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Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Anotace /  Annotation

Cílem mé diplomové práce s názvem „Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných 

alternativních systémech “ je  přiblížit výuku čtení a psaní v nejrozšířenějších alternativních 

školách v CR, porovnat jednotlivé prvky výuky s běžnou základní školou a podrobněji 

se zaměřil na pedagogiku a specifika ve výuce elementárního čtení a psaní ve waldorfské 

a M. Montessori škole. Oba uvedené alternativní systémy škol využívají k výuce počáteční 

gramotnosti genetickou metodu nebo alespoň je jí prvky. Kromě vhodné metody přispívají 

k dobrému zvládnutí čtení a psaní i další faktory, které používají právě alternativní školy, jako  

např. prostředí a systém výuky, přístup učitele k žákům atd. Tato práce by měla sloužit nejen 

jako vodítko pro získání představy o základních metodách ve výuce čtení a psaní, ale měla by 

nastínit představu o systému výuky gramotnosti ve waldorfských a M. Montessori školách 

a sloužit tak při rozhodování o výběru typu školy.

The goal o f  my dissertation with the name „Development o f  inceptive lileracy 

in chosen alternativě systems “ is to zoom in the teaching o f  reading and writing in most 

widespread alternativě schools in the Czech Republic, to compare diserete components 

of education with regular elementary school and focus more detailed on pedagogy and 

specifics in teaching elementary reading and writing on Waldorf and M. Montessori school. 

Both mentioned alternativě systems o f  schools are using for teaching inceptive lileracy 

the genetic met hod or at least čerta i n parts o fth is  met hod. Besides o f  using the right met hod 

is fo r  encompassment o f  reading and writing import ani also other factors, which are present 

m alternativě schools, as fo r  example environment and systém o f  education, approach 

of leacher to student and so on. This dissertation should serve not only as a guide fo r  giving 

the idea about elementary methods in teaching o f  reading and writing, but also should 

Joreshadow idea o f  the systém o f  education lileracy in Waldorf and M. Montessori schools 

and therefore also help with making a decision in choosing the right type o f  school.

Klíčová slova / Keywords:
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Metody ve výuce čtení a psaní /  Methods in teaching o f reading and writing 

Pojem: „alternativní škola" /  Concept: „alternativě school"

Klasické reformní školy /  Classical reformátive schools 

Specifika a systém výuky /  Specifics and systems o f  education 
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Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Úvod

V současné době je kladen velký důraz na vzdělání. Základem vzdělávání je mateřský 

jazyk a umění tento jazyk využívat v budoucím životě. Výuka čtení a psaní patří proto 

k nej důležitějším úkolům v základním školství. Význam výuky počáteční gramotnosti, tedy 

výuky čtení a psaní je možná větší než si pomyslí většina z nás, kdo již samozřejmě používá 

tyto dovednosti v běžném životě. Kvalita osvojení si čtení a psaní právě v počátcích výuky je 

velmi významná pro budoucí využití těchto dovedností. Výuka počátečního gramotnosti 

značnou měrou ovlivňuje proces a výsledky učení v dalších letech. Způsob výuky je důležitý 

pro budoucí motivaci ke čtení a ke vzdělávání obecně. Výuka čtení též ovlivňuje celkovou 

osobnost dítěte, tzn. zkvalitňuje rozumovou činnost, prohlubuje citovou a volní složku 

osobnosti a pomáhá směrovat hodnotovou orientaci a současné i budoucí zájmy dítěte.

Výuka počátečního čtení a psaní je zaměřena na prvotní cílevědomé a záměrné 

osvojování písma, které probíhá v prvním a někdy i ve druhém ročníku základní školy. Záleží 

zejména na vzdělávací koncepci a metodě, která je právě využívána. Ve vyšších ročnících se 

čtení a psaní automatizuje, zkvalitňuje a upevňuje.

Jak již bylo řečeno, znalost čtení a psaní pokládáme za základ vzdělání. Tato 

dovednost se stala nutností pro život jedince i celé společnosti. Pro každého jedince je 

důležitou podmínkou pro získávání informací, jeho dalšího růstu a vývoje.

V poslední době se kromě klasického základního školství objevuje a rozvíjí mnoho 

typu alternativních škol. Některé jsou jen soukromé, jiné se uplatňují jak v sektoru státního 

školství, tak ve školství soukromém. Tyto školy využívají nejen klasické metody výuky čtení 

a psaní, ale i další metody, které nejsou v základním školství běžně používány.

Výše zmíněné aspekty mě vedly k volbě tématu mé diplomové práce, kterou jsem 

nazvala „Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech“. Cílem mé 

práce je přiblížit výuku čtení a psaní v nej rozšířenějších alternativních školách v České 

republice a porovnat jednotlivé prvky výuky s „běžnou“ základní školou. Podrobně se 

zaměřím na pedagogiku a specifika ve výuce čtení a psaní ve Waldorfské a M. Montessori 

škole. Diplomovou práci rozděluji do šesti základních kapitol. V úvodní části charakterizuji 

Rámcový vzdělávací program, „dále jen RVP“, resp. vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková 

komunikace44. Vytvoření RVP je zakomponováno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. RVP byl uveden do praxe 

od 1.9. 2007 v prvních a šestých třídách základních škol.
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Ve druhé kapitole se zabývám metodami ve výuce čtení a psaní, které prošly 

v minulosti složitým vývojem, jenž ještě není dosud ukončen. Část metod vycházejí z jazyka 

ústního, část z jazyka písemného. Některé metody učí čtení a psaní souběžně, jiné učí čtení 

prostřednictvím psaní a další učí psaní až poté, co dítě ovládá čtení. Poslední výzkumy 

ukazují, že ne všechny děti jsou schopny se dobře naučit číst běžně využívanou metodou. 

Proto je velmi nutné, abych v této části uvedla a charakterizovala základní metody, které 

by mohly být využity pro výuku čtení a psaní nejen v alternativních školách.

Další část je věnována typologii alternativních škol. Zaměřuji se především 

na klasické reformní školy, kam patří školy waldorfské, montessoriovské, freinetovské, jenské 

a daltonské.

V posledních kapitolách již popisuji u nás nej rozšířenější školy, tj. waldorfská 

a M. Montessori škola. Kromě hlavních myšlenek zakladatelů uvedených škol uvádím 

konkrétní školní vzdělávací program obou škol, základní principy pedagogiky a systém 

výuky. V praktické části detailně popisuji konkrétní hodiny výuky čtení a psaní ve vybraných 

alternativních školách, které jsem navštívila. Součástí těchto kapitol je řada obrazových 

materiálů, které by měly více přiblížit prostředí a systém výuky alternativních škol. Z důvodu 

velkého množství fotografických materiálů jsem převáženou část uvedla do příloh v závěru 

mé diplomové práce.

Tato práce by měla sloužit nejen jako vodítko pro získání představy o základních 

metodách ve výuce čtení a psaní v alternativních systémech v České republice, ale měla 

by nastínit představu o systému výuky gramotnosti ve waldorfských a M. Montessori školách 

a sloužit tak při rozhodování o výběru typu školy.
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1 Rámcový vzdělávací program a rozvoj čtenářské gramotnosti

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních -  státní a školní.

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání 

vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy -  předškolní, základní a střední vzdělávání.

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž 

se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách.1

Na základě Rámcových programů vypracovávají školy podle svých konkrétních 

podmínek: personálních, materiálních, dle daného prostředí a dalších možností vlastní Školní 

vzdělávací program a učitel v souvislosti s tím plánuje pro školní rok a konkrétní třídu Třídní 

vzdělávací program.

Učitelé už tak nejsou vázáni na „tradiční osnovy“, kterých se musí držet. Učitel již 

v plánech nepopisuje co má probrat, ale popisuje to, jaké dovednosti mají jeho žáci mít.

Rámcový vzdělávací program stanovuje zejména konkrétní cíle, formy, délku 

a povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu 

a ukončování vzdělání, podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky.

Podle RVP se začalo vyučovat 1. září 2007 v 1. a 6. ročníku.

/• 1 Vzdělá vací oblasti

V základní škole je obsah rozdělen do 9 vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací

oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími 

obory:

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)

•  Matematika a je jí aplikace

•  Informační a komunikační technologie

http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf

6

http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf


Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

• Člověk a jeho svět

• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

• Člověk a svět práce2

1-2 Cíle základního  vzdělání

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména 

na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje

o naplňování těchto cílů:

• Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých;

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné;

• osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za ně odpovědný;

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf
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1.3 K líčové kom petence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 

a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr 

a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ

o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému 

životu a k posilování funkcí občanské společnosti.'1

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence 

k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální 

a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

1.4 Vzdělávací oblast: Ja zyk  a ja zyko vá  kom un ikace

Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 

přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy 

a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 

prolíná.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

cist s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo 

slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej 

a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku 

textu a jeho výstavbu.

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková 

výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 

jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí 

a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti 

porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat 

k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání 

většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí 

se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní

http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV 2007-07.pdl'
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názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace 

a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou 

pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

1.4.1 Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy -  1. období1

Žák

r  Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti;

>• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti;

'ř respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru;

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost;

^  v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči;

>“ volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích;

K na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev;

*  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním;

K píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 

r  píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení;

y  seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. 

Očekávaná výstupy -  2. období 

Žák

K Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; 

r  rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává; 

r  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení;

^  reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta;

*  vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku;

hUp://www. vuppraha.cz/soubory/R V PZ V _2007-07.pd f
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y  volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru;

>  rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace;

'r  píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví 

osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti.

Učivo

y  Čtení -  praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních 

prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova).

y  Naslouchání -  praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); 

věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní -  zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami).

y  Mluvený projev -  základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na 

základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení 

a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta).

r  Písemný projev -  základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného 

projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, 

pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), 

vypravování.

10
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1.4.2 Jazyková výchova

Očekávané výstupy -  1. období5 

Žák

r  Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé 

a krátké samohlásky;

y  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná;

y  porovnává a třídí slova podle zobecněného významu -  děj, věc, okolnost, vlastnost;

>■ rozlišuje slovní druhy v základním tvaru;

y  užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 

jmen a sloves;

y  spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy;

y  rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky;

y  odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo 

morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 

jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

Očekávané výstupy -  2. období 

Žák

y  Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová;

y  rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku;
v  v r
K určuje slovní druhy plnovýznatnových slov a využívá je v gramaticky správných 

tvarech ve svém mluveném projevu;

y  rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary;

http.//vvww. vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf
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> vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 

označuje základ věty; 

y  odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí;

’y  užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevuje obměňuje; 

y  píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; 

y  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.

Učivo

r  Zvuková stránka jazyka -  sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk).

y  Slovní zásoba a tvoření slov -  slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 

a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část 

předponová a příponová, koncovka). 

r  Tvarosloví -  slovní druhy, tvary slov.

y  Skladba -  věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice. 

y  Pravopis -  lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen 

a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým 

podmětem).

1.4.3 Literární výchova

Očekávané výstupy -  1. období6 

Žák

r  Čte a přednáší zpaměti;

'y  vyjadřuje své pocity z přečteného textu;

y  rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění; 

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.

http.//www. vuppraha.cz/soubory/R V PZ V _2007-07.pdf
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Očekávané výstupy -  2. období 

Žák

y  Vyjadřu je své dojmy z četby a zaznamenává je; 

y  volně reprodukuje text podle svých schopností; 

y  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů; 

y  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.

Učivo

r  Poslech literárních textů. 

y  Zážitkové čtení a naslouchání.

y  Tvořivé činnosti s literárním textem -  přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace. 

y  Základní literární pojmy -  literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 

představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání.7

hUp.//www. vuppraha.cz/soubo ry/RVPZV_2007-07.pdf
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2 Metody ve výuce počátečního čtení a psaní

Výuka čtení a psaní prošla v minulosti složitým vývojem, samozřejmě tento vývoj 

není ukončen ani v současnosti. Některé metody vycházejí z jazyka ústního, jiné z písemného. 

Některé metody učí čtení a psaní souběžně, jiné zase učí čtení prostřednictvím psaní, u dalších 

je psaní posunuto až do doby, kdy dítě umí číst. Některé prvky můžeme přejímat i dnes 

a mohou být pro nás velkým inspiračním zdrojem. Pokud dítě zaostává ve čtení či psaní, měli 

bychom se zamýšlet nad otázkou: Je ta či ona metoda, kterou vyučuji, vhodná i pro toto dítě?

Poslední výzkumy ukazují, že ne všechny děti jsou schopny se dobře naučit číst např. 

metodou analyticko-syntetickou. Proto je nutné, abychom se seznámili s různými metodami 

výuky čtení a psaní a ve své práci pak tvořivě přistupovali k této problematice.

V následující kapitole vás tedy seznámím se základními metodami čtení a psaní, které 

by mohly být použity ve výuce nejen v běžných školách, ale i v alternativních školách.

2‘ 1 M etody ve výuce č ten í

Při pohledu do historie metod prvopočátečního čtení je nejčastěji používáno 

základní dělení na:

y  syntetické metody, 

y  analytické metody, 

y  analyticko-syntetická metoda.

2.1.1 Metody syntetické

Vycházejí od písmene, postupně spojují písmena do slabik a slov.

M^loíkinlsuienková (abecední, slahikovctcí)

V rámci této metody se žáci nejprve učili názvy písmen. Písmena poté spojovali 

do slabik a slabiky do slov. Tato metoda je poměrně náročná, postupuje se od „čtení 

mechanického14, kdy žákovi uniká smysl čteného, směrem ke „čtení logickému14.

1 uto nejstarší metodu používali již staří Řekové a Římané. Udržovala se s různými 

obměnami až do poloviny 19. století.

14
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Podle této metody se děti nejdříve musely naučit úplně celou abecedu, zafixovat 

si všechny tvary písmen a jejich názvy. Teprve po zvládnutí této první etapy se přistupovalo 

ke čtení po slabikách. Nejprve pojmenovali jednotlivá písmena a pak vyslovili celou slabiku.

Při učení čtení slabikovací metodou postupovali žáci těmito etapami:

• Abecedáři: Děti opakovaly jména písmen po učiteli v abecedním pořádku tak 

dlouho, až je bezpečně ovládaly (á, bé, cé ...), poté se musely naučit rozeznávat 

jména písmen i mimo abecední pořadí (zed, ef, ká ...).

