pouze jeden 

chlapec. Od paní magistry jsem dopředu věděla, že stihli probrat 18 lekcí 

z učebnice Ruština nejen pro samouky. Rozhodla jsem se s touto skupinou 

provést soubor vybraných didaktických her z publikace Raduga 2 - jazykové a 

komunikativní hry. Nebyla jsem si jistá tím, jestli studenti zvládnou hru „Kdo 

uhodne slovo?", protože téma oblečení a barvy se v učebnici Ruština nejen pro 

samouky systematičtěji probírá později. Paní magistra mě ale ujistila, že by tuto 

hru měli studenti zvládnout. 

Nejprve jsem rozdala studentům křížovky, které ve dvojicích vyplňovali. 

Byli šikovní a většině se podařilo vymyslet vhodná slova. Bylo zajímavé, že 

přestože studenti této školy se učili podle jiné učebnice, doplňovali velmi 

podobná slova jako studenti středních škol, kde se vyučuje podle Radugy. 

Reakce studentů: Studenti reagovali na tuto hru velmi dobře, bavila je. 

Dále jsme hráli didaktickou hru „Fronta". I v této skupině měla tato hra 

největší ohlas a studentům se líbila nejvíce. 

Reakce studentů: V této skupině jsme tvořili pouze jednu frontu, aby byla 

delší. Vytvořena byla velmi rychle. Studenti se živě a pohotově jeden druhého 

ptali, co dělali včera ve frontě a ihned se řadili na příslušné místo. Občas 

v zápalu hry někteří zapomínali na koncové -li v minulém čase při vykání, 

nebylo to ale časté, protože jsme to před samotným průběhem hry zopakovali. 

Myslím si, že vykání v minulém čase si studenti v této hře měli možnost pěkně 

zafixovat a procvičit. Po skončení hry, když se vraceli na svá místa, reagovali 

studenti hodně pozitivně. Bylo jasně vidět, že se věnovali této hře s opravdovou 

chutí. Zaslechla jsem i to, že by rádi takovéto aktivity dělali častěji. 

Poté následovala didaktická hra „Kdo uhodne slovo?". Studenti pracovali opět 

ve dvojicích. Dopředu jsem studenty naučila ruské slovíčko туфли, jak mi 

doporučila paní magistra, protože ho studenti ještě neprobírali. 

Reakce studentů: Studenti rychle pochopili, co mají dělat a pustili se do 

p ráce"BohužeTše^áza lo , že se v této aktivitě objevilo více slovíček, které 

studenti ještě neznali, a to sukně, kalhoty, bunda, hnědý a modrý. Tato slovíčka 

jsem skupinám tak, jak se к nim propracovávali, pomohla přeložit, aby mohli 

dále pokračovat ve hře. To průběh hry lehce zpomalilo, studenty to ale naštěstí 

neodradilo. Také tito studenti si pomáhali tím, že si poradili, že hádané přídavné 

jméno je barva, aniž bych je к tomu před tím nějak vedla. 
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Shrnutí: Studenti v Liberci mě velmi pěkně přijali a všechny prováděné hry 

si rádi zahráli. Dokonce mi jeden student nebo studentka do dotazníku dopsala, 

že se j í hodina líbila, což mi udělalo obrovskou radost. 

1.2.5 Ekoavmnázium Praha, o.p.s., Nad Vodovodem 460/81. Praha 10 -

PaedDr. Antonín Hlaváček 

Ekogymnázium je soukromá střední škola, pro kterou jsou typické nižší 

počty studentů ve třídách. Já jsem byla ve dvou skupinách studentů čtvrtého 

ročníku. První skupinu, ve které jsem prováděla didaktické hry, tvořili budoucí 

maturanti z ruského jazyka. Ve druhé skupině byli studenti, kteří si ruštinu 

vybrali jako volitelný předmět. Úroveň studentů v obou skupinách se znatelně 

lišila. Zatímco se studenty, kteří budou maturovat z ruštiny, probírá pan doktor 

Hlaváček látku z učebnice Raduga 3, studenti druhé skupiny pracují s učebnicí 

Raduga 1. 

Čtvrtý ročník - maturanti 

Ve škole byli pouze čtyři studenti, dvě dívky a dva chlapci. Jako první jsem se 

studenty provedla hru „Kdo uhodne slovo?". Bylo to pro studenty opakování, 

přesto se některým stále trochu pletla slova коричневый а карий, bylo tedy 

dobře, že jsme to touto formou zopakovali a ujasnili. 
Reakce studentů: Hra studenty bavila, nejvíce to, že mohou dávat hádat 

svým spolužákům zadaná slova. 

Jako další jsem zařadila hru „Fronta", kterou jsem původně nechtěla 

provádět kvůli malému počtu přítomných studentů. Nakonec jsem se ji rozhodla 

zrealizovat, protože měla v předešlých skupinách největší ohlas. Poprosila jsem 

pana doktora Hlaváčka, aby se zúčastnil této didaktické hry. Já jsem se také 

zapojila do hry, aby nás bylo více. 
Reakce studentů: Ani v této skupině tato chytře vymyšlená didaktická hra 

nezklai^la~a~měÍáTiejvětší úspěch, nejen u studentů. Přestože nás bylo pouze 

šest, studenti se zaujetím tvořili frontu na lístky do kina vzájemným 

dotazováním. 
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Poté se studenti vrátili na svá místa a ve dvojicích vyplňovali křížovky, 

které jsem jim zadala. Ve všech předešlých skupinách jsem rozdávala tři 

křížovky každé dvojici. Tentokrát jsem se rozhodla zadat studentům pouze po 

dvou křížovkách. Vypustila jsem křížovku obsahující písmeno K, která činila 

největší potíže a byla nepřiměřeně časově náročná. 

Reakce studentů: Tím, že studenti pracovali pouze na vyřešení dvou 

křížovek, se průběh této didaktické hry podstatně zrychlil. Studenti bez větších 

problémů zaplnili všechna volná políčka. Nebyli demotivováni tím, že by se 

dlouho zabývali úkolem, který by pro ně byl příliš náročný. 

Na závěr jsme hráli hru „Piktografické písmo". Přestože se tato didaktická 

hra na první pohled zdá být vhodnější pro mladší studenty, zaujala i studenty 

čtvrtých ročníků. 

Reakce studentů: Hned po zadání hry se studenti vrhli do práce a nejlépe, 

jak dovedli, výtvarně znázorňovali obsah zadaných vět. I tuto didaktickou hru 

studenti hráli s chutí. 

Čtvrtý ročník - nematuranti 

Ve skupině studentů čtvrtého ročníku, kteří se učí ruský jazyk formou 

povinně volitelného předmětu, byly tři dívky a dva chlapci. Probrali šestou lekci 

učebnice Raduga 1. Po krátkém úvodu jsem hodinu začala didaktickou hrou 

„Sestavování vět". Studenti pracovali ve dvou skupinách, jednu tvořila děvčata a 

jednu chlapci. 

Reakce studentů: Dívky byly při této hře rychlejší a pohotovější než 

chlapci, kterým chvíli trvalo než se svojí myslí přenesli do hodiny ruštiny. Po 

prvním kole již všichni přesně věděli, co je jejich úkolem a co se od nich 

očekává. Oba týmy se v rámci svých znalostí ruštiny snažily vymyslet zajímavé 

věty tak, aby se neshodovaly s větami spolužáků s druhého týmu. Pokoušeli se 

vždy přijít na jiné slovo začínající na zadané písmeno, které by se dalo ve větě 

použít. 

Dále jsem se studenty provedla didaktickou hru „Piktografické písmo". 

Studenti zůstali ve stejných skupinách. Nechtěla jsem ztrácet čas tím, že by se 

složení skupin měnilo. Také jsem měla pocit, že je dobré využít toho, že si na 

sebe studenti ve skupinách trochu zvykli. 
Reakce studentů: Tato hra se studentům líbila. Po celou dobu jejího trvání, 

i v p r ů b ě h u č t e n í znázorněných vět, studenti pěkně a se zaujetím pracovali. 
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Poslední aktivitou, kterou jsem stihla se studenty v této skupině zahrát, 

byla hra „Kdo bude rychlejší". I v této skupině jsem zadala studentům pouze dvě 

křížovky, protože jsem neměla již tolik času a také jsem po předchozích 

zkušenostech usoudila, že dvě křížovky stačí. 

Reakce studentů: Studenti bez problémů vyplnili křížovky. Ujasnili jsme si 

společně pravopis určitých slov, která činila studentům potíže. Bylo to hlavně 

slovo деньги, ve kterém všichni vynechávali měkký znak. 

Shrnutí: Ve skupinách s menším počtem studentů šla práce celkově 

mnohem rychleji a zvládla jsem toho mnohem více než ve větších skupinách. 

Mohla jsem se také individuálně věnovat každému studentovi, což jinak není 

možné. 

1.3 Dílčí shrnutí 

Všechny v praxi ověřované didaktické hry ze sborníků Raduga 1 - jazykové 

a komunikativní hry, Raduga 2 - jazykové a komunikativní hry a Jazykové a 

komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky byly úspěšné, některá 

méně, některá více. Nemohu říct, že by některá z těchto didaktických her byla 

neúspěšná a setkala se s odmítnutím studentů. Naopak, všechny hry přijali 

studenti kladně a s chutí se jim věnovali. Hra, která měla největší úspěch, jak u 

studentů tak u učitelů, byla ..Fronta" („Очередь за билетами") к 1. lekci 

učebnice Raduga 2. Domnívám se, že je to tím, že tato hra v sobě spojuje 

kognitivní a emocionální složku osobnosti a snaží se navodit reálnou situaci ze 

života. Studenti oceňují především to, že v průběhu této hry nemusí sedět 

v lavicích, ale mohou se pohybovat po třídě. Během hry zapomínají, že se 

vlastně učí, že procvičují určitý mluvnický jev, v tomto případě vykání. 

Při provádění vybraných didaktických her se studenty jsem si 

uvědomila, jak moc jsou důležité srozumitelně a jasně podané instrukce. 

Jestliže studenti neví, co mají přesně dělat, hra nemůže úspěšně začít ani 

proběhnout. Také jsem zjistila, že je třeba vždy studentům říct, na co je daná 

didaktická hra zaměřená a co procvičuje. Je nutné, aby studenti věděli, že 

didaktickou hru nehrají jen tak, ale že to celé má smysl a že je to velmi účinná a 

přitom zábavná forma vyučování. 
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2. Dotazníky 

2.1 Příprava dotazníků 

Ve školách, kde jsem prováděla se studenty vybrané didaktické hry, jsem 

také zadávala dotazníky studentům a jejich učitelům. Pokud byla možnost 

vdané škole zadat dotazník i učiteli jiného cizího jazyka, učinila jsem tak. 

Dotazníky jsem si připravila před vlastním výzkumem ve školách. Nejvíce mě 

zajímalo, jestli učitelé do svých hodin didaktické hry zařazují, z jakých důvodů a 

jak často. Dále jsem se ptala, zda pracují se sborníky jazykových a 

komunikativních her doplňujícími učebnice Raduga 1, 2, 3 a také s jinými 

materiály a publikacemi určenými pro výuku ruštiny. Zda mají učitelé pocit, že je 

na trhu v současné době dostatek doplňkových materiálů pro výuku ruského 

jazyka. Zajímaly mě i formy práce, které učitelé ve svých hodinách nejčastěji 

používají. Poslední otázka v dotazníku zjišťovala, v čem učitelé spatřují největší 

přínos didaktických her. 

Dotazník pro studenty obsahuje podobné otázky jako dotazník pro učitele. 

Také jsem se ptala, jestli studenti hrají v hodinách didaktické hry, jak často, jaké 

a při jakých příležitostech jsou zařazovány do hodin. Samozřejmě jsem položila 

otázku, zda tyto hry studenty baví a mají-li pocit, že se při nich něco naučí nebo 

jestli je to z jejich pohledu spíše ztracený čas. I v dotazníku pro studenty jsem 

zařadila otázku týkající největšího přínosu didaktických her. Chtěla jsem též, 

aby studenti napsali svoji nejoblíbenější didaktickou hru, jestliže taková existuje. 

2.2 Dotazníky pro studenty středních škol 

Dotazník pro studenty jsem zadala celkem stu čtyřem respondentů a jeho 

návratnost byla stoprocentní. Respondenty byli studenti prvních, druhých, 

třetích a čtvrtých ročníků pěti středních škol, čtyř pražských a jedné 

mimopražské. Z těchto škol byly čtyři státní a jedna soukromá, čtyři gymnázia a 

jedna obchodní akademie. 
Dotazníky rozdělím do dvou hlavních skupin, a to: studenti prvních a 

druhých ročníků a studentnřetíc.h a čtvrtých ročníků. Výsledky obou skupin 

vzájemně porovnám. 
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2.2.1 Studenti prvních a druhých ročníků 

V prvních a druhých ročnících jsem zadala celkem šedesát dotazníků. 

První otázka zněla takto: Jaké formy práce jsou nejčastěji zařazovány do 

hodin RJ? Studenti si mohli vybrat z těchto nabídnutých variant: a) práce ve 

dvojicích b) práce ve skupinách c) učitel - celá třída. 

Variantu a, tedy práci ve dvojicích zaškrtlo 17 studentů, práci ve skupinách 

pouze 3 studenti. Nejvíce studentů, 35, vybralo jako nejčastěji zařazovanou 

formu práce, při které pracuje učitel s celou třídou. 4 studenti zaškrtli dvě 

možnosti, a to práci ve dvojicích a práci učitele s celou třídou. 1 student vybral 

práci ve dvojicích a ve skupinách. 

Jaké formy práce ti nejvíce vyhovují? Opět měli studenti možnost výběru : 

a) práce ve dvojicích b) práce ve skupinách c) učitel - celá třída. 

Práce ve dvojicích nejvíce vyhovuje 14 studentům, práce učitele s celou 

třídou 10 studentům. Nejoblíbenější je práce ve skupinách, tu si vybralo 35 

studentů. 1 student tuto otázku nezodpověděl. 

Hrajete v hodinách RJ hry? 

Studentům jsem vysvětlila, že mám na mysli didaktické hry. 44 studentů 

napsalo, že ano, že hrají didaktické hry. 16 studentů napsalo, že nehrají hry 

v hodinách ruštiny. Několik studentů, kteří odpověděli záporně na otázku, zda 

hrají v hodinách ruského jazyka hry, poté ale vyplnilo další otázky týkající se 

didaktických her jako by je v hodinách hráli. Bylo to celkem 15 studentů. Jeden 

student zaškrtl ne a k tomu připsal: skoro je nehrajeme, což tedy znamená, že 

je někdy, třebaže málokdy, hrají. Je dosti pravděpodobné, že takto myslelo i 

zbylých 14 studentů. 

Pokud ano, jaké?VyAM0SÍIIL 

Z celkového počtu 60 studentů, 35 studentů vypsalo tyto didaktické hry 

(názvy uvádím tak, jak je napsali sami studenti): Bingo, křížovky, osmisměrky, 

poznávačky, vymýšlení vět podle písmenek, házíme si míčkem a při tom 

odpovídáme na otázky, pantomima, hledání ve slovnících, řetězec - pamatovat 

si co řekl dotyčný předtím, třída se rozdělí na dvě či více skupin a pak mezi 

sebou soutěží, např. hádání slov podle různých nápověd, had se slovy - každý 

řekne nějakou větu a všichni to opakují a věty se postupně přidávají, zpíváme 

písničky, hry se slovy, s číslovkami - jsou atypické, Co se ti líbí?, rozpočitad,a, 

básničky, scénky, jazykolamy, rozhovoy, Pohádka o řepě, hádanky, soutěže ve 
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skupinách, skládání rozhovorů, soutěže ve skupinách, kdo napíše nejvíce slov 

na určité téma. Většina zmíněných her se vyskytla vícekrát. 

Tvto hry: a) mě baví b mají nějaký přínos, ale nebaví mě c) mi přijdou jako 
ztracený čas. 

Největší počet studentů, 42, napsali, že je tyto hry baví. 3 studenti spatřují 

v didaktických hrách určitý přínos, ale nebaví je a 1 studentu přijdou jako 

ztracený čas. 12 studentů na tuto otázku neodpovědělo, 1 respondent vybral 

všechny možnosti a 1 napsal jak kdy. 

Při jakvch příležitostech zařazuje učitel do výuky hry? a) za odměnu b) při 

opakování učební látkv c) na začátku hodiny. 

Nejvíce respondentů, tedy 42, vybralo možnost při opakování učební látky. 

1 respondent vybral za odměnu a taktéž 1 na začátku hodiny. 15 studentů na 

tuto otázku neodpovědělo a 1 student zaškrtl všechny tři možnosti. 

.lak často se věnujete hrám v hodinách RJ? a) velmi zřídka b) zřídka n) 

často d) pravidelně. Nejčastější odpověď byla zřídka, vybralo ji 21 studentů. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo velmi zřídka a zaškrtlo ji 18 studentů. 12 

studentů napsalo, že se často hrají didaktické hry a 1 student, že pravidelně. 6 

studentů neodpovědělo. 1 student napsal jak kdy a 1 občas. 

máš pocit, že se při těchto hrách něco naučíš? 

Na výběr měli studenti odpovědi: ANO/NE. Většina, 50 studentů, 

odpověděla ANO, 4 studenti NE a pět studentů neodpovědělo vůbec. 1 student 

napsal mezi ano a ne. 

PnUnd ano, v čem spatřuješ neivětší přínos her v hodinách RJ? Co tě na 

nich baví? 

Opět budu citovat odpovědi studentů. Studenti mě velmi překvapili, některé 

odpovědi byly velmi pěkně a zajímavě formulovány. V tomto vidí studenti 

největší přínos didaktických her: uše se zopakuje, v hodině není nuda, zkouším 

sám vymýšlet věty a rozhovory, spolupráce, je to odtrhnutí od stereotypu, 

zopakování látky, komunikace s ostatními, naučení nových slovíček, baví mě, 

že se může ukázat, co ve mně je a můžu mluvit s ostatními normálně při hodině, 

odlehčení hodiny, že se naučím výslovnost a když se opakují stále stejná slova 

či slovní spojení, tak si to lépe zapamatuji, pokud se hrají hry, které hrají děti i 

v Rusku má to přínos i kulturní, kdo se nestydí, může se rozmluvit, baví mě, že 

se pracuje ve skupinách a dvojicích - naučíme se lépe vyslovovat a užijeme si 

legraci je to zábavná forma učení, při které se člověk něco naučí a není to 

50 



otrava, jako třeba jen číst v učebnici, je to dobré zkrácení dlouhé hodiny, 

procvičení gramatiky, zopakování probraného učiva - nemusím se tolik učit 

doma, cokoliv je lepší než učení, nenásilnou metodou mluvíme cizím jazykem, 

ráda soutěžím, možnost všech se nějak prosadit, opakování - víc se mi to vrývá 

do paměti, odreagování, baví mě - tím pádem větší pozornost, více mě to baví, 

tudíž více vnímám a zapojuji se, je to něco jiného než se monotoně učit jen 

učitel - třída, donutí přemýšlet. Nejčastěji studenti zmiňují to, že je to zábavná a 

příjemná forma opakování probrané látky, která jim pomáhá si vše lépe 

zapamatovat. 