• Slabikanti: Dále následovalo čtení slabik tím způsobem, že nejprve žáci vyjmenovali 

všechna písmenka ve slabice, a pak je spojovali ve slabiku (vé, er -  vr + té, á, ká -  

ták => vrták).

• Nominaristé: Slabiky si šeptem převedli na hlásky a poté vyslovili celé slovo nahlas 

(slovo „pole“ by tedy četli ,,pé-ó-po-el-é-le-pole“).8

Nácvik čtení touto metodou trval u některých dětí i dva roky. Obtížnost 

a neefektivnost je v tom, že se žáci učili názvy písmen abecedy, které se v normálním čtení 

(a řeči) vůbec nevyskytují. Odpísmenkované slovo se vůbec nepodobalo mluvenému a při 

procvičování se používaly bezesmyslné slabiky.

M^lQ_du hlůsknvnrí

Kvalitativní posun směrem k jednoduchosti a přístupnosti žákovi značí metoda 

hláskovací. Jako přípravnou fázi ke čtení užívá tato metoda sluchového rozkladu. Nejprve 

sc ^ učily samohlásky, a poté souhlásky ve skupinách. Oproti metodě písmenkové se tu již 

nečetl název písmene, ale vyslovuje se hláska, kterou písmeno označuje (m-a = ma + l-ý=lý , 

malý). Obtíž u této metody nastávala při spojování hlásek do slabik.

Hláskovací metoda se objevovala ve formě různých metodických variant, z nichž tři 

měly široké mezinárodní rozšíření po Evropě (metoda náslovných hlásek, metoda 

fonomimická a metoda skriptologická).

Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.
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Metoda skrinlolonická

Vnikla do našich škol v roce 1875, brzy po metodě hláskovací. V této metodě 

se spojovalo učení čtení písmena sjeho psaním. Žáci se nejdříve učili sluchovému rozkladu 

vět na slova, slov na slabiky, cvičí se kreslení. Zhruba tak po šesti týdnech se objeví první 

psací písmeno, které učitel napíše na tabuli. Žáci jej opisovali, psali na tabulky a vyhledávali 

mezi jinými písmenky. Tímto způsobem se učili i dalším písmenům, která potom spojovaly 

do slabik a stejným způsobem i slabiky do slov. Vychází se tedy z psacího písmene, které žák 

opisuje a tím ho i čte. Od psacího písmene malého se přes velké přechází až ke čtení malé 

a velké tiskací abecedy.

Metoda mnemotechnická

Tato metoda je velmi zajímavá. Vychází ze systému nápovědných obrázků, které 

napovídaly jak slovo, tak náslovnou hlásku i tvar písmene. Ale jako každá metoda má své 

nepříznivce. H. Kohoutek upozorňoval, že v určitém stádiu nácviku čtení mohou být 

nápovědné obrázky na škodu, jelikož brání porozumět hláskovému písmu. Například při čtení 

slova „lampa“ si dítě musí vybavit následující slova Lap, Anička, Macek, Pavel, Anička.

Uldajuislovrtvch hlásek

V této metodě se nově vyvozovaná hláska izolovala jako hláska náslovná (první hláska 

ve slově), což znamená, že ze slova „anděl“ se odposlouchala hláska a, ze slova klas hláska 

”k aP°d. Toto fixování prvních hlásek ve slově bylo vždy doprovázeno obrázkem pro lepší 

zapamatování. Později žáci izolovali hlásky z libovolných slov a skládali je ve slova.

Tento postup byl jednodušší u slov, která začínala samohláskou. Obtížnější však bylo

izolování náslovných hlásek ze slov, která začínala otevřenou slabikou typu souhláska- 

samohláska.

Metoda fonomimická (normálních lilásekj

Úkolem „ o  metody by,o o d s á n i ,  tak o s t, P« - U a d u  slov „a hlásky. Vyc h á ^ a  

ze samostatných zvuk* v lidské W i, kde zvukový obraz h.ásky byl vzdy s o ovan 

s gest,kulaci a mimikou. Např. při hlásce „r“ si žáci natřásali od5v. př, „í“ s, pnkladah prst

16
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na ústa aj. Tyto pohyby se potom zautomatizovaly na asociaci hláska-písmeno. Nejčastčji tato 

metoda využívala citoslovce, tedy na kočku voláme „čččč“, husy syčí „ssss“ . U nás se tato 

metoda tolik neužívala, ale na Slovensku ano.

Metoda normálních slabik

Největším metodickým problémem při výuce čtení je naučit žáky spojovat čtení 

izolovaných písmen do čtení slabik jako celků. Podle Josefa Kubálka právě z těchto těžkostí 

vznikla, podle něho, jediná „originální14 česká metoda k výuce elementárního čtení, metoda 

„normálních slabik" Její počátky zaznamenává Kubálek již v průběhu minulého století. Mezi 

ty, kteří tuto metodu zaváděli, patřili Franta Šumavský, Sucharda a Čeněk Holub, kterého 

Kubálek dokonce považuje za autora metody normálních slabik.9 

Postup:

• Žáci čtou jména obrázků (např. makovice);

- MI- obrázek míčů,

- ME- obrázek mečů,

- MO- obrázek motýlů

• čtou po slabikách ma-ko-vi-ce;

• čtou izolovanou slabiku;

• z několika poznaných slabik tvoří slova.10

Při vyvozování slabik se užívá nápovědných obrázků. Slabiky byly napsány velkými 

hůlkovými písmeny. Výhodou této metody je, že žáci poznávají slabiky ze známých slov, 

nemusejí je abstraktně tvořit ze samostatně bezesmyslných hlásek. Nevýhodou je, že žáci 

si dlouho spojovali slabiku pouze s jedním nápovědným obrázkem a dlouho nemohli pochopit 

vyznám nového slova (např. slovo lavice je složeno ze slabik la-vi-ce, pro které měly děti 

nápovědné obrázky lampa, vidlička, cesta a žáci také mnohdy místo slova lavice přečetli

lampa-vidlička-cesta).

Křivánek Z., Wildová R. a kol.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha. PedF 
Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.

UK 1998.
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Obrázek č.l: Ukázka metody normálních slabik

Zdroj: Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.

Metoda fonetická

Vychází z pozorování mluvidel a jejich utváření při vyslovování hlásek. Žáci 

napodobují učitele nebo vyslovují hlásky podle obrázků.

Příprava na čtení je založena na důkladném procvičování výslovnosti jednotlivých 

hlásek. Nejprve si žáci osvojují samohlásky, poté souhlásky.

Základy této metody položil Josef Kožíšek již  v roce 1913, když ji použil v čítance 

Poupata. Od roku 1995 se moderní metodikou zabývá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., která 

také vydala soubor učebnic a pracovních sešitů.

Genetická metoda nácviku čtení se prolíná se psaním. Abychom nenarušili tradiční 

tení -  psaní, využíváme od prvních hodin hůlkové abecedy, které Kožíšek chápe jako 

jednodušší, neboť vychází ze směsi určitého počtu čar a půloblouků, které jsou pro děti snáze 

uchopitelné. Dále zkracuje jména dětí za pomoci uzlíku „(A.)- Alenka“ a tím prý vede děti ke 

ětení s pochopením.

Genetická metoda je mimo jiné založena také na myšlence, že děti chtějí číst

smysluplné texty, proto Poupata obsahují už od začátku věty typu S. A M._____  (např.Sandra

a ^ * chal staví hrad), různé básničky a říkadla. Děti čtou v podstatě zvláštní text 

se schematickými obrázky, kterému ale nechybí žádná komponenta.
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Obrázek č.2: Vvužiti genetické metody
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Zdroj: Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno. P

2.1.2 Metody analytické

Vycházejí od celků slov, případně vět (psaných, rozumí se i tištěných), ktere bud p ' 

prvním setkání snim i rozkládají na písmena a vedou žáky k poznání hlásky nebo nec avaji 

na žákovi samotném, aby dospěl k poznání písmen a hlásek jako prvků s

Metoda Jacototova

Autor zde v.cháze. z véty, kterou t t t t m  a M  žéct s ni poté p r a e o ^  *

dlouho, a* dovedU ukázat kterékoli řeéené slovo a jakékoli ukázané slovo pfcélst. 

následoval rozbor slov na slabiky a dále na hlásky.

Metoda normálních slov

Tato metoda navazuje na původní analytickou metodu J. Jacotota. Metodu normálních 

slov navrhli ve 40. letech 19. stol. němečtí pedagogové Karel Vogel a Karel Seltsam.

11 Křivánek Z., Wildová R.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní Praha, PedF UK 1998.
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Učitel motivoval nově zaváděné a analyzované slovo krátkým vyprávěníin.

Východiskem již nebyla věta. Vycházelo se ze slova jako nositel významu, nikoli z hlásky.

Jednotlivá slova byla rozkládána na hlásky a hned poté zase spojována.

Základem bylo 98 předem vybraných slov, která obsáhla celou abecedu. Například:

slovo „cep“ . Žáci předmět kreslí, slovo rozebírají na písmena, která opět skládají ve slovo.

Cvičení je vždy zakončeno povídkou nebo bajkou.

Metodu normálních slov přizpůsobil pro výuku u nás G. A . Lindner. Pro české děti

ve své učebnici „Kniha maličkých44 vybral těchto 21 „normálních slov44: máma, med, Vít. Lev,

osel, jelen, pivo, sudy, rak, kouř, měď, myš, železo, čepice, kůň, labuť, hoch, fík, Goliáš, vlk, 
srp.12

lato metoda byla u nás dále propracovávána. Nejznámější učebnicí podle této metody

se stal „Úl44 F. Merty. Jako normální slova užil slova jednoslabičná se slabikou uzavřenou (úl, 
vůl...).

Metoda globální

Tvůrcem této metody je belgický lékař Ovide Decroly. Zavedl ji pro děti duševně 

opožděné a pro předškolní děti.

Propagátorem v českých zemích byl Václav Příhoda, který se také od konce 20. let 

20. století významně podílel na jejím rozšíření.

Základem globální metody je tvarová psychologie, podle níž vnímá čtenář celky, jimž 

jsou časti a prvky podřízeny. Proto tato metoda vychází z celku (věty nebo slova) a zachovává 

ho tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k rozboru. Opakováním si žáci mají 

zapamatovat obrazy tištěných slov, takže mohou porozumět textu, aniž by znali písmena. 

Výuka globální metody probíhala v pěti obdobích:

Období přípravné

Prováděli se různá cvičení na rozvoj paměti, pozornosti, mluvní cviky, vypravování 

podle obrázků, předčítání, vzbuzování zájmu o čtení apod.

•2. Období pamětné

Jednalo se o nejnáročnější období. Žáci si během několika měsíců naučili několik 

desítek slov jako celků. Častým opakováním si má pak žák zapamatovat obraz

ánek Z., Wildová R.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní Praha, PedF UK 1998.
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tištěného slova. Nemuseli přitom znát jediné písmeno. Hlavním cílem bylo 

porozumění čteného textu.

3. Období analýzy

Žáci se učili poznávat jednotlivá písmena, ale i části slov (např. předpony, přípony, 

koncovky).

4. Období syntézy

Žáci se učili číst nová slova, která se skládala ze známých částí (včetně písmen).

5. Období zdokonalování člení

Zjišťovali se individuální odlišnosti žáků ve čtení. Probíhala docvičování, cvičilo 

se čtení obtížnějších slov, zpřesňovala se znalost abecedy.

Jako každá metoda výuky počátečního čtení má i globální metoda svoje klady 

a zapory. Odpůrci zdůrazňují přetěžování dětské paměti a odsun přirozené touhy dítěte 

po analýze. Při používání globální metody prý zaostávalo mnoho dětí ve čtení. Na druhou 

stranu vycházela z poznatků psychologie a slabikáře k této metodě byly doplněny přiměřenou 

a zaJlmavou četbou, což jiné slabikáře zpravidla neumožňovaly.

•1'3 Metoda analyticko-syntetická

Metoda analyticko-syntetická je v českých zemích nejrozšířenější. Je nazývána též 

jako hlásková nebo zvuková. Je založena na zásadě, že správně můžeme číst jen tehdy, když 

pochopíme hláskovou stavbu slov. Tuto metodu rozpracoval již v roce 1864 K. D. Ušinskij. 

Za tvůrce této metody u nás je považován J. V. Svoboda.

Metoda vychází z mluveného slova. Žáci si osvojují novou hlásku vyvozením 

Ze s*0Va- S vyvozenou hláskou je pak spojeno písmeno a žáci čtou slabiky a slova obsahující 

toto písmeno. Při čtení používají analýzu i syntézu. Rozkládání slova na slabiky a hlásky je 

proces analytický, spojování hlásek ve slabiky a slabik ve slova je proces syntetický.

Výcvik je rozvržen do tří etap:

1- Etapa jazykové přípravy žáků na čtení

V této etapě se probírá Živá abeceda, která obsahuje cvičení pro přípravu 

na ctění. Jde o přípravu fonematického sluchu. V tomto předslabikářovém období žáci 

rozeznávají různé zvuky podle druhu, intenzity, počtu, pořadí (klepání na sklo, dřevo, 

mačkání papíru, cinkání klíči apod.). Jsou vedeni ke správnému a zřetelnému 

vyslovování, učí se rozlišovat slova a věty, chápat vztah slabiky a hlásky (písmene).
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V této etapě žáci dále poznávají souhlásky s, 1, m, p, a samohlásky a, e, i, o, u, a to 

dlouhé i krátké. Cvičí se analýza a syntéza slabik složených z těchto hlásek. Slabiky 

se pečlivě procvičují s vědomím, že jsou součástí slova. Děti se učí slabiku tak, aby ji 

co nejdříve vyslovovaly naráz, aby se nevytvořil návyk artikulace jednotlivých hlásek. 

Ten se později těžko odstraňuje a brzdí rozvoj plynulého čtení. Učitel musí dbát 

i na to, aby žáci nevyslovovali hlásky šeptem a teprve potom nahlas (tzv. dvojí čtení).

2. Etapa slabičné analytického způsobu čtení 

Dělí se na následující čtyři fáze: 

r  Čtení otevřené slabiky ve slovech (máma, Ota). 

y  Čtení zavřené slaviky na konci slov (les, orel).

Čtení otevřené slabiky trojpísmenné (sto, stojí) a slova se dvěma souhláskami 

uprostřed (myška, babička).