Máš oblíbenou hru? Jakou? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 22 studentů, záporně 18 studentů. 19 

studentů nenapsalo nic a 1 napsal nevím. Zde uvádím hry, které studenti 

jmenovali jako své oblíbené: pantomima, hádání slov (profesí) u tabule, 

šibenice, soutěže ve skupinách, písničky, pohádka O řepě, hádání podle indicií, 

Bingo. Potěšilo mě, že jeden student napsal, že od této chvíle se mu líbí hádání 

vět podle obrázků a vymýšlení vět na písmena azbuky, tedy hry, které jsme 

prováděli společně. 

2.2.2 Studenti třetích a čtvrtých ročníků 

Ve třetích a čtvrtých ročních jsem zadala celkem čtyřicet čtyři dotazníků 

Jejich návratnost byla stoprocentní. 

Jaké formy práce jsou nejčastěji zařazovány do hodin R.i? 

Variantu a, práci ve dvojicích, vybralo pouze pět studentů. Skupinovou práci 

neoznačil nikdo z dotazovaných studentů. 39 respondentů označilo variantu c 
učitel - celá třída, za nejčastěji zařazovanou formu práce v hodině ruského 

jazyka. 
Jaké formy práce ti nejvíce vyhovují? 

Práce ve dvojicích nejvíce vyhovuje 13 studentům, práce ve skupinách 6 

studentům a nejoblíbenější mezi studenty třetích čtvrtých ročníků je práce 

učitele s celou třídou. 2 respondenti tuto otázku nezodpověděli a 3 vybrali dvě 

z uvedených možností, a to práci ve dvojicích a frontální výuku. 

Hrajete v hodinách RJ hry? 
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Kladně odpovědělo 21 studentů, 22 zvolilo odpověď NE a 1 student 

neodpověděl. I někteří starší studenti, kteří na tuto odpověděli záporně, 

zaškrtávali v následujících otázkách odpovědi tak, jako by v tomto bodě 

nevybrali zápornou, ale kladnou odpověď. Bylo to 18 studentů. Tři studenti 

dopsali k odpovědi ANO, že hry hrají pouze se studenty, kteří prováděli v jejich 
třídě pedagogickou praxi. 

Pokud ano, jaké? Vypiš, prosím. 

Pouze 17 studentů vypsalo hry, které v hodinách ruštiny s učitelem hrají. 2 

respondenti napsali, že si nepamatují, jaké hry to byly, protože je hráli pouze 

s praktikanty na pedagogické praxi. 1 student napsal, že ho baví pouze testy. 

Zde uvádím didaktické hry, které studenti jmenovali: ukazováni písmen azbuky 

na tabuli, napsat co nejvíce slov od určitého písmene, šibenice (tyto hry vypsalo 

pět studentů), scénky, různé - většinou hry s písmeny, obrázky, křížovky, 

osmisměrky, hádání slovíček, dopíňovačky, kufr. 

Tytn hry: a) mě baví b mají nějaký přínos, ale nebaví mě c) mi přijdou iako 
ztracený čas. 

20 studentů napsalo, že je tyto hry baví, 8 studentů spatřuje v didaktických 

hrách nějaký přínos a 4 studenti je považují za ztracený čas. Dva studenti 

napsali, že by je tyto hry bavily, kdyby je hráli. 

Při jakých příležitostech zařazuje učitel do výuky hrv? a) za odměnu h) při 

opakování učební látky c) na začátku hodiny. 

14 respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, vybrala variantu b, při 

opakování učební látky. 7 studentů vybralo možnost a, za odměnu a 5 studentů 

zaškrtlo variantu c. 18 respondentů neodpovědělo na tuto otázku. 

.iau často se věnujete hrám v hodinách RJ? a) velmi zřídka b) yfíríka c] 

často d) pravidelně. 

Možnost velmi zřídka vybralo 19 studentů, možnost zřídka 16 studentů, 

možnost často nezvolil nikdo z dotazovaných a poslední variantu pravidelně 

vybrali 2 studenti. 7 studentů neodpovědělo. 

Máš pocit že se_gřiřArhtn hrách něco naučíš? 

Je velmi pozitivní, že 29 z dotazovaných studentů má pocit, že se při 

didaktických hrách něco naučí. 10 studentů si naopak myslí, že se při těchto 

hrách nic nenaučí. 

^ ^ j ^ ^ ^ ^ a t ř i j i e š neivětší přínos her v hodinách RJ? Co tě na 

nich baví? 
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Studenti třetích a čtvrtých ročníků odpovídali takto: učení formou interakce, 

kdy se jen nebifíuje nazpaměť, legrace ( tento aspekt uvedlo více studentů), 

rozšíření slovní zásoby nenásilnou formou, opakování ( toto byla také velmi 

častá odpověď ), zapamatuji si lépe slovíčka, nezkouší se, hodina je pestřejší, 

procvičí se i gramatika, je to povzbuzení pro žáky, uběhne rychleji hodina, 

naučíme se slovíčka novou formou a lépe si je zapamatujeme, zpestření, 

odreagování, spojení se zážitkem a zábavou - lépe si vše zapamatuju, 

komunikace zábavnou formou, spontaneita, studenti si zábavnou formou 

upevňují znalosti z předešlých hodin, formou hry si slovíčka lépe zapamatuji, na 

výuku chodíme poměrně rádi - uvolněnější hodiny, naučíme se víc mluvit, 

zkusím si mluvit bezprostředně, nemusím tolik psát do sešitu - jsem méně 

unavený, dobrá zábava, změna, hra žáky probere. 

Mát nhííhennu hru? Jakou? 

Pouze 4 studenti napsali své oblíbené hry: pantomima, šibenice, slovní fotbal, 

ukazování písmen azbuky na tabuli, scénky s dialogy (tento respondent dopsal 

za svoji odpověď, že to ale dělají pouze při angličtině). Podobně odpovídal další 

student, který napsal, že oblíbenou hru má - pexeso na procvičování 

nepravidelných minulých tvarů sloves, ale hrají ji také pouze v hodinách 

angličtiny. 12 studentů napsalo vyloženě NE, ostatní nenapsali nic. 

9 ^ Pnta7níky pro učitele 

Dotazníků pro učitele jsem rozdala celkem osm, sedmi ženám a pouze 

jednomu muži. Návratnost byla stoprocentní. Z těchto osmi učitelů bylo šest 

učitelů ruštiny, jeden učitel angličtiny a jeden němčiny. Z celkového počtu 

učitelů jich šest vyučuje cizí jazyk na střední škole a dva učitelé vyučují 

v menších skupinách dospělé studenty v jazykových kurzech. 
fnrmv práce v hodinách RJ nejčastěji používáte? a) práce ve 

dvojicích b) prácejie^mmáchclučitel - celá třída 

3 učitelé uvedli, že zařazují do svých hodin všechny uvedené formy práce, 3 

učitelé vybrali možnost učitel - celá třída, 1 zvolil práci ve skupinách a 1 práci 

ve dvojicích. 

Zařazujete^gyýuky_didakfic,ké hry? ANO/NE 
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Většina, 6, učitelů z této skupiny dotázaných zařazuje do výuky didaktické hry. 

2 učitelé napsali, že didaktické hry nepoužívají. 

Pokud ano. jak často? A) velmi zřídka b) zřídka c) často d) pravidelně 

3 učitelé používají didaktické hry ve svých hodinách pravidelně, 2 často a 1 
zřídka. 

Svoji odpověď prosím zdůvodněte. 

Cituji uvedené odpovědi: Často - aktivizuje žáky, zvyšuje jejich motivaci. Zřídka 

- vedení školy kontroluje dodržování časového rozpisu učiva. Pravidelně -

jazykové hry zdůrazňují komunikativní cíl ruštiny. Pravidelně - uvolnění, odtržení 

od stereotypu. 2 učitelé svoji odpověď nezdůvodnili. 

Znáte a pracujete s publikacemi Raduga 1. 2 : Jazykové a komunikativní 

hry a Jazykové a komunikativní hry na pokročilém stupni vvuks/? ANO/NP 

Tato otázka se samozřejmě netýká 2 učitelů jiného cizího jazyka než ruštiny, 

kterým jsem dotazník zadala. Z 6 učitelů ruštiny zmíněné publikace používají 4. 

Pokud ano, s jakou z těchto publikací pracujete a jak často? a) velmi zřídka 

b) zřídka n) často d) pravidelně 

3 učitelé pracují s publikacemi didaktických a jazykových her často a 1 

pravidelně. 2 pracují pouze s prvním dílem her, 1 pracuje s prvním a druhým 

dílem a 1 pracuje se všemi uvedenými publikacemi. 

Pokud ne. ie to proto, že pracujete: a) s jinou publikací b) s vlastními 

materiály n) do hodin didaktické hry nezařazujete? 

V odpovědích na tuto otázku učitele uvedli, že pracují s vlastními materiály i 

s jinými publikacemi. 

Domníváte se. že je v současné době na trhu dostatek doplňkových 

materiálů pm výuku ruského iazvka? a)ano b) ne c) nevím 

4 učitelé mají pocit, že v současné době není na trhu dostatek doplňkových 

materiálů k výuce ruštiny, 2 mají pocit, že je dostatek materiálů. 1 učitel 

rozepsal svoji odpověď a napsal: Chybí především fotografie k reáliím, česky 

psané materiály o Rusku v úpravě pro studenty. 

PnUnH pnn, které z těchto materiálů používáte? 

Ruský jazyk v kostce, Literární texty, Obrázkový slovník. 

tou na hry reaauií .studenti? a) velmi ie baví b) baví je c) nebaví ie d) vůhen 

se nechtěj< rin her zapojovat 

3 učitelé, kteří používají didaktické hry ve svých hodinách, napsali, že studenty 

didaktické hry velmi baví a 3, že je hry baví. 
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Proč hry do výuky zařazujete? a) za odměnu b) při opakování ^ na 

začátku hodiny d) pro zvýšení motivace e) jiné důvody (iaké) 

Všech 6 učitelů, kteří hry zařazují do výuky, se shodlo na své odpovědi. Všichni 

napsali, že hry zařazují pro zvýšení motivace studentů, 1 respondent dopsal 

také aktivizaci. 

Pokud se student nechce zapojit do hry: a) snažíte rr jej přiměj »hy 

spolupracoval b) nabídnete mu jako alternativu jinou práci 

Většina učitelů napsala, že se s tímto problémem nesetkává. 2 učitelé by se 

snažili studenta zapojit do hry. 

Máte oblíbenou didaktickou hru? Jakou? 

4 učitelé opověděli na tuto otázku takto: Myšlenkové řetězce procvičující obtížná 

slovesa, nácvik proměnlivého přízvuku ve spojení s pohybem. 

Soutěže ve skupinách, tichá pošta v ruštině. 

Hry se slovy, tvoření vět. 

Křížovky, scénky. 

V čem vidíte neivětší přínos didaktických her ve vyučování? 

Cituji uvedené odpovědi učitelů: Častější střídání forem práce přirozeně 

vyvolává aktivitu všech po celou vyučovací hodinu. Gramatika se dá procvičovat 

zábavným a efektivním způsobem. Zábavu pro „zábavu" nepěstujeme. Hra má 

vždy konkrétní cíl. 

Zpestření výuky. 

Opakování a zafixování znalostí. 

Obměna cvičení, větší aktivita, méně řízená forma práce, umožňuje větší 

aktivitu žáka. 

Hry navozují komunikativní situace, které by jinak byly těžko navoditelé. Lepší 

komunikace studentů s učitelem i studentů mezi sebou. Hry pomáhají 

zapomínat, že se jedná o výuku, pomáhají zábavným způsobem splnit cíle 

výuky. 

? d P.Pinstátní rnsistickv seminář 

6. října 2007 jsem měla možnost zúčastnit se 13. celostátního rusistického 

semináře, který se konal v Praze od 5. do 7. října. Na této konferenci jsem 

dostala prostor v rámci tvůrčí dílny na téma Využití didaktických her na SŠ 
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kterou vedla PaedDr. Jana Folprechtová, CSc. V rámci vystoupení jsem krátce 

pohovořila o své diplomové práci a zadala přítomným účastníkům semináře své 

dotazníky. Většinu účastníků semináře tvořili učitelé ruského jazyka na 

středních školách. Účast na semináři byla velmi zajímavá a cenná zkušenost, i 

z toho důvodu, že jsem se mohla dozvědět, co si o používání didaktických her 

myslí učitelé ruského jazyka na středních školách v celé České republice. 

2.4.1 Vvsledkv dotazníků zadaných účastníkům 13. celostátního rusistickéhn 
semináře 

Na celostátním rusistickém semináři jsem zadala dotazník pro učitele 33 

přítomným účastníkům. Návratnost byla stoprocentní. Účastníky byli hlavně 

učitelé středních škol. Několik učitelů bylo již v důchodovém věku, ti dotazník 

vyplňovali podle toho, jak dříve učili. 

Jaké formv práce v hodinách RJ nejčastěji používáte? a) práce v& 

dvojicích h) práce ve skupinách c) učitel - celá třída 

17 dotázaných učitelů zvolilo všechny nabízené varianty. Střídají ve 

svých hodinách všechny zmíněné formy práce. 6 učitelů napsalo, že zařazuje 

do hodin práci ve dvojicích a frontální výuku. 4 učitelé vybrali pouze frontální 

výuku, 3 skupinovou práci (to byli pravděpodobně ti, co učí hlavně v kurzech), 2 

učitelé zaškrtli práci ve skupinách a ve dvojicích a 1 vybral samotnou práci ve 

dvojicích. 

7ařa7i,jete do vvuky didaktické hry? ANO/NE 

Valná většina, 32 učitelů z 33, zařazuje či zařazovala do výuky didaktické hry. 

Pouze 1 učitel napsal, že didaktické hry nepoužíval. 

PnUnrí ano, iak častn? A) velmi zřídka b) zřídka c) často d) pravidelně 

svoji odpověď prosím zdůvodněte. 

Odpověď velmi zřídka vybralo 5 učitelů, možnost zřídka 12 učitelů, často hraje 

didaktické hry se studenty 10 učitelů a 6 učitelů se didaktickým hrám věnuje 

dokonce pravidelně. Odpověď velmi zřídka a zřídka učitelé nejčastěji 

zdůvodňovali časovým hlediskem a kázeňskými důvody. Dále také velkým 

počtem žáků a nedostatečnými prostory. 1 dotázaný napsal: z mé zkušenosti 

se studenti o hry příliš nezajímají. Někteří také dopsali, že se hrám věnují ve 

volnějších hodinách a před svátky. 
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Často a pravidelně učitelé zařazují didaktické hry zejména z důvodů 

motivačních, zvýšení pozorností a aktivity. Psali, že hry jsou oživením, 

procvičením a upevněním učiva. „Škola hrou", žáci i studenti si rádi hrají a lépe 

si zapamatují mluvnické jevy i slovní zásobu. Zlepšuje se klima ve třídě. 

Znáte a pracujete s publikacemi Radupa 1.2: Jazykové a komunikativní 

hrv a Jazykové a komunikativní hry na pokročilém stupni výuky? ANO/NF 

22 učitelů nezná a nepracuje s výše uvedenými publikacemi. 9 učitelů s nimi 
pracuje. 

Pokud ano, s jakou z těchto publikací pracujete a jak často? a) velmi zřídka 
h) zřídka с) často d) pravidelně 

Z těch 9 učitelů, kteří pracují s publikacemi her, 5 používá první a druhý díl 

jazykových a komunikativních her, 2 používají pouze první díl a 2 učitelé svoji 
odpověď dále nespecifikovali. 

3 učitelé pracují s těmito publikacemi zřídka, 3 pravidelně a 2 často, 1 učitel 

napsal, že s první dílem her pracuje často a s druhým dílem zřídka. 1 

respondent napsal, že to závisí na skupině studentů, ve které učí. 

Pnkud ne. ie to proto, že pracujete: a) s jinou publikací h) s vlastními 
materiály c) do hodin didaktické hrv nezařazujete? 

10 respondentů nepracuje s těmito publikacemi, protože používají své vlastní 

materiály, 6 pracuje s jinou publikací, 2 učitelé napsali, že pracují s vlastními 

materiály i s jinou publikací. Ostatní neodpověděli na tuto otázku. 

Dnmníváte se. že je v současné době na trhu dostatek doolňkovýnh 

materiálů pm výuku ruského jazyka? a)ano b) ne c) nevím 

Nejvíce respondentů, 19, se domnívá, že na trhu není dostatek doplňkových 

materiálů, 10 neví a pouze 4 učitelé se domnívají, že je těchto materiálů 

dostatek. 

Pnkud ano, kteréztěchto materiálů používáte? 

Na tuto otázku odpovědělo 8 učitelů, tedy i ti, kteří mají pocit, že není na trhu 

dostatek doplňkových materiálů pro výuku ruštiny. Pracují s těmito materiály, 

cituji: 1 - cvičebnice ruštiny, popř. informace z internetu, využívám také zdroje 

z jiných učebnic. 2 - Ruský jazyk poslechem, reálie rusky mluvících zemí, Ruský 

jazyk v kostce, Что вы сказали?. 3 - filmy, cestopisy, písničky - současná 

hudba 4 - internet. 5 - pexeso, hry, Obrázkový slovník, pohádky, DVD, CD. 6 -

nové učebnice pro samouky, aktuální články z novin a časopisů. 7 - Reálie 

rusky mluvících zemí - částečně, Ruský jazyk poslechem. 9 - Поехали. 
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Jak na hry reagují studenti? a) velmi ie baví h) baví ie с) nebaví ie d) vůhon 
se nechtějí do her zapojovat 

17 učitelů odpovědělo, že hry jejich studenty baví, 9 dokonce, že je velmi baví. 1 

učitel napsal, že studenty hry nebaví. 1 respondent rozepsal svoji dopověď: 

záleží na více okolnostech - nálada ve třídě, vztah učitel - žák, typ hry a její 

provedení. 1 učitel napsal, že nemůže tento fakt jednoznačně posoudit, protože 
nepoužívá hry dostatečně často. 

Proč hrv do vvukv zařazujete? a) za odměnu b) při opakování n) na 

začátku hodiny d) pro zvýšení motivace e) jiné důvody (jaké) 

Většina učitelů zvolila více než jednu variantu. 9 učitelů zvolilo variantu b a d 

tedy opakování a zvýšení motivace. 6 učitelů zařazuje hry pro zvýšení motivace 

a 2 při opakování. 3 učitelé zaškrtli možnosti d, e, z jiných důvodů uváděli-

únava, nuda, zpestření výuky, rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikace. 2 

respondenti vybrali možnosti a, b, с i d, 2 učitelé varianty b, c, d a 1 učitel vybral 

varianty a, b, d. 1 učitel zvolil možnosti na začátku hodiny a pro zvýšení 

motivace a 1 respondent možnosti za odměnu a při opakování. 