>- Čtení slov se slabikotvorným r, 1 (vlk, krk), slova s písmenem ě - dě, tě, ně, bě, 

pě, vě a se slabikami di, ti, ni.

V této etapě čtou žáci ze Slabikáře. Stále se rozšiřuje fonematický sluch, cvičí 

se analýza a syntéza slov. Žáci na základě těchto procesů určují počet a pořadí slabik 

ve slově a hlásek ve slabice, aby se předcházelo záměně a přehazování písmen, jak 

tomu často bývá při použití metody globální. Žáci se postupně automatizují poznávání 

písmen abecedy (malých i velkých, tiskacích a psaních).

Etapa plynulého čtení slov

V předslabikářovém období se technika žáků postupně plně automatizuje 

°d syntézy hlásek-písmen ve slabiky všech typů k syntéze různých typů slabik 

ve slova. Slova mají v této etapě žáci číst již plynule a s porozuměním.13

O blázek č.3: Ukázka y učebnice Slabikář

/vV»

M í n n
□ D

j- Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. l5rno. Paido 1995. 

Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.
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2.2 M etody ve výuce p sa n í

Pro výuku psaní bylo v historii používáno mnoho různých metod. V následující části 

vás seznámím alespoň se základními metodami.

Metody pro výuku psaní můžeme rozdělit do tří skupin:

^  metody syntetické,

^  metody analytické,

'y metoda analyticko-syntetická.

2.2.1 Metody syntetické

Vychází z jednotlivých prvků, které jsou skládány v celky. Mezi tyto metody patří: 

M jtodg kopírovaní

Pouto metodou se učili již žáci v Mezopotámii, v římských a řeckých školách. Jako 

pomůcky žákům sloužily hliněná destička a kostěné rydlo. Žáci dostali destičky, kde bylo 

vyryto písmeno a oni ho rydlem obtahovali. Postupem času se měnily materiály (destičky, 

pergameny, papíry...). Tato metoda se udržovala v různých variantách na našich školách 

az 20- století. Byla velice individuální, každý žák psal svým tempem. Dnes ji užíváme 

v P ročníku v období přípravném a období vlastního psaní jako metodu doplňující.

Pato metoda se objevila v roce 1937 a využívá průsvitnosti papíru. Žáci vkládali silně 

tištěný vzor jako podložku pod papír, který obtahovali a to jim umožňovalo správné vedení 

linky. Pro docvičování obtahovali tvar napsaný inkoustem ještě tužkou.

Příznivci této metody věřili, že písmo žáků bude dokonalé, když budou vícekrát 

°btahovat naznačený cvik ve správném tvaru a sklonu.

Této metody užíváme i dnes, ale více než papíru využíváme spíše fólii.
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Metoda syntetická

Metoda syntetická se objevila kolem roku 1820. Jejím autorem je J. H. Pestalozzi. 

Nejprve se nacvičují části jednotlivých písmen, z prvků se vytvoří písmeno a z písmen slovo, 

až se dojde synteticky kc složitějšímu celku.

Každý kraj měl jinou abecedu, pro každý stupeň školy byly vydány jiné vzory, těžší 

a náročnější. Tvary písmen byly zdobeny kaligrafickými příkrasami. Psalo se ostrým perem, 

používaly se pera rákosová, brky husí, labutí a havraní. U této metody poprvé sledujeme 

určitý metodický postup.

Metoda taktnvnrí

Metoda taktovací vznikla ve Francii. Jejím autorem je Andoyer. Ve své základní 

filozofii to byla metoda velmi pokroková, ale velmi složitá v reálném provedení. Podle této 

metody psali žáci jednotlivé taky, písmena, slabiky i věty společně podle diktátu.

Při této metodě se provádělo všechno na povel. Učitel taktoval (udával tempo) 

a udával ráz činností ve třídě (ťukáním, počítáním, používáním různých povelů jako např. 

„nahoru „dolů“ apod.). Žáci psali jednotlivé tahy, písmena, slova společně.

Zastánci této metody oceňovali, že vyučování krasopisu se stalo hromadným a ne 

individuálním. A také, že učitel může kontrolovat velký počet žáků. Tato metoda drilu se 

nejdříve rozšířila v Německu, odkud se dostala i k nám.

Tvůrcem této metody je Angličan Jakub Carstairs. V poslední čtvrtině 19. století byla 

praktikována v anglosaských školách. Fyziologická metoda využívá lékařských poznatků.

Výuka vychází ze soustavného výcviku svalů, které jsou potřebné při psaní v činnosti 

(paže, ruka, prsty) a z výcviku očí. Používaly se zajímavé pomůcky jako například 

ta antograf. Ten fungoval tak, že žák měl uvázán provázek kolem zápěstí a učitel za něj tahal, 

Jby nadnášel žákovi ruku.

Tato metoda převzala Pestalozziho postup (tvarové prvky). Žáci se postupně učili psát 

prvků písma a na dané číslo museli příslušný prvek umět napsat. Například 1. zátrh horní,

2- zátrh dolní. Celý výcvik psaní byl orientován převážně na hbitost v psaní. Díky této metodě 

došlo v historii ke značnému metodickému postupu.
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Metoda psychologicko-fyziologická

V léto metodě stejně jako v té předcházející je kladen důraz na soustavný výcvik svalů 

ruky a očí. Hledisko fyziologické je obohaceno o hledisko psychologické s důrazem 

na jedince.

Metoda vznikla okolo roku 1926. Krasopis je odsunut do hodin výtvarné a estetické 

výchovy. Písmo se definitivně vrací do jedné linky, dochází ke zjednodušení české psací 

latinky. Byly zavedeny jednotné sešity a ostré pero bylo nahrazeno perem kuličkovým. 

Zmizely tahy stínové a vlasové, byly zakázány břidlicové tabulky. Nová abeceda dodržovala 

zasadu jednoduchosti, čitelnosti a vazebnosti. Pozornost byla věnována cvikům prstů a ruky.

V této době se učilo psaní souběžně se čtením, ale bylo povoleno i takové vyučování, 

kdy se děti učily nejprve číst a pak psát.

Metoda genetická

Autorem této metody, jak již bylo výše uvedeno, byl Josef Kožíšek. Tato metoda 

nácviku čtení se prolíná se psaním. Abychom nenarušili tradiční čtení -  psaní, využívá se od 

prvních hodin hůlkové abecedy. Zápis hůlkovým písmen se velmi dobře uplatňuje i jako 

příprava na Psaní. Ruka se uvolňuje, připravuje na psaní psacím písmem a dítě si zvyká i na 

orientaci v liniatuře. Zápis hůlkovou abecedou se kombinuje v průběhu září, října a částečně

1 V *'stoPadu běžnými uvolňovacími kresebnými cviky. Nácvik písmen a slov do písanek 

probíhá v době, kdy už byly děti seznámeny s malými tiskacími písmeny.14

2,2,2 Metody analytické

Začínají s osvojováním významových celků a pokračují až k poznání jednotlivých 

prvků. Snaží se postihnout obsah, význam a vyústit v pochopení vztahu mezi obsahem 

a formou. Mezi tyto metody patří:

W ildová, R.: Aktuální problém y didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha, P ed f U K  2002.
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Globální metoda

Mezi metody analytické můžeme zařadit metodu globální, která je zřejmě jediná 

prakticky použitelná. Hlavním propagátorem globální metody byl V. Příhoda. Tato metoda 

čerpá z poznatků tvarové psychologie. Vychází se z psaní slov a vět. Necvičí se izolovaná 

písmena. Nepředepisuje se do sešitů, ale žáci sledují a napodobují pohyb učitelovy ruky při 

psaní. Psaní je důkladně motivováno.

V 1. pololetí prvního ročníku žáci pouze četli tiskací latinku. V prvouce se učili 

kreslit, přičemž procvičovali i některé základní tvary písmen. Teprve ve 2. pololetí po této 

přípravě píší celá slova a kratší věty.

2.2.3 Metodu analyticko-syntetická

Jde vlastně o variantu metody psychologicko-fyziologické. Tato metoda klade velký 

důraz na dodržování kulturně hygienických zásad. Do výuky je zařazována práce a hry pro 

zlepšení jemné motoriky, navazují rozcvičovací cviky, psaní prvků jednotlivých písmen 

a Psani celých písmen. Žáci se postupně seznamují s celou abecedou a následuje i seznámení 

s velkou psací abecedou.

Obsah výuky psaní je rozdělena v 1. ročníku do tří tématických celků:

K Předslabikátřové období: Obsahem jsou uvolňovací kresebné cviky, které píší 

velkými tvary. Dále se v tomto období nacvičují jednotlivé prvky písmen a číslic. 

Záci se též učí orientovat v liniatuře.

K Slabikářové období: V tomto období získávají žáci základní dovednosti a návyky 

Pn psaní. Důraz je kladen na dodržení kvalitativních znaků písma. Žáci poznávají 

jednotlivá písmena, jejich spoje, píší slabiky, slova i krátké věty. Dále ovládají opis, 

přepis, diktát a autodiktát. Seznamují se s psaním velkých písmen a učí se je 

používat při psaní vlastních jmen na počátku slov a u psaní prvních slov na začátku 

vět.

^  Poslabikářové období: Žáci si v tomto období upevňují dovednosti a návyky při 

psaní. Ovládají převedení slov z mluvní podoby do podoby grafické.15

15 „ -------
‘ antlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.
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Obsah výuky psaní ve 2. ročníku je zaměřený na:

•  Opakování a docvičování velkých a malých písmen abecedy;

• Nácvik velkých tiskacích písmen;

• Procvičení tvarových skupin písmen a číslic.

Obrázek č.4: Využití analvticko-svntetické metody
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Zdroj. Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno. Paido 1995.

Problematika metod počátečního čtení a psaní je značně složitá. Úspěch výše 

zmiňovaných metod závisí na řadě psychologických i fyziologických činitelů. I nej lepší znalci 

metod čtení a psaní považují tuto problematiku stále za nedořešenou.

Rok od roku se v zahraničních statistikách vyspělých států objevuje veliké procento 

dětí, které mají špatný vztah ke čtení nebo jsou špatnými čtenáři. Zážitek z neúspěchu ve čtení 

dítě demotivuje. Nezkvalitňuje se jeho technika, chybí porozumění textu a tím se následně 

objevují problémy i v jiných předmětech. Proto je  velmi důležité zvolit tu správnou metodu, 

která bude dítěti vyhovovat. V našich školách se tedy kromě analyticko-syntetické metody 

Používá i metoda genetická.

Jaké jsou tedy základní odlišnosti genetické metody od tradiční metody analyticko- 

syntetické? Děti neslabikují, slova se učí číst po hláskách, čtou tedy s porozuměním. Děti se 

neJdříve učí velká tiskací písmena a až později malá tiskací písmena, která jen čtou 

a nezapisují. V prosinci začíná nácvik psaní dle písanek. Genetická metoda je  přirozená, 

dětem velmi blízká a pozitivně ovlivňuje výsledky a vztah ke čtení i u dětí se specifickými

Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995.
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potřebami. Cílem této metody je v současné době přispět k rozšíření nabídky metod 

elementárního čtení a psaní v prvních třídách a zároveň pomoci učitelům při hledání 

efektivnějších metod výuky.

Každá metoda má samozřejmě své výhody i nevýhody. Nejdůležitější ovšem je, 

abychom prostřednictvím těchto metod dosáhli vytčeného cíle. Pokud se nám to podaří, pak 

jsme zvolenou metodu použili správně.
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3 Alternativní školství

3.1 Pojem  „ a lterna tivn í ško la  “

Pojmem „alternativní škola“ rozumíme obecný termín pokrývající všechny typy škol 

(soukromé i státní), které mají jeden podstatný rys a odlišují se tedy od hlavního proudu 

standardních (běžných, normálních) škol určité vzdělávací soustavy. Odlišnost může spočívat 

ve specifičnostech obsahu vzdělávání, organizace výuky, hodnocení vzdělávacích výsledků 

žáka aj. Pojem „alternativní škola“ nelze tedy vztahovat pouze k soukromým školám, 

respektive k typu zřizovatele školy, protože nestandardní mohou být i některé školy státní.

Pojem „alternativní škola“ vychází z latinského slova „alter“ - jiný, opačný, změněný.

V současné době není chápán jednotně a diskutuje se o tom, které školy k nim zařadit a které 

nikoliv.

Běžná škola se od alternativní odlišuje ve způsobu organizace výuky a celkového 

života školy, v koncepci kurikula, vytváření vzdělávacího prostředí, hodnocení žáků, 

mezilidských vztazích a to jak uvnitř školy, tak mezi školou a místní komunitou.

Každý druh alternativní školy má své vlastní rysy, a proto není snadné charakterizovat 

tyto školy jako celek. Z hlediska pedagogického a didaktického se o celkovou charakteristiku 

pokusili němečtí autoři Klassen a Skiera. Uvádějí pět základních rysů, jimiž lze alternativní 

školy charakterizovat.17

y  Zaměření je pedocentrické, na osobu dítěte. Výchovná a vzdělávací činnost se odvíjí 

v souladu s individuálními schopnostmi a potřebami dítěte. 

y  Učení je aktivní, činnostní. Vyznačuje se pestrostí výukových metod a postupů. 

Důraz je kladen na rozvoj samostatnosti a odpovědnosti žáka za vlastní učení 

a jednání.

Škola usiluje o komplexní vývoj žáka. Kromě intelektuální složky se snaží rozvíjet 

kreativitu i citový a sociální rozvoj jedince. 

r  Škola je chápána jako „společenství44. To znamená, že v mnohých případech jsou 

tyto školy řízeny učitelskou a rodičovskou samosprávou. 

y  Škola je chápána podle principu „Par la vic- pour la vie“: „Z života čerpá a do života 

vrací“ . Jejím cílem je připravit žáky pro život a svět práce, a proto také vzdělávání 

přesahuje vymezený rámec školní třídy.

Pnicha, J.: Alternativní Školy a inovace ve vzdělání. Praha, Portál 2001.
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V rámci tohoto vymezení se pochopitelně jednotlivé alternativní směry odlišují svojí 

specifičností. Zamyslíme-li se nad těmito odlišnostmi, napadne nás, že mnohé cíle, které si 

alternativní školy stanovily nejsou v přímém protikladu se snahami standardních škol. Asi 

bychom nenašli učitele např. na běžné škole, který by tvrdil, že nechce u svých žáků rozvíjet 

kreativitu, samostatnost či sociální dovednosti. Rozdíl je však v tom, že alternativní školy 

mají tyto cíle zakomponovány do svých pedagogických postupů a obsahů.