Pokud se student nechce zapojit do hry: a) snažíte se jej přimět, ahy 

spolupracoval b) nabídnete mu jako alternativu jinou práci 

11 učitelů se snaží studenta přimět, aby spolupracoval a stejný počet učitelů, 

11, mu nabídne jako alternativu jinou práci. 2 učitelé zaškrtli a i b a dopsali, že 

by se nejdříve snažili studenta přimět ke spolupráci a poté by mu nabídli jinou 

aktivitu. 5 učitelů se s tímto problémem nesetkalo a nenapsali, jak by takovouto 

situaci řešili. 1 učitel napsal, že student, který by nechtěl hrát danou didaktickou 

hru, by pouze pozoroval své spolužáky. 3 respondenti nezodpověděli tuto 

otázku. 

Máte oblíbenouMmickou hru? Jakou? 

Účastníci 13. celostátního rusistického semináře považují tyto didaktické hry za 

své oblíbené: zobrazená témata (nákupy, rodina), rozvoj slovní zásoby, „Hádej, 

kdo je to?", doplňovačky, lístkové hry, „Hra 1, 2, BUM", „Pozoruj vystavené 

předměty určitou dobu a pak je pojmenuj", spojování slov, která к sobě nějakým 

způsobem patří, „Kufr", Bingo, představování se a seznamování se pomocí 

házení míčku. Dramatizace. Я поеду в Москву и возьму с собой - procvičení 

slovíček. Hry se slovy, pexeso, pohybová rozcvička. „Na co myslím", 

„Nekonečná řada". Skládání vět, hlavolamy. 

у čem y j d í t e j i m m n K L m t ^ ^ 
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Větší komunikativnost, rozvoj fantazie, zlepšení motivace, soustředění a 

pozornosti studentů. Výrazné zlepšení slovní zásoby při komunikaci. Studenti si 

myslí, že se neučí, že si hrají. Kreativita, mezipředmětové vztahy, procvičení. 

Lepší zapamatování, menší únava, oživení. Aktivita ze strany studentů, vtažení 

do hry a zájem studentů. Pomocí emotivního zapojení lepší zapamatování 

učiva. Uplatnění jazykových jevů v praxi. Oživení hodiny. Uplatnění znalostí 

žáků, aniž by to považovali za dril a nepříjemné memorování. Rozvoj 

samostatnosti, myšlení, znalostí a dovedností. Vyšší zájem studentů o jazyk. 

Uvolnění atmosféry, aktivizační prvek. Hry „zahání nudu", studenti si při nich 

mohou „vyčistit hlavu" částečně. Lepší a trvalejší výsledky. Podporují invenci a 

učí rychle reagovat. Protažení po dlouhém sezení (hry s pohybem), spolupráce, 

pocit sounáležitosti ve skupině. Určitým způsobem ukončí automatizaci 

konkrétní slovní zásoby nebo gramatického jevu. Zpřístupnění učiva. 
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2-5- Grafické znázornění výsledků dotazníků pro studenty 
Hodnoty uvedené v tabulkách jsou vyjádřeny v procentech 

Jaké formy práce jsou nejčastěji zařazovány do hodin RJ? 

Zařazované 
formy 
práce 

Práce ve 
dvojicích 

Práce ve 
skupinách 

Učitel - celá 
třída 

Práce ve 
dvojicích, 

učitel - celá 
třída 

Práce ve 
dvojicích, 
práce ve 

skuDinárh 
1 a 2. 

ročník SŠ 28,3 5 58,3 6,7 1,7 
3. a 4. 

ročník SŠ 11,4 0 88,6 0 0 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 

Práce ve 
dvojicích, 
práce ve 

skupinách 

0 
Práce ve 
dvojicích 

Učitel -
celá třída 

Jaké formy práce ti nejvíce vyhovuji? 

Oblíbené 
formy práce 

Práce ve 
dvojicích 

Práce ve 
skupinách 

Učitel - celá 
třída 

Práce ve 
dvojicích, 
práce ve 

skupinách 

Práce ve 
dvojicích, 

učitel - celá 
třída 

Bez 
_ odpovědi 

1. a 2. ročník 
SŠ 23,3 58,3 16,7 1,7 0 0 

3. a 4. ročník 
SŠ 29,6 13,7 45,4 0 4,5 6,8 
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r 

i • j i 

• J 

i • j i 

• J 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 

i • j i 

• J 
Práce ve Učitel - Práce ve 
dvojicích celá třída dvojicích, 

učitel -
celá třída 

Hrajete i/ hodinách RJ hry? 

Hrajete hry? ANO NE Bez odpovědi 

1. a 2. ročník SŠ 73,3 26,7 0 

3. a 4. ročník SŠ 47,8 50 2,2 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 

ANO NE Bez odpovědi 
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Tyto hry: 

Tyto hry : Baví mě 
Mají přínos, ale 

nebaví mě 
Přijdou mi jako 
ztracený čas Jiné Bez odpovědi 

1. a 2. ročník 
SŠ 70 5 1,7 3,3 20 

3. a 4. ročník 
SŠ 45,5 18,2 9,1 4,5 22,7 

Baví mě Přijdou Bez 
mi jako odpotédi 

ztracený 
čas 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 

Při jakvch příležitostech zařazuje učitel do výuky hrv? 

Zařazovaní 
her do výuky: Za odměnu 

Při opakování 
učební látky 

Na začátku 
hodiny Jiné Bez odpovědi 

1. a 2. ročník 
SŠ 1,7 69,9 1,7 1,7 25 

3. a 4. ročník 
SŠ 15,9 31,8 11,4 0 40,9 
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odměnu začátku odpo\édi 
hodiny 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 

Jak často se věnujete hrám v hodinách RJ? 

Četnost 
zařazování 

her do výuky velmi zřídka zřídka často pravidelně 
Bez 

odpovědi Jiné 
1. a 2. ročník 

SŠ 30 35 20 1,7 10 3 3 
3. a 4. ročník 

SŠ 43,2 36,4 0 4,5 15,9 0 

velmi často Bez 
zřídka odpovědi 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 
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Máš pocit, že se při těchto hrách něco naučíš? 

Naučíš se něco 
při didaktických 

hrách ANO NE Bez odpovědi Jiné 

1. a 2. ročník SŠ 83,3 6,7 8,3 1,7 

3. a 4. ročník SŠ 65,9 22,7 11,4 0 

odpovědi 

• 1. a 2. ročník SŠ 

• 3. a 4. ročník SŠ 
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3. Rozhovory s učiteli 

Velmi si cením toho, že si na mě učitelé středních škol, se kterými jsem 

prováděla rozhovory na téma didaktických her, udělaly čas a že se mnou 

podělili o své zajímavé a přínosné postřehy a zkušenosti. Zajímal mne 

především jejich ohlas na publikace Raduga 1, 2 - jazykové a komunikativní hry 

a Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky. Ptala jsem 

se na to, které didaktické hry měly u studentů úspěch, a které naopak studenty 

nezaujaly, které formy práce preferují z jejich pohledu studenti a proč. Celkově 

jsem se snažila zjistit, proč didaktické hry do výuky zařazují. 

Ve shrnutí informací získaných z rozhovorů s učiteli také uvádím jejich 

odpovědi na otázky položené v dotazníku, který jsem rozdala všem učitelům 

navštívených středních škol. V rozhovorech, které navazovaly na otázky 

kladené v dotaznících, jsme se snažili jít do větších podrobností. 

3.1 Mar. Marie Feuersteinová - Gymnázium Na Zatlance. Na Zatlance 11, 

Praha 5 

Paní magistra pracuje hlavně se sborníkem Raduga 1 - jazykové a 

komunikativní hry a v nejbližší době se chystá pořídit si i sborník her rozšiřující 

druhý díl Raduga, který jsem jí ukazovala a hry v něm se jí líbily. Magistra 

Feuersteinová zná a má k dispozici i sborník her Jazykové a komunikativní hry 

v ruštině na pokročilém stupni výuky, ale nepracuje s ním tolik jako s prvním 

dílem, což je dáno i tím, že většina studentů, které nyní učí, není na dané 

jazykové úrovni. 

Na sbornících nejvíce oceňuje kopírovatelné materiály, které jsou podle ní 

velmi dobré. Učiteli ušetří spoustu času a energie, které se mu často kvůli 

ostatním povinnostem nedostává na vytváření podobných materiálů. Studentům 

se lépe pracuje, mají-li podpůrný materiál. Nejčastěji zařazuje do své výuky 

z uvedených sborníků hry jednoduché a časově nenáročné. 

Studentům se líbí hlavně tyto didaktické hry: tvoření či dokončení vět (ve 

sborníku je více obdobných her, které nabízí takovéto aktivity, na příklad „Tři 

slova" - 6. lekce „Sestavování vět" - 6. lekce, „Slova na kartičkách" - 3. lekce, 

Z jednoho slova" - 4. lekce ). Dále se studentům velmi líbila hra „Řazení slov do 

skupin" - 5. lekce. Naopak hra „Zakázané číslo" - 4. lekce se zdála studentům 
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příliš primitivní. Dále hra „Čísla a písmena" - 5. lekce se příliš nelíbila, protože 

studenti, kteří v průběhu této hry chodí jednotlivě před třídu a vymýšlejí slovo na 

zadané písmeno, mají pocit jako při zkoušení. Jsou tedy lehce stresováni tím, 

že jsou individuálně před tabulí. 