K tomu, aby byla definice alternativní školy úplná, musím ještě zmínit funkce, které 

tyto školy plní. Jedná se o následující funkce: 

y  Funkce kompenzační.

Tato funkce znamená, že alternativní školy uspokojují potřeby, které státní 

školy uspokojit nemohou. Teoreticky by sice bylo možné, aby státní školy 

uspokojily různorodé požadavky, prakticky je však nemožné uspokojit tak širokou 

škálu vzdělávacích potřeb. Alternativní školy tak kompenzují určité nedostatky, 

které se objevují v rámci standardního školství.

'r Funkce diverzifikační

Tato funkce znamená, že alternativní školy vznikají k tomu účelu, 

aby zajišťovaly nezbytnou pluralitu vzdělání. Svojí povahou státní školský systém 

vyžaduje určitou míru standardizace. Funkcí alternativních škol je rozšířit tuto 

standardní nabídku o vzdělávací programy, které přesahují rámec mandátu státních 

škol.

>" Funkce inovační

Z hlediska pedagogického je inovační funkce alternativních škol tou 

nejdůležitější. Znamená, že alternativní školy mnohdy vytvářejí prostor, ve kterém 

dochází k experimentování s novými výukovými metodami či organizačními 

formami. Lze říci, že k tomuto experimentování dochází ve dvou oblastech:

• inovace v organizaci vzdělávacího procesu (způsob komunikace mezi 

účastníky výuky, či vytváření specifického učebního klima),

• inovace v obsahu vzdělání (zavádění nových vyučovacích předmětů, úprava 

tradičních předmětů nebo inovace ve způsobech prezentace vzdělávacích 

obsahů, např. prostřednictvím elektronických médií na rozdíl od klasických 

tištěných učebnic aj.).
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3.2 Typologie a lternativních ško l

Ve světě se vyvinulo mnoho typů alternativních škol. Některé jsou jen soukromé, resp. 

neveřejné, jiné se uplatňují jak v sektoru státního (veřejného) školství, tak ve školství 

soukromém. Pro lepší orientaci vám představím typologii alternativních škol, jak ji uvádí 

ve své knize Jan Průcha.18

Tato typologie rozlišuje tři hlavní skupiny alternativních škol:

>  klasické reformní školy,

V- církevní (konfesní) školy,

'r moderní alternativní školy.

ŠKOLY

nestátní státní nebo soukromé

KLASICKÉ REFORMNÍ CÍRKEVNÍ (KONFESNÍ) MODERNÍ ALTERNATIVNÍ

waldorfské
montessoriovské
freinetovské
jenské
daltonské

- katolické
- protestantské
- židovské
- jiné konfesní

- s otevřeným vyučováním
- s volnou architekturou
- magnetové
- přesahující
- „školy 21. století“
- bez ročníků
- s alternativním programem
- nezávislé
- cestující
- mezinárodní
- odenwaldské
- heberniánské
- , jednotné školy“
- kolegiální
- bremská školní centra
- obecné a občanské
- „zdravé školy“
- s angažovaným učením
- integrované
- „škola hrou“

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2001.
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V současné dobč existuje v České republice sedm typů alternativních škol. Waldorfská 

škola Daltonská škola a tzv. Zdravá škola zajišťují vzdělání od mateřské školky až 

po ukončení školy střední.1

Školy M. Montessori jsou připraveny na práci s dětmi v mateřské škole a obou 

stupních školy základní. Alternativní škola Začít spolu stejně jako Integrovaná tematická
r v V 20

výuka nabízí program mateřské školy a prvního stupně ZS.

Ve své práci jsem se zaměřila na klasické reformní školy (waldorfské, 

montessoriovské, freinetovské, jenské a daltonské). V dalších kapitolách vám detailně 

charakterizuji výše zmíněné alternativní školy.

19 ,
dítč může samozřejmá kdykoli školu změnit.
Začít spolu a Integrovaná tematická výuka se vyvíjejí až v posledních desetiletích a staví na čerstvých vědeckých 

Poznatcích
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4 Klasické reformní školy

4.1 F reinetovská  škola

4.1.1 Život a působení Celestina Freineta

Francouzský pedagog Celestin Freinet (viz. příloha č. 1 ) se narodil 1 8 9 6  v rodině 

chudého rolníka ve vesnici Gars. Dětství strávené na venkově výrazně ovlivnilo jeho pozdější 

pedagogické myšlení. Jistou roli sehrála i Freinetova osobní zkušenost se školou, kterou 

označil později za „školní kasárnu44, s temnými a fádními prostory, přísnou autoritou učitele

a nesmyslnými školními prácemi.

Roku 1 9 1 3  vstoupil do učitelského semináře, z něhož musel o dva roky později odejít 

do války. Roku 1 9 1 6  utrpěl těžký průstřel plic a zbytek války strávil v lazaretech 

a sanatoriích. Čtyři roky na to začíná jeho učitelská dráha, a to na venkovské škole v Barsur-

Loup.
Počátkem 20. let začal Freinet experimentovat v oblasti nových vyučovacích technik. 

Promyslel a vyvinul celou řadu nových způsobů a forem výuky, kleré poskytovaly žákům 

prostor pro samostatnost projevu a uplatnění vlastních zajmu.

Po rocc 1945 byl jeho venkovský výchovný ústav znovu otevřen a C. Freinet sc zde 

spolu sc svoji ženou věnuje vědecké a publikační činnosti v oblasti pedagogiky a pedagogické 

psychologii. O rok později vychází jeho kniha s názvem „Moderní francouzská škola". V rocc 

„ . , npoetní konszresu v Brestu. 8 . října 1 9 6 6  umírá a je pohřben ve své1 9 6 5  se Freinet naposledy ucastm K o ř i l i j  j i

rodné vesnici.

4.1.2 Freinetovská pedagogika

r- • nedaeoinky je rozsáhlá dobová kritika tehdejší školy, kterouVýchodiskem Freinetovy peaagub> y j
, ■ , — i i - v školními kasárnami44 pro její životu vzdálené scholastické nazval, jak jiz  bylo receno „sKouum

- nmp7ovalo na pouhé pamětné osvojování hotového učiva vyučování, při nemz se ucem umt
,v , - i .• „ nnifvba zkoumat jevy v okolním životě a v praxi.a potlačovala se dětská aktivita a potreoa zkuu j y

, ,  . , . • , ,  h n „,[  v současné  společnosti .  Brno,  M a rek  Z e m a n  1994.
21 Rýdl,  K.: A l te rna t ivn í  p e d a g o g ic k é  hnuti  v souuimic ^
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Škola pracující podle Freineta musí vycházet z požadavků dítěte a potřeb společnosti. 

Dítěti musí být poskytnuta možnost, aby mohlo samo rozvíjet vlastní osobnost, aby se stalo 

subjektem vlastní výchovy. To znamená, že žáci se mají učit co možná nejvíce z vlastních 

zkušeností. Východiskem veškerého učení musí být všední život a nejbližší okolí žáka. Dítě 

tak nepřijímá jen pasivní formou již hotové poznatky, ale samostatně je odhaluje a objevuje.

Samozřejmě, že velkým změnám podléhá i role učitele, která nepředstavuje 

všemocnou autoritu, a přesto si udržuje důležitou funkci. Jeho úkolem totiž je, aby vytvořil 

vhodné vyučovací prostředí zabezpečené nejen přípravou přiměřených pracovních materiálů, 

ale i vhodných metod a technik výuky tak, aby bylo dítěti umožněno získávání určitých 

zkušeností. V každém případě ovšem učitel nesmí praktikovat styl práce, kdy jsou děti 

ponechány samy sobě, ale musí zjišťovat a kontrolovat, zda děti určité zkušenosti skutečně

, , , •' 22 ziskavaji.
Snad n e j  důležitějším faktorem Feinetovy pedagogiky je práce, jež se má stát centrem 

dětské aktivity. K dalším základním myšlenkám Freinetovy pedagogiky patří:

> Děti jsou soustředěny ve třídách, ale tradiční vyučovací hodiny jsou odstraněny. 

Vyučování se uskutečňuje pomocí společných záměrů (např. besed, rozhovorů, 

přednášek jednotlivých žáků), pomocí skupinové a individuální práce. Vůbec se

nevyužívá frontálního vyučování.

>  Předem není vytvořen žádný pevný učební plán. Na jeho místo nastupuje třídou 

vytvořený společný pracovní plán, jakož i individuální pracovní plány jednotlivých

žáků.
y  Tracjiční systém známkování odpadá, i když kontrola výkonů zůstává zachována. 

Rovným dílem se na ní podílejí učitelé i žáci. Přitom se nebere ohled jen na čistě 

formální dosažený výsledek, ale i na vykonanou práei.

>  Žáci do značné míry určují sami, jakými činnostmi a vědními disciplínami se budou 

zab 'vat Učitel jim radí, podporuje je a dbá na správné proporce vzdělávacích

obsahů.
>  Samostatnost žáků má výraz v řízení celého života školy prostřednictvím třídních 

rad a nástěnných novin. Žáci mají právo se vyjadřovat kriticky ke všem jevům školy, 

včetně projevů spolužáků a učitele.

22 Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994.

34



Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Velkou pozornost věnují Freinetovy školy vyučovacím materiálům a technikám, 

jež podporují samostatnost a tvořivost žáků. K nim patří především:

• tisk ve škole (školy mají vlastní tiskárny);

• volný text žáků (což je pravidelný způsob, jímž děti vyjadřují písemně své 

myšlenky);

• školní korespondence (výměna dopisů mezi třídami a žáky a dopisování);

• třídní noviny (jako prostředek publicity vlastních samostatných názorů dětí);

Vc třídách nejsou probírány na rozdíl od tradiční školy předepsané textové pasáže 

a úryvky, ale žáci tvoří tzv. volné texty. To znamená, že píší, pokud cítí potřebu, o tématech, 

které si sami zvolili. Jedenkrát denně nebo i vícekrát za týden jsou volné texty ve třídě 

předčítány. Děti společně vyberou texty určené k tisku, opraví je a společnými silami je 

konečně vytisknou. Tyto texty se potom stávají součástí třídních novin. Texty, které nebyly 

vybrány do tisku, jsou využity při korespondenci. Každý žák si dopisuje s žákem z jiné 

freinetovské třídy.23 Pomocí těchto technik získávají předměty čtení a psaní svoji pravou 

funkci jsou k dispozici skutečné komunikaci a nejsou, jako v tradiční škole, jenom 

procvičovány. Žáci pociťují potřebu psaní, protože si mohou své texty vytisknout. Jako další 

argument pro využití tiskárny lze uvést, že v optimální míře představuje spojení duševní práce 

s fyzickou, předpokládá kooperaci mezi žáky, protože sázení a tisk lze provádět pouze

přesnou spoluprací skupiny žáků.
Jednu z hlavních rolí hraje praktická práce. Důležitým prostředkem pro toto jsou tzv.

pracovní ateliéry. Jedná se o vymezený prostor, který slouží praktickým činnostem. Jsou zde

připravené různé materiály a žáci mohou kdykoliv začít „vyrábět". Téměř v každé třídě je

vytvořen ateliér pro tisky, kde mají žáci k dispozici lis, papír a barvy, koutek pro malování,

modelování, vaření a práci s textilem.
Dalším p ro s tře d k e m  je  tzv. mimoškolní pozorování. Jednotlivé třídy nebo pouze určité

skupiny žáků opouštějí na určitou dobu školu, aby se lépe seznámili s životem a problémy 

společnosti.
Neméně důležitá je i spolupráce učitelů. Učitelé sami určuji charakter vlastní práce, 

sami navrhují a promýšlejí učební pomůcky, materiály a metody práce, sami experimentálně 

v praxi ověřují vlastní postupy a pomůcky a vyhodnocují je.

23 Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994.
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4.1.3 Systém výuky

Organizace vlastní práce ve třídě je založena na samostatnosti dětí a na využívání 

moderně vybavených tříd s veškerou dostupnou technikou. Žáci nepracují hromadně, ale mají 

volný pohyb po třídě s možností využívat veškeré zařízení třídy. Učitel je v postavení 

organizátora optimálních podmínek učení dětí a teprve v další řadě vystupuje jako „poradce44 

a „vyučující44 v klasickém pojetí. Tato organizace vyučování, založená na volnosti 

a samostatnosti práce žáků a skupin dětí, vyžaduje ovšem na druhé straně schopnost 

spolupráce (kooperace), vnitřní pracovní disciplíny dětí a pevný pracovní řád. Tento úkol je 

záležitostí učitele, který dobrou organizátorskou činností má vést děti k tomu, aby si postupně 

samy pracovní pořádek vytvářely a kontrolovaly jej.

Freinetovskou školu prozatím nenalezneme na území ČR, proto jsem musela 

informace o rozvrhu hodin čerpat od Karla Rýdla z knihy Alternativní pedagogické hnutí 

v současné společnosti. V následujícím textu vám tedy ukáži průběh dne na jedné

jihofrancouzské freinetovské škole.24

Před začátkem vyučování se zpívá. Několik předem vybraných dětí zpívá své oblíbené 

písně a poté následuje zpěv celé třídy. V 8:30 hod začíná vyučování. Na začátku hodiny dětí 

přednášejí svým kamarádům vlastní text nebo báseň. Během čtení ostatní žáci volně malují. 

Malby dětí jsou potom sesbírány, žáci rychle vyberou dva obrazy, které mohou být v průběhu

dne autory dokončeny a založeny do knihy života tridy.

V 8 45 hod se děti zabývají volným textem. Pověřený žák jde k tabuli a zapisuje jména

žáků, kteří předložili nějaký text. Potom každý z nich přečítá svůj text a jeden z volných textů 

je vybrán. Ten je společně na tabuli upraven. Žáci hledají vhodnější slova ve slovnících, jsou 

činěny poznámky k pravopisu, gramatice a syntaxi. Poté za pomoci učitele děti tvoří tzv. 

vokabulář, tj. heslář slov, majících vztah k tématu nebo obsahu textu.

V tomto okamžiku začíná být práce komplexnější. Dva nebo tři žáci jsou u tiskařského

stolu, další opisují test z tabule a provádí gramatická cvičení. Kdo splní svoji práci dříve,

v , , n n ,U o vlastního pracovního plánu. Tato veškerá aktivita trvá může se zabývat čímkoliv pouic vu»i ť

nejvýše do 10:30 hod.
Poté následuje půl hodiny praktických počtů na základě různých matematických

i * ■■ „ ^Uvvkle zůstane ještě 30 až 45 minut na.volnou práci, cvičeni. Podle planu jun obvykle zuí>uui j
Odpolední výuka je rozdělena do dvou ěástí. Od 14 -  16 hodin jsou podle plánu práee 

realizovány pestré aktivity: sledování školní televize, malování, vystihování, práee v dílnách,

14 ■ . i vs tinnti u současné společnosti. Brno, Marek Zeman 199424 Rýdl, K.: Alternativní pedagogicke hnuti v současní. ^
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modelování. Od 17 -  19 hodin pokračuje vyučování volnou prací, a to do 18 hodin podle 

plánu obtahy textů, korespondence atd. a do 18:30 hodin hodnocení dnešních činností

a ve zbylé půlhodině děti přednášejí.

Vlastní výuka ve třídách probíhá na základě týdenních plánů práce, které zároveň

slouží jako pracovní karta, hodnotící vlastní výkon žáka (viz. příloha č. 2).

Pro hlavní předměty si žák podle pokynů učitele a po dohodě s ním zapíše čísla úkolů 

a cvičení, tématické okruhy a náměty přednášek a statí, které by měl za týden zvládnout. 

Postupně mu učitel při splnění úkolu vyšrafovává, či jinak graficky označuje úplné či částečné 

splnění úkolů. Známkování je prováděno graficky do tabulky ve spodní polovině plánovacího 

archu Pro rodiče i učitele je pak spolehlivým ukazatelem, jak orientovat pozornost, na které 

úkoly soustředit zájem a v kterých schopnostech žáka podporovat (viz. příloha č. 3).

Alternativní školy Freinetova typu jsou nejvíce rozšířeny ve Francii, Belgii 

a Nizozemsku. V České republice nepracuje alternativní škola s komplexní freinetovskou

koncepcí.

4.2 Jenská  škola  - je n sk ý  plán

4.2.1 Život a působení Petera Petersena

Tvůrcem jenského plánu byl německý pedagog Peter Petersen (viz. příloha č. 4). 

Narodil se 26. června 1884 v obci GroDenwiehe u Flesburgu, jako nejstarší syn v rodině 

rolníka. Po šestileté docházce do místní jednotřídní školy, byl přijat do páté třídy gymnázia 

ve Flesburgu. Po maturitě studoval Petersen filozofii, dějiny, psychologii, ekonomii

. , . T ■ . Kodani a na akademii v Posenu. Studium ukončil v rocena univerzitách v Lipsku, m ciu ,

1909 opět v Lipsku.
V roce 1911 byl jm enován profesorem v Hamburku a působil tu až do roku 1920 . 

Právé zde se pokouší uplatnit některé ze svých reformě pedagogických 

myšlenek -  překonávání izolovanosti jednotlivých vyučovacích předmětů, zavedení 

výukových kurzů, zdůrazněni pracovního vyučování, naplňování principu školní pospolitosti.

Na jaře 1923 byl povolán jako řádný profesor na univerzitu vJeně, kde převzal 

katedru pedagogiky. Peter zde vedl pokusnou školu napojenou na univerzitu, kterou zřídil 

podle tzv. jenského plánu. Se svým spolupracovníkem zde realizoval pedagogický výzkum.
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Jednalo se o systematické pozorování dětí ve výchovných situacích. Smyslem tohoto 

výzkumu bylo potvrdit či korigovat jednotlivé pedagogické postupy.25

Od roku 1927 přednášel P. Petersen po celém světě a byl zván ke zřizování pokusných 

škol podle jenského plánu. Téhož roku byl v Locarnu na kongresu „Světového svazu pro 

obnovu výchovy14 Petersenově pedagogické koncepci přiřknut název jenský plán.

Roku 1937 obdržel čestný doktorát univerzity v Athénách. V roce 1945 se P. Petersen 

stal děkanem Sociálně-pedagogické fakulty Jenské univerzity. Od roku 1948 zažíval Petersen, 

až do své smrti v roce 1952, permanentní politický tlak totalitní moci, která mu znemožňovala 

kontakty se studenty, odvolávala ho postupně ze všech akademických funkcí a zakazovala mu 

propagovat pedagogiku jenského plánu. Po uzavření pokusné školy Petersen podnikl okružní 

cestu po Německu a Švýcarsku, snažil se prosazovat v řadě přenášek jenský plán, ale pevné 

místo již nezískal. Zcela rezignující se vrátil v dubu 1951 do Jeny, kde žil v ústraní a za 

nezájmu veřejnosti až do 21. března 1952, kde po krátké nemoci zemřel ve věku 68 let.26

4.2.2 Jenská pedagogika

Petersenova pedagogika bývá označována jako pedagogika pospolitosti. Hovoří se zde 

totiž o školní pospolitosti, kc které má veškeré dění vjenském  plánu směřovat. Třída není 

chápána jako třída v klasickém slova smyslu, ale jako přirozená skupina.

Mezi hlavní myšlenky Petcrsenovy pedagogiky patří:27

> Škola má být realistická v tom, že má připravovat pro skutečný život pravdivě

a nezkresleně.
>  Škola má být založena na vytváření pedagogických situací, ve kterých se dítě učí

jednat s ostatními dětmi.
>  Vztah učitele by měl být založen na protikladu zralých a méně zralých lidí. Posláním

učitele je být vůdcem, vedoucím vyučování, ale toto jeho postavení nesmí být 

založeno na formální autoritě, ale na jeho schopnosti řešit pedagogické situace.

> Základem vyučování mají být tři základní sféry života- tělo, duše, duch, jímž

odpovídá bůh, příroda a svět.

>  Základna jenské pedagogiky stojí na čtyřech bodech: rozhovor, hra, práce, slavnost.

2s „ . „ „  »■ .• • i hnnií v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994.25 Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnuti v současím i
26 Rvdl.K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha, SV 2001.
27 Solfronk, ].: Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. I raha, PedF UK 1995.
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Rozhovor
Den začíná v jenské škole nejčastěji společným rozhovorem, který je spojen se 

snídaní. Ranní rozhovor probíhá nejčastěji v kruhu a dává možnost sdělit si vzájemné zážitky 

či momentální pocity, podělit se s druhými o své radosti či strasti. Žáci si mohou přinést

i hračky či vlastní výrobky ze společné předcházející práce. V kruhu nikdo nemá pevné místo, 

každý si může sednout vedle koho chce, podle momentálního rozhodnutí. Žáci se tak učí 

nejen naslouchat druhým, ale i projevit své pocity. Nikdo není nucen do mluvení.

Ranní rozhovor ovšem není založen pouze na slově ale rovněž i na hudbě, tanečním 

projevu aj. Rozhovor je často využíván i v dalších částech pracovního dne jenských škol. 

Diskutuje se o společných problémech v rámci řešení témat a projektů. Pondělní rozhovor je 

obzvláště důležitý, protože slouží nejen k přivítání žáků po víkendu, ale má za cíl i rozvrhnout 

si práci a úkoly. Má tedy organizační význam z hlediska celého pracovního týdne. Naopak 

páteční uzavírací rozhovor v kruhu shrnuje a hodnotí uplynulý týden, má evaluační význam. 

Ve středu se zjišťuje stav řešených úkolů a dle potřeby je korigován pracovní plán.

Práce
Práce 'e základní formou výuky všech předmětů. Většinou se využívá způsobů 

a metod skupinového vyučováni, žáci ovšem vytvářejí skupiny zcela volnč a spontánně, učitel

zasahuje pouze při vzniku „škodlivých skupin.

V jenských školách jsou skupinové práce nazývány „obdobím bloků“ V těchto 

blocích, které zahrnují denně necelé dvě hodiny (100 minut), plní děti úkoly z matematiky, 

rodného jazyka, přírodovědy, vlastivědy, plní společné projekty, vyrábí konkrétní nákresy, 

modely, výrobky, obrázky apod. Úkoly, které žáci plní, jsou uvedeny ve "smlouvě" mezi 

učitelem a žákem a odpovídají cílům uloženým v týdenním plánu. Správnost úkolů jc 

hodnocena buď učitelem, nebo samotným žákem. Žák se o výsledcích může informovat 

průběžně, a to nejen u učitele, ale i na určeném místě ve třídě, kde jsou zaneseny výsledky.

, ■ ' i...i,, 7aiímaií učitele nejdříve důvody, proč k tomu došlo.Pokud žák nesplní zadané úkoly, zajímají .1 f
Vedle skupin je výuka organizována také v tzv. kurzech. Petersen uvádí kurzy úvodní, 

úrovňové (podle nadání), zaškolovací (podle druhů různých technik, vyžadujících výcvik), 

volitelné (podle zájmů) a zvláštní kui/.y.

28 Solfronk, .1.: Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha. PedF UK 1995.

39



Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Hra

Není nutné zdůrazňovat, že v období mladšího školního věku představuje hra jednu 

z nejpřirozenějších aktivit dítěte. Do jenského plánu zejména patří tzv. volné hry v místnosti, 

vyučovací hry, didakticky vhodně upravené, tzv. účelové hry, využíváme zvláště 

o přestávkách nebo tělesné výchově a tzv. vizuální hry (dramatizace, loutkové hry, 

představení apod.). Všechny hry jsou důkladně promýšleny a připravovány. V ,jenské škole“ 

zaujímá hra jako forma velmi důležité místo a je chápána jako předstupeň k pracovním 

situacím.

Slavnost

T aje  neodlučitelně spjata s jenskou pedagogikou jak v její historii, tak i v současnosti. 

Slavnost je buď organizována učitelem a jím navržená (např. slavnost rána či konce týdne, 

přijímání nových žáků), nebo se jedná o slavnosti navržené a organizované žáky (narozeniny 

loučení se spolužákem či učitelem).29 Během slavnosti žáci prezentují vlastní scénky

4.2.3 Systém výuky

Petersenova kritika tradiční školy útočí především na formálnost rozdělení žáku 

do tříd, na rozdělení výuky na tradiční předměty a do rozvrhů, na nevhodnost uspořádání 

třídy, na známkování.

Jenská škola odmítá dosavadní systém tříd a nahrazuje jej kmenovými skupinami 

podle přirozeného věku. Vzniká nová struktura školy, představovaná skupinami-

• spodní skupina: 1. -  3. školní rok

• střední skupina: 4. -  6. školní rok

• vyšší skupina: 7. -  8. školní rok

• skupina mládeže I.: 9 .-1 0 .  školní rok

• skupina mládeže II.: 1 1 .-1 2 . školní rok30

Výuka probíhá ve školních místnostech, které mají podobu jednoduché obytné 

místnosti (stolky, židle, květiny, sbírky, hračky), která se podobá a blíží prostředí rodinného 

domova. Děti pracují ve 2 -  4 členných skupinách, volně a svobodně se rozhodující ro

29 Solfronk, J.: Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha, PedF UK 1995.
30 Solfronk, J.: Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha, PedF UK 1995.
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činnosti, které chtějí dělat. Disciplína je dána rozhodnutím skupiny, které je pro všechny 

závazné.

Základem výuky je týdenní pracovní plán, který obsahuje také volný čas mimo školu 

včetně sobot a nedělí31 (viz. příloha č. 5 a 6).

V České republice působí Klub přátel jenských škol, který se snaží o šíření idejí 

jenského plánu. Dosud se je podařilo realizovat na jedné základní škole v Poděbradech a na 

několika mateřských školách.

4.3 Daltonská škola

4.3.1 Život a působení Helen Parkliurstové

Helen Parkhurstová (viz. příloha č. 7) se narodila 8. března 1886 v malém městečku 

Durand (Wisconsin). Do školy chodila ráda, jen se jí nelíbil způsob pamětného učení. 

A možná právo proto se rozhodla, že se stane učitelkou.

Po ukončení střední školy v Durandu se přihlásila k učitelské zkoušce a úspěšně ji 

složila. Roku 1904 začala vyučovat 40 dětí od 6 -  12 let v jednotřídce ve Waterville nedaleko 

Durandu. Tradiční třídu přizpůsobila dle svých představ: k zemi přišroubované lavice 

nahradila pohyblivými skupinami stolů, zavedla týdenní a měsíční plány, dovolila žákům 

volně se pohybovat po třídě a spolupracovat ve skupině nebo s partnerem dle vlastního 

výběru.

v - u/nterville odešla Helena Parkhurstová studovat na učitelskou kolej Po roce učeni ve Wťucivmv j

do River Falls. Čtyřleté studium zvládla za 2 roky a poté učila na celé řadě škol.

Po konstituování daltonského plánu bylo nejvýznamnější působení na škole v Tacomě

(Washington), kde si ověřovala výuku v laboratořích za přispěni odborných učitelů.

V roce 1914 se konal 2. mezinárodní montessoriovský kurz v Římě. Zde se Helen 

setkala s Marií Montessoriovou, od niž získala podněty pro svou vlastní experimentální školu 

v Daltomu. Tato střední škola pro chlapce a dívky byla založena roku 1919. Parkhurstová 

stála v jejím čekal až do roku 1942.

31 podobně jako ve freinetových školách
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V roce 1923 vydává Parkhurstová svoji knihu „Education on the Dalton Plan“, která 

byla přeložena do řady jazyků. V tomto díle Helena popsala teoretické základy a praxi své

reformní školy.

V později vydané knize „Growing Pains" jsou zpracovány rozhovory, které Helen 

vedla s mládeží v rozhlase a v televizi, čímž se stala velmi známou osobností.

Helen Parkhurstová zemřela v roce 1973 po delším pobytu v nemocnici.

4.3.2 Dal to n ská pedagogika

Daltonská pedagogika se opírá o tyto principy:

•  svobody/volnosti,

• samostatnosti,

• spolupráce.

Svoboda a zodpovědnost

V daltonském vyučováni jde především o „svobodu" tedy o svobodu osobní volby, 

vlastního rozhodnutí atp. Dalton definuje svobodu jako svobodu volby. To však na sebe váže i 

/.odpovědnost, V tomto plánu dochází předávání zodpovědnosti za učení žákovi. Ten 

zodpovídá jak za konečný výsledek učení, tak za způsob jeho dosažení.

Samostatnost

V Daltonu“ samostatnost znamená, že žáci musí sami hledat a řešit zadání.