Studentům se také líbí rozličné rébusy, doplňovačky a křížovky. Některé z 

rébusů uvedených v publikaci Raduga 1 - jazykové a komunikativní hry jsou 

příliš složité a příliš časově náročné, na příklad „Hlavní města" - 4. lekce. 

Problémem je také to, že ve sborníku chybí správná řešení. Učitel, který má 

sám problém rébusy vyřešit, protože jsou dosti náročné, nemůže tuto činnost 

zařadit do vyučování. Přitom podle paní magistry je spousta studentů, kteří mají 

takovéto logické hry velmi rádi. 

Nejoblíbenější formou práce studentů je práce skupinová, tedy i didaktické 

hry, které se hrají ve skupinách. Ze zkušenosti paní magistry je lepší menší 

počet skupin, ve kterých je -větší počet členů. Skupiny se vzájemně více 

poslouchají. Když se pracuje v menších skupinách nebo ve dvojicích, tak se 

studenti tolik nesoustředí a neposlouchají všechny skupiny, které prezentují 

svoji práci. Paní magistře se osvědčila práce se třemi stabilními skupinami 

podle řad ve třídě. Tyto skupiny pravidelně pracují společně, když se hraje 

nějaká soutěživá didaktická hra. Vede se průběžné skóre, na konci pololetí a na 

konci roku jsou vyhlášeny výsledky a skupiny odměněny. 

Magistra Feuersteinová nepoužívá didaktické hry jako prostředek výuky, 

ale jako možnou kontrolu toho, co už studenti mají umět. Hry tedy nejčastěji 

zařazuje po probrání určitého celku učiva. Sami studenti prý říkají, že si touto 

formou rádi ověřují, co opravdu umí a co je ještě třeba se doučit. Někdy se 

studentům zdá, že hry představují spíše odpočinek, ale pak uznávají, že to není 

pravda a že se něco naučili, něco si zopakovali a procvičili. 

V dotazníku paní magistra uvedla, že didaktické hry do výuky zařazuje 

často a že studenty tyto hry baví. Na otázku proč odpověděla, že pro zvýšení 

motivace studentů. Pokud se student nechce zapojit do hry, snažila by se jej 

přimět, aby spolupracoval. Tato situace ale nenastává. Největší přínos 

didaktických her ve vyučování ruštině vidí v opakování a zafixování znalostí. 

Dále se domnívá, že na trhu je dostatek doplňkových materiálů pro výuku 

ruštiny, sama pracuje s publikacemi „Ruský jazyk v kostce", „Literární texty" a 

Obrázkový slovník. 
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3.2 PaedDr. Jarmila Havláková - Gymnázium Čakovice. nám. 25. března 100. 

Praha 9 - Čakovice 

Paní doktorka Havláková pracuje se všemi třemi sborníky her a do svých 

hodin pravidelně zařazuje didaktické hry, její poznatky jsou tedy velmi přínosné. 

Na začátku shrnutí toho, co jsem se od paní doktorky dozvěděla, bych ráda 

citovala její odpověď v dotazníku na otázku, proč zařazuje didaktické hry do 

výuky. Doktorka Havláková napsala, že didaktické hry zdůrazňují komunikativní 

cíl ruštiny. Dále jako své odůvodnění uvedla krásný citát Jana Amose 

Komenského: „Vjem vtisknutý vzrušené mysli utkvívá v paměti hlouběji." 

Nejdříve jsme se s paní doktorkou bavily o tom, jaké všechny didaktické 

hry provádí se studenty. Nejvíce se jí osvědčily různé kratší i delší dramatizace, 

ve kterých studenti rozehrávají v různých rolích rozličné situace. Na příklad ve 

hře na režiséra si dva studenti představující režiséry střídavě vybírají ze zbytku 

studentů své herce, kteří budou hrát danou situaci či příběh. Paní doktorka 

zdůrazňuje, že se musí dbát na to, aby se složení skupin měnilo. Tím, že se 

studenti takto více poznávají, se budují lepší vztahy ve třídě. Také je důležité, 

aby si studenti zvykli pracovat s tím, s kým je vdané chvíli potřeba 

spolupracovat a ne s kým chtějí, zároveň je ale vhodné rozdělovat role podle 

individuálních předpokladů studentů. Podobná je i hra na dabing, ve které dva 

studenti čtou vybraný dialog a dva studenti ho hrají a přehánějí v něm své 

emoce. 

Formy práce studentů v hodině by se měly střídat. Skupinová práce je vždy 

určité oživení pro studenty. Je důležité, aby při tom nevznikaly zbytečné pauzy. 

Učitel by také měl být dostatečně přísný v hodnocení, aby tyto aktivity studenti 

brali vážně a jako přirozenou součást hodiny, ve které musí pracovat stejně 

naplno jako při klasičtějších formách práce. 

Další často zařazovanou hravou aktivitou jsou hadi, jak doktorka 

Havláková tuto hru nazývá. Toto cvičení se dá použít při nacvičování časování 

sloves či při jiném podobném nácviku gramatiky. Studenti si stoupnou a utvoří 

kruh a procvičují na příklad sloveso mít rád. Jeden začne tím, že se zeptá: Co 

má rád Pavel? Pavel odpovídá a říká, co má rád. Pak další student opakuje tuto 

větu ve třetí osobě: Pavel má rád .... atd. Takto se může pokračovat a může se 

procvičit třeba pět sloves. Dá se stupňovat náročnost tohoto cvičení. Nelze ho 
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ale samozřejmě provádět každou hodinu, protože by studenty začalo nudit. Je 

to ale velmi dobré oživení v podstatě drilového nácviku určité látky. 

Od prvního ročníku také paní doktorka vymýšlí se studenty spoustu 

krátkých příběhů. Ona nebo někdo ze studentů začne jednou větou a ostatní 

studenti postupně každý přidávají svoji jednu větu, až vznikne nějaký příběh, se 

kterým se dá různými způsoby dále pracovat. Tento typ didaktické hry je také 

nabídnut ve sbornících jazykových a komunikativních her k učebnici Raduga. 

Dále má paní doktorka ráda cvičení s mizející nápovědou, při kterých se dá 

pěkně procvičit gramatika. Nesmí se ale plést nová slovní zásoba do nové 

gramatiky. Gramatiku je dobré procvičovat na již zvládnuté slovní zásobě a 

naopak. Velmi prospěšné je zařazování krátkých rytmických etud na zafixování 

si správného přízvuku, na příklad na řadové číslovky. Na přízvučnou slabiku 

studenti mohou roztahovat ruce a na krátkou nepřízvučnou třeba tlesknout nebo 

dupnout. Tímto způsobem se čtou řadové číslovky, takto se dá procvičit cokoliv i 

různé rozhovory. Důležité je zapojení pohybu. Studenti mohou pohybovat 

rukama, nohama i celým tělem, lusknout atd. 

Také paní doktorce Havlákové, stejně jako magistře Feuersteinové, se 

sborníky her k učebnici Raduga líbí. Obě ale postrádají správná řešení 

jednotlivých her. Ta chybí především u rébusů, které jsou náročné. V publikaci 

Raduga - jazykové a komunikativní hry se studentům líbila hra „Ztracené slovo" 

(1. lekce, str. 11). Dále didaktické hry: „Číselná abeceda", „Najděte slovo" a 

„Smíchaná slova", vše hry k první lekci. Hru „Bingo" (2. lekce, str. 16) hrají 

studenti paní doktorky Havlákové velmi rádi. Průběh didaktické hry „Začíná 

to..." (3. lekce, str. 21) je dobré limitovat na příklad na pět minut, nehrát ji déle. 

Je důležité vědět, jak dlouho se bude daná didaktická hra provádět a 

nepřesahovat stanovený časový limit. Hra „Co je pravda?" (3. lekce, str. 24) je 

také dobrá, tuto hru doporučuje paní doktorka provádět pokud se studenti 

navzájem již trochu znají. Hra „Písmena, která jsou těsně za sebou v ruské 

abecedě" (4. lekce, str.27) je přínosná zejména pro další práci studentů se 

slovníkem. Na procvičení pořadí písmen v azbuce je dobré i různé seskupování 

a přeskupování studentů podle počátečních písmen v jejich jménech a 

příjmeních. Hra „Čísla a písmena" (5. lekce, str. 38) spíše zdržuje, naopak hra 

„Řazení slov do skupin" (5. lekce, str. 37) pomáhá studentům procvičit 

schopnost rychlého utváření souvislostí. Další moc pěkná hra je „Najdi správné 

slovo" (5. lekce, str. 39). Hra „Co dělám rád" (6. lekce, str. 46) se prý nedaří, 
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lepší by bylo vybrat si ze svého křestního jména jakékoliv písmeno, ne jenom to 

počáteční, což je pro studenty příliš limitující a náročné. Didaktická hra „Kdy se 

kdo narodil?" 7. lekce, str. 51) je správně provedená tehdy, jestliže studenti 

napíší správně rusky celé datum svého narození a jestliže pak také vše, co 

zjistili, správně a samozřejmě v ruštině zaznamenají. Aktivitu „Vyprávějte 

příběh, který jste slyšeli" (7. lekce, str. 53) je dobré omezit pouze na příběh 

skládající se z pěti vět, které obsahují slovíčka, která by se měla procvičit. Paní 

doktorka Havláková by uvítala více kopírovatelných materiálů pro učitele. 

V publikaci Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky 

je mnoho her, které suplují gramatická cvičení z učebnice, na příklad „Нужна ли 

вам подсказка?" (část 1, str. 11). Při didaktické hře „Horké křeslo" (část 1, str. 

13) je dobré, aby si studenti zvykli vzájemně se ptát i na gramatické otázky. Hra 

„Moje ruka" (část 1, str. 11) je hrou spíše psychologickou. Studenti mají 

následně diskutovat, jakým způsobem vyplnili svoji „ruku" a proč. Paní doktorka 

má zkušenost, že se lépe debatuje po společném prožitku. Hra „Kostka" (část 1, 

str. 15) je vhodná zejména pro starší studenty, u kterých dobře rozvíjí kritické 

myšlení. 

Tyto postřehy svědčí o tom, že učitelé nabídku her tvořivě obměňují a 

přizpůsobují. V některých případech se tím ovšem může zcela vytratit původní 

psychologický podtext odpovídající autorskému záměru. Navíc třetí díl her 

sleduje hlavně psychologické zřetele, což je v předmluvě jasně řečeno. Rovněž 

je překvapivé, že podle názoru vyučujících ve sbornících her Raduga 1 a 

Raduga 2 chybí správné řešení, ačkoli ve skutečnosti správné řešení omylem 

není uvedeno pouze u jedné hry, v níž jde o křížovky přejaté z publikace V. 

Herinkové. 
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111. VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S UŽITÍM DIDAKTICKÝCH HER VE VYUČOVÁNÍ 

CIZÍCH JAZYKŮ 

V této kapitole se budu věnovat svým vlastním zkušenostem s užitím 

didaktických her v hodinách cizích jazyků, kterými jsem prošla na základní 

škole, střední škole a na vysoké škole u nás i v zahraničí. Dále popíšu své 

zkušenosti a postřehy z vlastní výuky - ze souvislé pedagogické praxe, kterou 

jsem absolvovala ve čtvrtém a pátém ročníku pedagogické fakulty a ze svého 

působení lektorky ve skupinových jazykových kurzech i ze soukromé výuky 

jednotlivců. 

Během docházky na základní školu s rozšířenou výukou jazyků v Liberci 

v letech 1986 - 1993 jsem se postupně učila tři cizí jazyky. Ve třetí třídě jsem 

začala s ruštinou. Hodiny probíhaly vcelku standardně, byla to hlavně práce 

s učebnicí, ale dodnes si velmi živě pamatuji to, že jsme často hráli hru „Mé 

slovo začíná na písmeno...", která mě tehdy velmi bavila a kterou měla celá 

třída moc ráda. Vždy jsme prosili, abychom si ji mohli zahrát. Po revoluci nás 

bylo bohužel málo těch, kdo jsme chtěli pokračovat ve studiu ruštiny, tak jsem 

měla paní učitelku ruštiny na němčinu,a to už jsme žádné hry nehráli. 

V hodinách angličtiny jsme hodně zpívali a zpěv doplňovali jednoduchými 

pohybovými sestavami, abychom si lépe zapamatovali slovíčka. Také jsme hráli 

hodně her na procvičení slovíček, na příklad jsme měli napsat co nejvíce slov 

začínajících určitým písmenem na rychlost a další podobné hry. Na střední 

škole byly hodiny angličtiny vedeny hlavně frontálně, celou hodinu jsme 

pracovali s učebnicemi, ve dvojicích jen velmi zřídka a žádné hry jsme nehráli. 

Němčina probíhala obdobně. Během studia na střední škole jsem strávila rok 

v USA, kde jsem se učila francouzštinu na místní střední škole a pamatuji si, že 

jsem tam poprvé hrála hru BINGO, kterou jsem do té doby neznala. Dokonce 

jsme hráli velmi zjednodušenou verzi pohádky O červené Karkulce ve 

francouzštině na konci roku, přestože jsme byli úplní začátečníci. Přípravu 

pohádky jsme opravdu prožívali naplno a těšili se, až ji budeme moci předvést. 

Na pedagogické fakultě jsem se setkala s didaktickými hrami hlavně 

v hodinách praktického jazyka a samozřejmě v oborových didaktikách. Hodiny 

praktického jazyka vždy začínaly nějakou didaktickou hrou na zopakování látky 

nebo ze začátku semestru aktivitou zaměřenou na „prolomení ledů", tzv. ice-

breaker. V hodinách se střídaly různé typy aktivizačních cvičení a didaktických 
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her, v žádném případě nebyla výuka monotónní, naopak hodiny byly vedeny 

velmi kreativním způsobem, což mě velmi obohatilo. Většinou jsme pracovali ve 

dvojicích nebo skupinách, ať už jsme hledali řešení problémových úloh, 

vymýšleli a hráli minidialogy či delší dramatizace nebo si připravovali krátké 

prezentace založené na článcích týkajících se nejen reálií a kultury , ale také 

didaktiky, didaktických her a vzdělávání celkově. Semináře oborových didaktik 

byly pro mne jako budoucí učitelku velmi přínosné. Prakticky a konkrétně jsme 

se věnovali kromě jiného didaktickým hrám, jejichž vedení jsme měli možnost si 

vyzkoušet se svými spolužáky v rolích žáků a studentů jazyka. To nás donutilo 

hledat zajímavá cvičení a hry v příslušné literatuře nebo si je sami vymýšlet. 

Detailně jsme promýšleli jejich provedení a zpětně to pak se skupinou probírali 

a hledali jiné lepší varianty a uvědomovali si případná úskalí a nacházeli 

způsoby, jak jim předcházet. To vše bylo doplněno cennými informacemi 

z teorie didaktiky a psychologie. Myslím si, že jsem díky těmto seminářům a 

přednáškám byla velmi dobře připravena na souvislou pedagogickou praxi i na 

své působení učitelky v kurzech i při výuce jednotlivců. 

Hodiny, které jsem odučila během své praxe jsem se snažila vést záživným a 

zábavným způsobem. Do každé jsem se snažila zakomponovat krátkou nebo 

delší didaktickou hru, takovou, aby vhodně doplňovala a navazovala na 

probíranou látku a hlavně, aby studenty či žáky bavila a podněcovala jejich 

zájem o studium cizího jazyka. Ohlasy byly vždy kladné, studenti i žáci hráli hry 

moc rádi, i když se mi také stalo v jedné matematicky zaměřené třídě na ZŠ 

Červený Vrch, že žák sedmé třídy reagoval na hru slovy: „Už zase nějaká hra?" 

Přitom se pomalu loudal k tabuli. Tato třída byla velmi klidná, pochopila jsem, že 

žáci dávají přednost tradičnější výuce, tak jsem se tomu přizpůsobila. Každá 

skupina je jedinečná a to, co se líbí v jedné se nemusí samozřejmě líbit ve 

všech. Studentům na středních školách, kde jsem byla, se velmi líbily hry typu 

„Riskuj", ve kterých si mohli prověřit své znalosti a případně se následně 

zaměřit na své slabiny. Pro mne to bylo stejně cenné, protože jsem věděla, jak 

na tom studenti jsou, jakou látku zopakovat, jestli je možné jít dál. Z časových 

důvodů není vždy možné takovéto delší aktivity zařazovat do výuky, ale jednou 

za čas to může být příjemná a přínosná změna pro učitele i studenty. 

Z vlastní zkušenosti ze soukromé výuky jednotlivců i skupin vím, že i většina 

dospělých studentů vždy s radostí přivítá zařazení didaktické hry do vyučování. 

Dospělí se často ještě více než děti a dospívající bojí projevit, komunikovat 
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v cizím jazyce. Svazuje je strach z toho, že udělají chybu, že řeknou něco 

špatně a tím se znemožní, což se v jejich věku podle nich nehodí. Vhodně 

volené didaktické hry pomáhají navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru, ve 

které se nebojí, cítí se příjemně,a proto se i lépe učí a na hodiny se těší. 

Určitě je velmi důležité snažit se poznat danou skupinu žáků či studentů, vcítit 

se do jejich potřeb, komunikovat s nimi o tom, jaký způsob výuky jim vyhovuje, 

jaká cvičení a aktivity preferují, zda chtějí hrát didaktické hry a mají pocit, že jim 

to něco dává, že to není jen ztracený čas. Nelze nikomu nic za každou cenu 

vnucovat a nikoho k ničemu nutit. 
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Závěr 

Všechny stanovené hypotézy se více či méně potvrdily. Ukázalo se, že 

většina učitelů si uvědomuje nezastupitelnou roli didaktických her při výuce 

cizímu jazyku a že většina studentů se velice ráda těmto hrám věnuje, spatřuje 

v nich přínos a nemá pocit, že je to jen příjemné vyplnění času. 

Studenti vidí největší přínos didaktických her vtom, že si zajímavou, 

nenásilnou a zábavnou formou lépe upevní a zapamatují učivo a nemusejí se 

tolik učit doma. Dále oceňují to, že hodiny jsou díky hrám pestřejší, je legrace a 

díky tomu i příjemná atmosféra ve třídě. 

Učitelé spatřují největší přínos didaktických her v rozvoji fantazie, ve 

zlepšení motivace, soustředěnosti a vyšší pozornosti studentů. Díky emotivnímu 

zapojení se do aktivity probíhá lepší zapamatování učiva a má trvalejší a lepší 

výsledky. Studenti i učitelé se shodují vtom, že didaktické hry přispívají 

k uvolnění atmosféry a rozvoji lepších vztahů ve třídě nejen mezi studenty, ale i 

mezi studenty a učitelem. 

Stanovené hypotézy: 

Hi: Domnívám se, že učitelé ruštiny na středních školách zařazují do své 

výuky jazykové a komunikativní hry nejen jako odlehčení a zábavu, ale 

také jako plnohodnotný prvek vyučování. 