*'v •í.-.x nvlivňuie motivaci žáků. Žáci jsou rádi sami aktivní. Je také Samostatna prače tez sune ovil j

významným didakticko organizačním faktorem, učitel má více času pomáhat žákům slabším 

nebo těm, kteří chyběli. Samostatnost lze rozdělit na individuální a skupinovou.

Spolupráce
Princip spolupráce prostupuje celou daltonskou školou. Velmi důležitá je spolupráce 

mezi učiteli při vytváření didaktického materiálu, při přípravě hodin, ale i při vzájemném 

předávání zkušeností.
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Daltonský plán je postaven na pensu, což je plán práce, který je žák za určitou dobu 

povinen vykonat. Práce s penzem má vést k samostatnosti a spoluzodpovědnosti žáků. Pensa 

jsou zpravidla vyvěšena na speciální nástěnce. Nemají závaznou grafickou podobu, každá 

škola šije  vytváří sama.

Úloha učitele a metody jeho práce se liší od běžných škol. Věnuje se pouze jednomu 

předmětu, v němž je odborníkem a může mu věnovat i své další vzdělávání. V příslušné 

odborné pracovně plní učitel úlohu rádce, laboranta a hodnotitele, který práci žáků usměrňuje. 

Při zadávání měsíčních plánů seznamuje žáka s úkolem, upozorňuje ho na dílčí problémy. 

Sestavuje úkoly, v průběhu jejich plnění odpovídá na dotazy, radí, reviduje písemné úkoly. 

Vede osobní graf každého žáka i graf třídy, podrobné záznamy o žákově postupu. Řídí 

pracovní konference, jimiž zajišťuje společnou práci žáků a udržuje nezbytný sociální kontakt 

a schopnost společně pracovat ve skupinách.

4.3.3 Systém výuky

V rámci měsíčního nebo týdenního pensa má žák právo svobodně se rozhodovat

o využití učebního času, který má k dispozici, a nerušeně pracovat. Vždy však musí dodržet

smlouvu s učitelem.

Průběh dne na daltonské škole:

>  Setkání třídy- každé ráno se setkají žáci s učitelem. Ten jim objasní úkoly následující

daltonské láze.

> Daltonská fáze- koná se každý den zpravidla v rozsahu dvou až tří hodin. Během 

daltonské fáze se mohou konat shromáždění žáků, na nichž je vysvětleno např. nové 

učivo.
>  K o n f e r e n č n í  perioda- odborná konference v napojení na fázi volné práce.

> Volitelné a povinné volitelné kursy- těžiště mají tvořit intelektuální, umělecké, 

sportovní a praktické činnosti.

Daltonské školy jsou někdy charakterizovány jako „školy s uvolněnou třídní

• KUvni rvs této alternativní školy. Zároveň je však koncepce strukturou , což vystihuje hlavni ry» «  i

daltonského plánu kritizována kvůli určitým potížím, které vznikají při jeho praktické 

realizaci. Obtíže způsobuje např. nedostatečné opakování látky, které je pro zapamatování 

nutné, dále nesystematické získávání poznatků a hlavně přílišné spoléháni na žákovu aktivitu, 

neboť žáci se slabou vůlí, neteční apod. pracují méně a pomaleji než jsou schopni.
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V českých školách se vyučuje pouze v daltonských blocích napf. třikrát týdně jednu 

vyučovací hodinu. Blok je obvykle věnován procvičování a opakování látky. Děti si vybírají, 

kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat a poté plní úkoly (povinné, 

nepovinné a tzv. extra úkoly navíc) z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu 

a v případě, že si neví rady, mohou žádat o pomoc spolužáka. Řešení úkolů bývají vyvěšena 

ve třídě. Pro snadnou sebekontrolu a splnění úkolů zaznamenávají výsledky na přehledné 

tabule, díky nimž vidí i učitel kolik a jaké práce komu zbývá.

Daltonské školy se rozšířily z USA nejprve do Anglie a odtud do Nizozemska, kde 

jsou dnes zastoupeny nejpočetněji. V České republice působí Asociace českých daltonských 

škol v Brně, kde také pracuje základní škola podle daltonské alternativní koncepce.
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5 Waldorfská škola

5.1 Ž ivot a p ů so b en í R udolfa  S teinera

R u d o lf  Steiner(viz. příloha č. 8) se narodil v roce 1861 v Kraljevici v rodině řadového 

rakouského železničního úředníka. Po absolvování reálky a maturity ve Vídni začal studovat 

matematiku a přírodní vědy na vysoké škole technické ve Vídni. Kromě toho si na univerzitě 

zapsal přednášky z filosofie, literatury, ale i z psychologie a medicíny.

Po studiích se věnoval zpracování Goethova odkazu. Do Goethova-Schillerova 

archívu nastoupil v roce 1890, aby se zde podílel na vydání sebraných spisů Goetha.

V roce 1894 vydal svoji hlavní filosofickou práci „Filosofie svobody“. Po ukončení 

svých edičních prací ve Výmaru se Steiner přestěhoval do Berlína, kde se stal redaktorem

časopisu „Magazín pro literaturu .

Vedle svého studia, badatelské a autorské práce se Steiner stále více podílel na různé 

pedagogické činnosti. Dokonce ve svých 14 letech si sám soukromým vyučováním financoval 

školní docházku a později i akademická studia. V Berlíně působil Steiner v letech 1899 až

1904 jako učitel v dělnické škole založené Wilhelmem Uebknechtem.

Na podzim roku 1900 začal Steiner přednášet pro úzký kruh zájemců. Od roku 1902 

označoval Steiner vlastní cestu zkoumání názvem, „anthroposofie“ (z řeckého „antropos“

člověk a „sofia“ moudrost).
V roce 1912 p ře d n á še l Steiner také v Praze. O rok později založil tzv.

z- , u x n n c t  nro kterou nechal vybudovat vzdělávací centrum Goetheanumanthroposofickou společnost pro kich.

ve švýcarském Dornachu.
První waldorfská škola vznikla v roce 1919 ve Stuttgartu z podnětu ředitele továrny

na cigarety Waldorf-Astoria. Tvořilo ji 252 žáků. Školy tohoto typu se postupně rozšiřovaly 

nejprve v Německu (s přerušením své činnosti v období druhé světové války) a posléze

i v jiných zemích západní Evropy, v USA. Kanadě a Austrálii.

Od počátku 20. let promýšlel pedagogickou hodnotu athroposofie, jejíž některé ideje 

uplatnil během své učitelské praxe vc waldorfské škole. Od roku 1923 organizoval 

vzdělávací cykly pro antroposoficky orientované učitele a plně se věnoval rozpracování 

anthroposofie pro potřeby praktické školní výchovy a vyučování*

32 Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994.
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Rudolf Steiner zemřel náhle v roce 1925. Jeho myšlenkový odkaz dále rozvíjela jeho 

druhá žena Maria Siversová a řada následovníků.

5.1.1 Hlavní myšlenky Steinerovské filozofie

Rudolf Steiner, jak již bylo řečeno, vytvořil soustavu filosoficko-pedagogických 

názorů na výchovu člověka. Tato jeho koncepce je nazývána anthroposofie.

Anthroposofie vznikla v roce 1913 oddělením od theosofíe. Je charakterizována jako 

samostatná duchovní věda o nadsmyslovém poznání světa a určení člověka. Jedním ze 

základů antroposofie je víra v reinkarnaci, která předpokládá existenci duchovního světa,

odkud přichází lidské ,já “, aby se vtělilo.

Člověk je pro Steinera bytostí tří světů, reprezentovaných třemi druhy těla:

• Tělo patří k reálně existujícímu světu, ovšem svým smyslovým určením zaujímá

nejnižší stupeň.

• Duše, vlastní svět.

• Duch, jako zprostředkovatel světa.

Těmto třem druhům těla odpovídají tří vývojová období dítěte:

Prvních sedm let života dítěte stojí ještě ve znamení fyzického zrození, což

chápeme jako rozvoj těla dítěte. Vztahy dítěte ke světu dospělých jsou utvářeny

napodobováním příkladů a vychovatel působí na dítě jen svým příkladem bez

v - ' Podle Steinera se má přísně dbát na to, aby se v okolí dítětepoučovaní a výzev. i

nedělo nic, co by nemohlo napodobit a o čem by se muselo dítěti říci: „to nesm iř.

>  Druhé období života dítěte začíná výměnou zubů, chápanou jako druhé

, 4 .v. nhraznosti nebo éterického těla, jehož obraznost je spojena narozeni tzv. tua  ouiaz.
•ffléna pamětí. a  tak nastává čas zesílené péče o výkony paměti. Od dítěte se nemá

očekávat, že rozumí tomu, na čem se cvičí (verše, písně, příběhy a slovní zásoba při

. . v , .lAnvánO Výchova se tu děje ve znamení následování autority, cizojazyčném vyucovam;. j
která má poskytovat bezprostřední vzor, podle kterého dítě vytváří svědomí, zvyky 

a sklony ovládá svůj temperament a pozoruje věci kolem. Následování a uznávání 

autority mají pomáhat sebenalezení dítěte, jež mu má poskytovat jistotu a důvěru 

v život. Ve w a ld o r í s k é  škole hraje proto velkou roli třídní učitel, který doprovází

třídu po celých osm let.
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> Ve třetím období života dochází k rození astrálního či duševního nebo

pocitového těla. V této době se člověk stává zralým, aby si utvářel vlastní úsudek

o věcech, kterým se předtím učil. V tom mu má pomáhat učitel a vychovatel a mají 

se na tom podílet všechny duševní síly mladého člověka. Vyvrcholením této fáze 

vývoje má být dosažení tzv. specificky lidského: schopnosti nejen prožívat 

a reagovat na prostředí, ale také pochopit sebe a dosáhnout vnitřní svobody.

5.2 Š k o ln í  vzdělávací program  W aldorfské ško ly

Tento vzdělávací program je  čerpán z webových stránek waldorfské školy.33

5.2.1 Český jazyk a literatura

Mateřský (český) jazyk je naším základním nástrojem a výchozím bodem pro 

poznávání světa a pro mezilidskou komunikaci. Otevírá nám svět národní kultury s je 'í

důležitým prostředkem pro proniknutí a zvládnutí nejen všech vyučovacích předmětů, nýbrž 

mnoha oblastí života.
Jazyková výchova respektující specifika vývoje (vývojové táze) dítěte a mladého 

ělověka je významným žákovi pomáhajícím nástrojem sebepoznání a sebevyjádření, pomáhá 

mu zdokonalovat a rozvíjet jeho osobnost. Kultivací mluveného i psaného projevu se rozvíjí 

a kultivuje i myšlení a cítění žáka. Jedním z nejvyšších cílů waldorfské pedagogiky v oblasti 

péče o jazyk je vytváření živoucího vztahu mezi člověkem a slovem. Ten nespočívá pouze

slov ale ve skutečném prožitku jazyka samotného a jeho proniknutí

elementů.

Jazyk úzce souvisí s

33 http://www.wspj.cz/zs/cz/skola/plan/
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se a zvnitřňuje se. Vytváří potom základ pro živé vnímání jazyka a tvůrčí přístup k řeči, 

z něhož vyvěrá například lidová slovesnost, poezie i próza.

Obsah vzdělávacího oboru (předmětu) Český jazyk a literatura lze v návaznosti 

na RVP pro přehlednost rozčlenit na

komunikační o slohovou výchovu 

jazykovou výchovu 

literární výchovu

Ve výuce se však vzdělávací o b s a h  jednotlivých složek vzájemně prolíná.

Komunikační a slohovávýchova

Klade se důraz především na formu mluveného a psaného projevu. Žáci se učí pozorně 

naslouchat a výstižně a zřetelně formulovat. Po té, co zvládnou písmo a dále na něm pracují, 

se uěí číst s porozuměním, vyhledávat a zpracovávat patřičné informace, aby pak sami mohli 

srozumitelně formulovat svou analýzu, shrnutí, hodnocení a postoje. Žáci jsou vedeni nejen 

k formální a stylistické správnosti, ale i k tvůrčí práci s jazykem a k obsahové bohatosti 

a autenticitě.

Každý žák si vytváří pod vedením učitele vlastní učební text ve formě tzv. epochového 

sešitu. Záznamy v něm jsou přehledem probraného učiva a proto je formě i obsahu 

epochových sešitu věnována velká pozornost od první třídy. Nahrazují totiž svým způsobem 

učebnice, které se na waldorfské škole používají spíše jen jako jeden z možných zdrojů

■ 11 n* vp vvšších ročnících. Při tvorbě sešitů se žáci učí pracovat informací, a to zpravidla az ve vy«

* * a nnstunem času si též procvičují schopnost vhodného využití s estetickou úpravou textu a Puslui

. , . , , ' i  /itvnni Na začátku stojí důsledné vedení učitele, které výsledně nejrůznějšich slohových útvaru.
„„„nvání učiva ze strany žáků. směřuje k samostatnému zpracova

Jazyková výchova

v ;í :třní i formální zákonitosti češtiny, osvojují si je a učí se jeZáci postupné objevuji vmun

o* 1 ■: írmmatické struktury, pravopisná pravidla a osvojují si spisovnou vhodně aplikovat. Studuji gram atice

- c hnvorovvm jazykem, nářečím a s cizími jazyky. Tím se nejen podobu češtiny v porovnaní s h
• j - ,t rozvíjejí i své logické myšlení, schopnost porovnávání, učí kultivovaně vyjadřovat, ale rozvíjej

' ' z\kf>rňnvání ievů. český jazyk se tak stává nástrojem pro získávání tříděni, rozlisovaní a zobecnovan j

informací i předmětem poznávání.
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Literární výchova

Žáci se prostřednictvím příběhů vyprávěných učitelem a později i četby vžívají 

do dějů a do osudů postav pohádkových, mýtických, smyšlených i historických, čímž 

získávají formou obrazů živé povědomí o hodnotách, morálních zásadách a kulturně- 

historickém vývoji lidské společnosti, které se jim stává nástrojem rozvíjení vlastní osobnosti 

a poznávání sebe sama i druhých. Český jazyk navíc není v literatuře již  jen prostředkem 

k poznávání kultury vlastní, ale stává se prvním mostem k ostatním kulturám světa do té 

doby, než si člověk osvojí další cizí jazyk. Žáci si při práci s národní a světovou literaturou 

mohou uvědomit souvislosti i rozdíly mezi kulturou ostatních národů.

Výuka literatury ale zdaleka nespočívá jen v poslouchání a čtení. Důležitá je praktická 

práce s nejrůznějšími literárními žánry (ne tedy jen jejich identifikace, nýbrž přímý prožitek), 

ať už se jedná o recitaci poezie, dramatizaci literárních textů či diskuse nad přečtenými díly. 

Zde se dá literární výchova těžko oddělit od slohové, protože žáci jsou také vedeni k vlastní 

tvorbě. Škola vytváří podmínky pro samostatnou tvořivou činnost žáků. Vydávají se například 

třídní a školní noviny s vlastními příspěvky a literárními pokusy, hraje se loutkové divadlo, 

připravují recitační programy, divadelní pfedstavení apod. Je rozvíjena verbální i neverbální 

komunikace, spolupráce ve skupině, kultivuje se mluvený, psaný i pohybový projev, žáci 

vstupují do rozličných reálných i modelových životních situací, učí se vystupovat před diváky 

a reflektovat své zážitky. Skrze vlastní činnost žáci spějí k poznatkům a prožitkům, které 

mohou pozitivně ovlivnit rozvoj jejich postojů a životních hodnot a obohatit jejich duchovní 

život. Jazykové a literární vzdělávání ve škole se tak stává skutečnou dílnou humanity.

Psaní, čtení, poslech a literární výchovu

1. ročník
prostřednictvím epochy forem a linií nácvik tvarových prvků tiskacím písmenem-

střídání svislé, vodorovné, šikmé a oble linie 

. přechod k nácviku psaní písmen velké tiskací abecedy 

. vyvozování písmen z tvarů předmětů a postav z pohádek

nácvik psaní tiskacího písma velké tiskací abecedy a čtení slov, vět i jednoduchých 

textů, na jejichž tvorbě se podílejí děti (v počátečních fázích tzv, kvazičtení, spojené

s výtvarnou činností)
cvičení v naslouchání, v reprodukčním mluvení (vyprávění), využití dramatizace
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- vnímání, poslech, vyprávění a výrazného čtení prózy a poezie, vymýšlení 

a domýšlení příběhů (základní žánrem pro vyprávění je  pohádka)

- prvotní seznámení s písmeny malé tiskací abecedy

• cvičení fonetického sluchu -  dělení věty na slova, slov na slabiky, hlásky 

(analyticko-syntetická činnost) především v rytmické části hlavního vyučování

- hlasitou recitací i poslechem rozvíjíme zřetelnou, jasnou výslovnost

2. ročník
nácvik psaní písmen malé tiskací abecedy 

nácvik psaní normalizované latinky

- technika psaní (od 2. pololetí) není cvičena jen samostatné, ale psaní je spojováno

s ostatními učebními činnostmi dětí

- pokračování ve čtení souvislejších textů, přiměřených věku dětí a pedagogickým

principům této školy

. poslech prózy, poezie, reprodukce, dramatizace (základní žánrem tohoto ročníku 

jsou bajky a legendy)

3. ročník
- poslech prózy a poezie (učitel vypráví starozákonní příběhy.)

- četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování, rozmluvy a četby, recitace

- četba jako pramen poznání světa

- zdokonaluje se technika psaní, odstraňují se individuální nedostatky dbáme na 

ůpravnost textu, čitelnost a přehlednost

4. ročník
poslech prózy a poezie (Učitel vypráví pověsti a báje.)

- čtený a vyslechnutý text jako model pro vytváření vlastních písemných projevů

- vyšší prostředky techniky čtení: plynulé čtení vět a souvětí, správné frázování, kladení 

důrazu (větný přízvuk), volba přiměřené síly nebo barvy hlasu

tiché čtení s porozuměním

- výběr četby a poslechu podle osobního zájmu (beletrie, věcná literatura, časopisy

sledování uměleckých a naučených pořadů) 

jednoduché příspěvky do školního časopisu

5. ročník
zdokonalování hlasitého a tichého čtení, schopnost pochopit jádro sdčlovanél 

obsahu, vnímání podrobností a určení jejich významu pro celek 

hraní loutkového divadla
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5.2.2 Kreslení forem

Podstatou pro waldorfskou školu specifického vzdělávacího oboru Kreslení forem je 

umění linie (čáry), jež vede k prožívání pohybových kvalit, tedy duševního pohybu 

na podkladě bezpředmětné formy -  a rovněž naopak k prožívání formy jako stopy pohybu. 

Cílem tohoto předmětu je harmonizovat smyslové pohybové vnímání v souvislostech celé

lidské bytosti.
Pohyb zachycený ve formě, nikoliv však v ní ustrnulý, prožívají děti v raném školním 

věku nejprve na základě vlastního tělesného pohybu (kreslí formy rukama ve vzduchu, 

nohama na podlaze, „chodí“ formu), později se prožívání formy stále více přenáší do jejich 

itra Ve vztahu formy k prostoru či k ploše se žáci učí objevovat zákonitosti vlastní vnitřní 

rovnováhy i rovnováhy světa kolem. V tomto aspektu je kreslení forem blízce spřízněno

s eurytmií.
Na rozdíl od běžného předmětného kreslení se tedy tento předmět zabývá

kvalitativním uchopením bezpředmětných forem jako tvůrčích principů.

Skutečnost že kreslení forem je z hlediska provádění spřízněno s oblastí výtvarné

i^im širokou působnost v dalších oblastech. Význam utváření linie se výchovy, neomezuje jeno ť

nejzřetelněji projevuje v psaní (podpůrná cvičení tzv. dynamického kreslení) a v geometrii, 

která je podporována cvičeními tzv. geometrie kreslené volnou rukou. V pracovním 

vyučování, v modelování, dřevořezbě, kovářství či kovotepectví, podporuje schopnost 

vtiskovat formu různým materiálům. V dramatické výchově a pohybové výchově podporuje

rozvoj výrazu v tělesném pohybu, tedy schopnost gesta.

Pohybová podstata, umělecky tvůrčí ztvárnění a kvalitativní přístup, těmito svými 

základními rysy poskytuje kresleni forem celostní pedagogice účinný nástroj schopný 

prakticky oslovit a vzájemně harmonizovat volní, citovou i myšlenkovou úroveň vyvíjejícího

se člověka.

1. stupeň -  1. období
Kreslení nebo utváření linií do obrazu jsou předchůdci vyučování psaní. Písmenka

,, v, živě v obraznosti své formy. Tak zůstává dítě co možnáprožívají malí školáci nejdříve zívt
nejdéle oddáno tvořivým silám svého organismu, nežli je  vedeno k něčemu abstraktnějšímu. 

A čím bohatší byl umělecký život, jenž obklopoval malé dítě, tím radostněji a bděleji tíhne 

později k uchopení intelektuálních pojmů, jejichž znalost naše civilizace od něho požaduje.
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1. ročník

Chopíme linii jako stopu pohybu. Linie se objevuje ve dvou polárních možnostech: 

jako přímka a jako oblouk. Při kreslení má dítě prožít charakteristický rozdíl těchto dvou 

manifestačních forem: jednoznačný směr přímky vyžaduje a podporuje soustředění, 

myšlenkou řízenou vůli. Dynamická, k cíli nezaměřená „křivka“ ponechává individuální 

prostor, pocit určuje vůli. Během 1. ročníku se třídní učitel vrací k těmto základním formám 

ve stále nových obměnách.

Dítě je  tak stále více vedeno od prožívání forem k jejich utváření: ve cvičeních 

vertikálního zrcadlení formy (vlevo -  vpravo) je  dítě schopno samostatně dotvářet celek 

obrazem vzoru -  vlevo od vertikály je  vzor, vpravo dítě dotváří zrcadlový obraz.

2. ročník

Při kreslení forem má být pěstováno vnitřní nazírání tak, aby se na něm mohlo vyvíjet 

m šlení aniž by sklouzlo do intelektualizace. Tuto schopnost vnitřního pohybu můžeme 

cvičit obdobně jako v 1. ročníku -  ve cvičeních horizontálního zrcadlení formy (nahoře -  

dole) Dítěti předložíme pouze horní polovinu horizontální formy a ono samo musí hledat 

odpovídající doplnění dole. Dítě přitom musí „vnitřně o ž T  a předložený tvar vnímat jako 

něco „nehotového“ . Cílem tedy je, aby dítě ve své představě (a přirozeně i na papíře) doplnilo 

a dokončilo, co je  nedokončené, nehotove.

3. ročník

V návaznosti na osové symetrie budeme cvičit volné „asymetrické symetrie". U těchto

,v , v . , r cvmptrii která spočívá na vztazích „vpravo -  vlevo“ nebo „nahoře -  cvicem se uz nejedna o syrnem ,

dole", ale o formy, které se rozvíjejí ze svého středu na tři slrauy (ven) a  k nimž má dítě najít

dotvářející formy, které vedou dovnitř. Cílem je, aby byla opětně nastolena rovnováha

i „;tř m v n ě  To podporuje větší samostatnost a pohyblivost představ, a harmonie ve vztahu uvnitř a vne. | u r  v

které se začínají rozvíjet teprve s devátým rokem.

fhrm v forma nežije sama o sobě, ale utváří také své okolí. Zde Rozvíjíme cit pro okou j  •

, v A ^„ipčné zkušenosti dětí s barvami, které získaly při akvarelovém se výrazné uplatňuji dostatečné

malování.

Tím sc v dítěti rozvíjí cit pro styl, jde zejména přece i o to, aby rozvíjelo svou 

schopnost nalezlo odpovídající formu. Tato cvičení jsou zároveň vhodná pro vytváření 

vnitřních prostorových představ, které pomáhají kvalitativně připravit na geometrii.
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5.3 Waldorfská pedagogika

5.3.1 Základní principy

Výkony žáků nejsou motivovány známkou, ale živým zájmem o probíranou látku. 

Vysvědčení na konci školního roku má formu slovního hodnocení, které charakterizuje 

všechny nedostatky a přednosti dítěte, jeho úspěchy i obtíže v uplynulém školním roce. Pro 

život a práci ve waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků převažuje nad jejich

vzájemnou soutěživostí.

Ve waldorfských školách v jednotlivých předmětech, oblastech a tématech usiluje

učitel především o vysvětlení základních principů. Volí proto několik jasných příkladů, které

jsou blízké dětem daného věku a nesnaží se tak zahrnovat žáky encyklopedickými přehledy.

Absence učebnic patří mezi další specifika waldorfské školy. Jejich roli plní materiály,

které učitel sám nebo ve spolupráci s kolegy vybírá a vytváří. Knihy mohou být využity jako

doplněk (atlasy, encyklopedie), nikoli však jako hlavní prostředek výuky. Knihy totiž

postrádají vztah ke konkrétní pedagogické situaci a svou strnulostí nevyhovují pracovním

a epochovýra sešitům (viz. příloha ě. 9), které jsou vypracovány s velkou pečlivostí.

Za vedení školy neodpovídá ředitel, ale celý učitelský sbor v těsné spolupráci s rodiči.

Waldorfské školy jsou státní instituce, rodiče však také přispívají finančním příspěvkem.

Třídní učitel provází děti až do 7. nebo 8. třídy, což je  velice náročné. Vyučuje obvykle

všechny hlavní předměty.
Děti se od první třídy učí cizí jazyk, hrát na flétnu a mají dva zvláštní předměty

(Formy a Eurytmie), Formy jsou jakási grafomotorická cvičení, děti je nejprve kreslí rukama

V  nrvní třídě jsou formy jednoduché, ve druhé třídě zrcadlové, do vzduchu, později na papu, v prvm j

ve třetí třídč souměrné podle dvou os.
r w  Hěti učí pracovat s psacím náčiním, napodobovat tvary,„Kreslením forem se aeu i ť  j ,

, To má velký význam pro výuku psaní a rozvoj estetického 
orientovat se v prostoru apou.

cítění. Eurytmie je pohybové ztvárněni hudby a řeči.

Děti se nejprve učí psát (tiskací), teprve potom číst. Většina dětí zvládne čtení již

během druhého ročníku. Je takovou zvláštností, že rodiče vyrábějí svým dětem čítanku

(viz příloha č. 10). V matice se naopak postupuje rychleji, než v běžné škole.
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Školní společenství

Školní společenství se člení:

>  Kolegium učitelů, které se schází v pravidelných týdenních konferencích, kde řeší

otázky pedagogické i administrativní.

>  Třídní kolegium -  zahrnuje učitele jedné třídy (školního ročníku).

>  Společenství žáků -  tvoří žáci jednotlivých tříd, kteří spolu vzájemně spolupracují

>  Společenství rodičů -  zahrnuje rodiče všech žáků waldorfské školy, z nichž se tvoří

rodičovská rada.

>  Třídní společenství rodičů, ve kterém jsou sdruženi rodiče jedné třídy, zastupuje 

společné zájmy rodičů v dané třídě.

5.3.2 Prostředí waldorfské třídy

Cíle waldorfské pedagogiky se odrážejí v architektonickém utváření (nepravidelný 

mnohoúhelníkový půdorys, rozčlenění velkých ploch, velká okna). Ve waldorfské škole 

bychom měli nalézt též speciální pracovny, divadelní sál, ateliéry, dílny atd. Co sc týče

využití přírodních materiálu ve třídě, najdeme:

M 'tn o s ti resp třídy k t e r é  jsou vymalované speciální vrstvenou malbou, mají působit 

trochu zamlženě (zasněně). Tyto vrstvy by se měly tvořit houbou na tabuli. Každá

třída má svoji barvu:

- 1. třída je  růžová ( viz. příloha č. 11)

- 2 . třída je  oranžová,

- 3. třída je  žlutá,

- 4. třída je  zelená,

- 5. třída je  modrá.
Využití barev na waldorfské škole je symbolické. Vychází se z Goethovy nauky

, , .KLiomiií takovými barvami, ke kterým mají vnitřní vztah a kteréo barvach. Lide se oDKiopuj

vyjadřují jejich pocity (např. žlutá je  barva veselých lidí, modrá zase klidných).

.  Dřevěný nábytek napuštěný včelím voskem, (viz. příloha č. 12)

.  Textilní doplňky (závěsy, přehozy atd.).
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• Výzdobu třídy dětskými výtvarnými pracemi a rukodělnou činností (např. upletení

vaku na flétny), (viz příloha č. 13)

Zastoupení přírodních materiálů ve třídě má nejen význam estetický a zdravotní, 

ale také filozofický. Ten vychází z představy, že všechny přírodní materiály jsou zdrojem

životní energie, kterou člověk v životě potřebuje.