Tato hypotéza se potvrdila. Většina, 38, ze čtyřiceti dotázaných učitelů 

zařazuje didaktické hry do svých hodin a považuje je za oprávněnou a 

přínosnou součást výuky. Nejčastěji používají učitelé didaktické hry při 

opakování a pro zvýšení motivace a zájmu o ruský jazyk u svých studentů. 

Přestože didaktické hry provádí většina učitelů spíše zřídka či velmi zřídka, 

téměř všichni se domnívají, že jejich studenty baví. 
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H2: Předpokládám, že učitelé středních škol znají sborníky jazykových a 

komunikativních her k učebním souborům Raduga 1 - 3, ale nepoužívají je 

příliš při výuce ruského jazyka z důvodu nedostatku času. 

Provedeným empirickým výzkumem se podařilo zjistit, že uvedené 

sborníky jazykových a komunikativních her zná pouze polovina dotázaných 

učitelů, tedy dvacet. Zbytek tyto sborníky nezná a tudíž nepoužívá. Z dvaceti 

pedagogů, kteří sborníky jazykových a komunikativních her znají, je při výuce 

používá třináct. Nejčastěji pracují s prvním dílem jazykových a komunikativních 

her. Předpokládala jsem, že sborníky didaktických her Raduga 1 - jazykové a 

komunikativní hry, Raduga 2 - jazykové a komunikativní hry a Jazykové a 

komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky zná větší počet učitelů 

než polovina. Ukázalo se, že většina učitelů, kteří sborníky her znají, je také 

požívají byť zřídka. 

H3: Domnívám se, že studenti středních škol, se kterými budu provádět 

vybrané didaktické hry ze sborníků jazykových a komunikativních her 

k učebnicím Raduga 1 - 3, budou na hry reagovat kladně, budou se jich 

aktivně účastnit a budou je hodnotit jako přínos do hodin ruštiny. 

Třetí stanovená hypotéza se potvrdila. Všechny vybrané didaktické hry, 

které jsem se studenty prováděla, měly úspěch. Studenti hry přijali velmi kladně 

a s chutí a zaujetím se jim věnovali. Ukázalo se, že je důležité, aby studenti 

rozuměli zadávaným instrukcím a přesně věděli, co mají dělat. Významnou roli 

hraje i to, že studenti vědí, co daná didaktická hra procvičuje a že si uvědomují 

její přínos a smysl. 

44 ze 60 dotázaných studentů prvních a druhých ročníků středních škol ve 

svých odpovědích v dotaznících uvedlo, že hrají v hodinách ruského jazyka 

didaktické hry a 42 studentů tyto hry baví. Naproti 48 procent studentů, tedy 21 

ze 44 studentů třetích a čtvrtých ročníků uvedlo, že se věnují v hodinách 

didaktickým hrám. Z těchto 21 studentů, 20 didaktické hry baví. Studenti obou 

skupin uváděli, že didaktické hry jsou zařazovány pouze velmi zřídka či zřídka. 

Většina studentů z obou skupin, dohromady 79 ze 104 dotázaných, má pocit, že 

se při didaktických hrách něco naučí, což je zásadní. 
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Je zajímavé, že za nejobííbenější formu práce v hodině označovalo 58 

procent studentů prvních a druhých ročníků práci ve skupinách, pouze 17 

procent studentů považuje práci učitele s celou skupinou za svoji nejobííbenější. 

Studenti třetích a čtvrtých ročníků odpovídali přesně naopak. Nejvíce z nich, 45 

procent, zvolilo frontální výuku jako nejobííbenější formu práce v hodině a pouze 

necelých 14 procent studentů má nejraději skupinovou práci. To, že starší 

studenti preferují frontální výuku si vysvětluji tím, že se „schovávají v davu", 

protože při práci učitele s celou třídou na ně není tolik „vidět" jako při práci ve 

skupinách nebo ve dvojicích. Studenti nemusí pracovat s tak velkým nasazením 

jako ve skupině či dvojici. Při frontální výuce nemusí být studenti stále aktivní, 

většinu práce za ně udělá učitel a to studentům vyhovuje. 

Doporučila bych další rozšíření a větší seznámení s didaktickými hrami, 

například i prostřednictvím tvůrčích didaktických dílen, jakých jsem sama měla 

možnost se zúčastnit v rámci celostátního semináře pro učitele ruštiny 

pořádaného katedrou rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 
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Přílohy: 

Dotazník pro studenty 

Jaké formy práce jsou nejčastěji zařazovány do hodin RJ? 
a) práce ve dvojicích b) práce ve skupinách c) učitel - celá třída 

Jaké formy práce ti nejvíce vyhovují? 
a) práce ve dvojicích b) práce ve skupinách c) učitel - celá třída 

Hrajete v hodinách RJ hry? 
a) ano b) ne 

Pokud ano, jaké? Vypiš je, prosím. 

Tyto hry: 
a) mě baví b) mají nějaký přínos, ale nebaví mě c) mi přijdou jako ztracený čas 

Při jakých příležitostech zařazuje učitel do výuky hry? 
a) za odměnu b) při opakování učební látky c) na začátku hodiny 

Jak často se věnujete hrám v hodinách RJ? 
a) velmi zřídka b) zřídka c) často d) pravidelně 

Máš pocit, že se při těchto hrách něco naučíš? 
a) ano b) ne 

Pokud ano, v čem vidíš největší přínos her v hodinách v RJ? Co tě na nich baví? 

Máš oblíbenou hru? Jakou? 
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Dotazník pro učitele 

Jaké formy práce v hodinách RJ nejčastěji používáte? 
a) práce ve dvojicích b) práce ve skupinách c) učitel - celá třída 

Zařazujete do výuky didaktické hry? 
a) ano b) ne 

Pokud ano, jak často? 
a) velmi zřídka b) zřídka c) často d) pravidelně 

Svoji odpověď prosím zdůvodněte. 

Znáte a pracujete s publikacemi Raduga 1:2 : Jazykové a komunikativní hry a Jazykové a 
komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky? 

a) ano b) ne 

Pokud ano, s jakou z těchto publikací pracujete a jak často? 
a) velmi zřídka b) zřídka c) často d) pravidelně 

Pokud ne, je to proto, že pracujete : 
a) s jinou publikací b) s vlastními materiály c) do hodin didaktické hry nezařazujete 

Domníváte se, že je v současné době na trhu dostatek doplňkových materiálů pro výuku RJ? 

a) ano b) ne c)nevím 

Pokud ano, které z těchto materiálů používáte? 

Jak na hry reagují studenti? 
a) velmi je baví b) baví je c) nebaví je d) vůbec se nechtějí do her zapojovat 

Proč hry do výuky zařazujete? 
a) za odměnu b) při opakování c) na začátku hodiny d) pro zvýšení motivace e) jiné 
důvody Gaké) 

Pokud se student nechce zapojit do hry: 
a) snažíte se jej přimět, aby spolupracoval b) nabídnete mu jako alternativu jinou práci 
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Máte oblíbenou didaktickou hru? Jakou? 

V čem vidíte nej větší přínos didaktických her ve vyučování RJ? 
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Резюме 

Целью моей дипломной работы является показать значимость и 

оправданность использования дидактических игр на уроках русского языка, 

а также доказать, что дидактические игры играют свою незаменимую роль 

при обучении иностранным языкам в целом. 

В теоретической части дипломной работы детально анализируется 

связь дидактических игр с современными учебными программами 

обучения русскому языку в чешских средних школах, характеризуются 

сборники языковых и коммуникативных игр на русском языке, 

сопровождающие учебный комплекс "Радуга 1 - 3". 

В следующей части описывается подготовка, реализация и 

резульлтаты эмпирического обследования, проведённого в пяти средних 

школах. Обследование было направлено на возможность практического 

применения сборников дидактических игр на уроках русского языка. 

Составной частью обследования была анкета для учащихся и для 

преподавателей. В центре внимания находятся следующие вопросы: 

Когда и почему преподаватели применяют дидактические игры, что 

ожидают от них и оправдывают ли игры ожидания педагогов. В рамках 

обследования детально записывались реакции учащихся на 

предложенные дидактические игры, взятые из вышеуказанных пособий: 

нравятся ли они учащимся, чувствуют ли учащиеся, что игры имеют смысл 

и в чём-то им могут помочь, или же наоборот, считают их лишней тратой 

времени. 

Из эмпирических методов при работе я использовала наблюдение за 

деятельностью учащихся на уроках как во время своей практики в средних 

школах, так и во время собственных уроков в группах и при проведении 

выбранных дидактических игр из сборников «Радуга 1 - Jazykové а 

komunikativní hry», «Радуга 2 - Jazykové a komunikativní hry» a „Jazykové а 

komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky" в средних шлолах. Я 

наблюдала за реакциями учащихся на выбранные игры и записывала их. 

Потом я разработала анкеты для учащихся и преподавателей, а также я 

проводила интервью с опытными педагогами в средних школах. 

Результаты моего обследования показывают, что все дидактические 

игры проведённые на моих уроках пользовались успехом. Особого 
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внимания заслуживает игра «Очередь» к первому разряду учебника 

"Радуга 2", соединяющая в себе усвоение соответствующих языковых 

средств с постановкой реальной сцены из жизни, т.е. с элементами 

драматизации. 

Несмотря на возможные трудности, моё исследование показывает, что 

популярность дидактических игр в процессе обучения растёт. 

Целесообразно было бы организовать следующие дидактические 

семинары, показывающие преподавателям русского языка конкретные 

практические возможности применения языковых и коммуникативных игр 

на разных стадиях обучения. 
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