Děti sedí v lavicích čelem k tabuli, tzn. že se jedná o výuku frontálně. Spolu by měly 

sedět děti stejného temperamentu (cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik), aby mohl 

učitel přistupovat k jednotlivým skupinám individuální.

5.3.3 Systém výuky

Ráno se učitel s každým dítětem osobně přivítá podáním ruky. Vyučování začíná tzv. 

epochou - dvojhodinovým blokem, který se po dobu 3 - 4 týdnů věnuje tématu daného 

předmětu, aby se děti mohly do problematiky lépe ponořit. To znamená, že po 3 - 4 týdnech 

češtiny následuje postupně např. epocha věnovaná matematice, člověk a jeho svět atd. Další

epocha z češtiny se tedy objeví z a  10 - 12 týdnů.

Blok má 3 části: rytmickou, hlavní a vypravovací: 

část rvtmická která začíná zapálením svíčky a ranní průpovědí (recitování společné 

básničky) Poté děti, které se narodily příslušný den v týdnu (např. ve středu) recitují 

básničky, jež vybrala vyučující tak, aby se hodily k jednotlivým dětem. Následuje 

tmické cvičení Děti se například rozdělí na několik skupin podle hlasu a zazpívají 

si písničku o počtech, o zatoulaném písmenku nebo si zahrají různé pohybové hry aj. 

b) L w a v m j e  věnována výuee, která probíhá frontálně.

 ̂ - >,, yypravovací, kde učitel vypráví příběh týkající se tématu toho daného ročníku 

a tedy:

• 1. třída - téma pohádky,

.  2. třída - téma bajky a legendy svátých,

• 3. třída - téma starý zákon,

.  4. třída - téma severské a keltské legendy,

• 5. třída - téma řecké báje.

Ostatní předměty (jazyky. ví tvamá výchova- hudebn‘ Výd’° Va' téleSná víchova 

a pracovní vyučování) následují v klasických 45 minutovýeh hodinách.
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5.3.4 Waldorfská škola v ČR

Waldorfská pedagogika odpovídá potřebám moderní společnosti. Ve světě jsou 

nej rozšířenějším typem alternativních škol. V současnosti je ve světě kolem 958 škol tohoto 

typu, z toho 665 v evropských zemích a 293 mimoevropských zem ích.34

V České republice se waldorfské školství začalo rozvíjet prakticky ihned po uvolnění 

poměrů. Ve školním roce 1990/91 byla zahájena výuka v první takovéto třídě. Dnes funguje 

devět základních škol (Praha 5, Příbram, Semily, Ostrava, Brno, Pardubice, Písek, waldorfské 

třídy v Praze 6 a v Olomouci), dvě školy střední (Příbram, Ostrava) a jedna škola speciální 

(Praha 4) Vznik dalších waldorfských škol se připravuje v Českých Budějovicích, Rožnově 

pod Radhoštěm, Liberci, Mladé Boleslavi a v Šumperku.

5.4 Pozorováni výuky čteni a psaní ve Waldorfské škole

Abych zjistila, jak probíhá výuka čtení a psaní ve W aldorfské škole, navštívila jsem

ZŠ Dědina (viz. příloha ě. 14). kde mi byl umožněn náslech v I . a 2. třídě.

ZŠ Dědina najdete na Praze 6 v Žukovské ulici. Tato škola patří mezi běžné základní

školy. Má však jedno patro, kde funguje osm waldorfských třid od 1. třídy po 8. třídu. V první

třídě učí paní učitelka Sofie Strnadová a ve druhé třidě Kateřina Gotschalková.

1 a ? třídu ie Helena Kottová. Ředitelem ZŠ Dědina je pan Mojmír Koordinátorem pro 1. a z. u ‘u u J

Dunděra.35

5.4.1 Výuka epochy - český jazyk  v 1. tride

1. třída ZŠ Dědina - LJ2

Učebna byla vymalovaná růžově. Lavice v této třídě byly řešeny ve třech řadách 

po čtyřech. A jak tedy probíhala výuka ep o ch y  český jazyk v I . D?

V 7:45 hod vstoupila do třídy paní učitelka a poté mohly i děti. Každé dítě podalo paní 

učitelce ruku, což slouží jako pozdrav. Ve třídě bylo 18 žáků . Epocha trvala dvě hodiny 

s menší přestávkou, tedy od 8:00 do 10.00 hod.

”  původně jsem  chtěla navštívit tzv. „pravou" Waldorfskou školu v Jinonicích, kde mi bohužel nebyl umožněn náslech
v první třídě, z důvodu vyrušování dětí při jejich prací.
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Část rytmická: Nejdříve služba zapálila svíčku. Poté následovala ranní průpověď 

a recitace básně dítěte, které se narodilo v ten den. Po recitaci básně se děti přemístily 

do zadní části učebny, kde se rozdělily na chlapce a dívky. Ve skupinkách pak hrály různé 

pohybové hry např. houfem ovečky, na skřítka, pochodovaly do rytmu aj. Byla jsem 

překvapena tím množstvím básní, říkanek a písniček, které zpaměti odříkávaly.

Část hlavní: Během odříkání jedné básně se děti vrátily do lavic. Poté paní učitelka 

pokračovala ve čtení příběhu, který začala vyprávět již  předchozí den. Vyvozovaly z něj 

samohlásku A“ Dnes byla v plánu samohláska „E“. Příběh, ze kterého paní učitelka 

vycházela pro objevování samohlásek zní následovně:

Bůh už daroval lidem do úst snad všechna písmenka, ale děti ze školy si pořád ještě 

naříkaly, že jím některá chybí a některá jim ještě nejdou vůbec napsat. Od Země posbíraly 

v “ ‘ako větvičku, „ /"  jako labuť atd Na nedělní mši si však panu faráři stěžovaly, že jim  

eště žádná nenadělil Pán Bůh. Že ještě nemají nebeská andělská písmena. Snad proto, 

v2 byla neděle a děti byly v kostele, či snad proto, že Pán Bůh dětem naslouchá, chytl se za

vousy a trochu se zastyděl.
Z 'na okolo něj letěl jeden andělíček s myšlenkou a tak si ho prstem k sobě zavolal.

„ Nesmíme to tok nechat milý andělí. “ .. Mám radost, když se děti chtějí dál „čit. “ „ Nějaký

>k ' d  nás zaslouží v čase Adventním. “ A posla l anděla se vzkazem k panu fa ráři na

, , ,  naslouchal hlasu božímu.. „Zrovna teď mi jeden hlas andělskýZem. Ten věděl co dal, protože nu*n
nosi samá pěkná vyprávěni a jsou v něm ta písmenka, o která tak stojíte a na která čekáte." 

Děti si sesedly okolo stolu. P a n a  faráře posadily do čela a dychtivě vyčkávaly. až začne

vyprávění.
Byl jeden skřítek a ten měl bratry pod zemí, kde neplynul čas po dnech a měsících 

jako u nás. Nosil hnědou čepičku a hezké červeně botky. V jeskyni, kde žil. měl i maličké.

, ,  ,, , rr ,, whe vždy, když v podzemí ve skále pracoval. Uhodil s ním stříbrné kladívko. To mel u seoe v~uy, /
• rink cink“ a kameny zprůzrační a začnou hrát krásnými tichounce do kamene „cintc, tmu,

- cWile občas zazářilo silné světlo. Skřítek to tam chtělbarvami. Na jednom miste vc sum
, . , . takalo Dostal svolení od skřítčího krále a šel tedy znovuprozkoumat. Velmi ho to tam lamw.

, , , , , , ,  r , t svétýlka a díval se do míst, odkud vždy přicházela ona ke skále, kde byl zvykly viaai zenu j
'  / au něm zvláštního. Skála se rozevřela a na skřítka dopadala záře. Najednou se začalo dít neco

, , .,n n .:ijia Skřítek měl pocit, že se na něj d íva jí oči andělů a lákají honáramná zare, která rostla  a suita.

nahoru za nimi.
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ACH*TO*JE*NÁDHERA*TA*ÚŽASNÁ*ZÁŘE.

TAK*MOCNÁ*SILNÁ*TEPLÁ*MILÁ,

KAM*MĚ*TO*LÁKÁ.

NAHORU*NA*ZEM*AŽ*TAM*MĚ*TAHÁ.

Záře začala ubývat. Postupně se úplně vytratila. Pro skřítka to bylo něco tak silného 

a velkého, že musel nechat oči zavřené. Cítil zas pevnou zem pod nohama a tak se osmělil 

a pomalu otevřel nejdříve jedno očko, pak i druhé, ale vtom se opět něco zvláštního přihodilo.

JÉF*NÉÉ*ACH*BOJÍM*SE,

KDE*TO*JSEM.
TO*STRAŠNÉ*SVĚTLO*VŠUDE!

CO *ZE *MNE *ZB UDE?
CO*SE*TO*DÉJE*KDE*TO*JSEM?

JÁ *NA VŠTÍVIL *JSEM*ZEM!

Od velkého strachu a samým překvapením schoulil se na místě, kde stál a hned usnul. 

Ráno se probudil a cosi zvláštního stálo před ním. Takové dlouhé zelené, vysoké pruty.

STOJÍM*STOJÍŠ*STOJÍ*STOJÍME,

KAM*AŽ*TVÉ*OKO*DOHLÉDNE.

TO*JSME*MY*KVĚTINY,

NIČEHO*NIC*SE*NEBOJÍME.

„Jak krásné jste květiny a jak krásně beze strachu ve světě stojíte. “ „Budu statečný 

a přidám se k vám. “ A hned se také postavil jako ony. Ve světě se mu moc líbilo. Všechno mu 

vonělo a chutnalo. Chtěl vše okoukat, ochutnat, obejmout, ohmatat a také ochránit.

Ó *JAK *PŘJEMNOHO *VĚCÍ *OKOLO.

KOLÁČ *VDOLEK* KOBLÍŽEK.

NEM USÍM  *SE *DLOUHO *OHLÍŽET.

MOC *SE *MI *TU “‘LÍBÍ,

ZŮSTAL *B YCH *TU *HNED,

OBEJMU *TĚ*SVĚTE*TEĎ.
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Za nějaký čas si ale vzpomněl na své bratry pod zemí. 1 na slib návratu, který složil 
králi. A začal myslet na cestu domů.

OUCHA *0! iHA *RUKA *A *NOHA *CELÁ *ZTl JHLÁ,

UNAVENÝ *JAKO*KŮŇ.

ÚDOLÍM *ÚZKÝM *UTÍKAL *BYCH *DOMŮ,

STŮJ *C 0 *STŮJ!

A tak se skřítek vrátil tam, kde bylo jeho místo, kde byl opravdu doma. A vy teď děti 

díky tomuto příběhu a díky skřítkovi a hodnému andělu už znáte ta andělská písmenka, co vám 

chyběla do písanek Když si spaní učitelkou předvedete a zahrajete, co skřítek všechno ve 
světě prožil a pocítil, určitě je rychle poznáte a naučíte se fim.36

Po tomto příběhu, resp, po kurzívou označené části, si děti vyprávěly, co se skřítkovi 

stalo a co asi cítil. „Měl strach a bál se“ řekly děti. A paní učitelka si dala ruce křížem před 

sebe a předváděla, jak  se asi skřítek bál a jak  se může chránit. Z toho pak všichni společně 

vyvodili písmeno „E“, které si zakreslily do sešitu, podle předlohy z tabule. Poté si k písmenu 

„E“ nakreslily svůj vlastní erb, kterým se trpaslík mohl bránit. Po této činnosti byl úkol pro 

rodiče zřejmý a zněl: na následující hnědou stránku v epochovém sešitě opsat danou báseň

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17.1.2008

16 tento příběh vymyslela paní učitelka Sofie Stmadová, příběh nečte celý, vždy jen část která « . „ u,
resp. červeně označeného písmene a tedy samohlásek ’ • probíraného písmene,

Obrázek č. 5: Vvuka písmene E
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Po skončeni teto prače, přečetla pani učitelka dětem po řádcích básníčku z tabule 

a děti po ní opakovaly. Následně pak hledaly na tabuli písmeno „E" a barevně je j 

vyznačovaly. Nakonec děti spočítaly, kolik „éček“ v básni nalezly. Na závěr hodiny si děti 

vzaly své polštářky a uvelebily se vc svých lavicích a poslouchaly pohádku „O d v an ác t

měsíčkách14, kterou četla paní učitelka.

Následující dny pak pokračují k dalším písmenům (z již  zmíněného příběhu)

a samozřejmě opakují probraná písmena. Ve waldorfské škole se samohlásky nevyvozují

z obrázku, jsou  vztahovány více k pocitům a gestům. Souhlásky se naopak z obrázků

vyvozují.
U souhlásek učitel též vypráví motivační pohádku např. k písmenu „K“ použila paní 

učitelka pohádku „O králi“ :

Za devatero horami a devatero řekami bylo, nebylo jedno království Vtom královst ’

kraloval, nekraloval jeden král. Proč že nekraloval? Inu tentn »/,?• /, v- '-'“u na.s Krát z  postele nohu

nesundal a celý den jen lelkoval. Náš král kraloval nerad. Nebavily ho hosti / 

ho plesy, nerad jezdil na hony, nerad přijímal vyslance sousedních zemí nerad v -dl 

diplomatická jednání a už vůbec nerad podepisoval dohody. Tohoto krále nebavili ani I 

ani komedianti, ani potulní pěvci a ani hráči na lyru, zkrátka nebavilo ho vůbec nic

Tohoto krále tak dokonale nic nebavilo, že ho nebavilo ani spát Ale jak tak v

nespal, byl čím dál tím víc unavenější. Ono to totiž dost dobře neidp/ L> flC!>pat a zůstat zdráv.

Náš král nám chřadl a chřadl, a s ním chřadlo i celé království. Protože však králov t

a stojí na králi, začal si lid  zoufat a smutnět. Bez řádného království tmiř ,ncm aobre světem

putování.
I povšimli si mocnosti, andělé nebes, že jim  jedno království zesmutnělo a přestalo

plnit řádně své úkoly. Dali hlavy dohromady a rozhodli, že ke králi ^cestou anděla Trpělivosti

s návodem - PROČ.
Proč j e  třeba spát? Proč je  třeba květiny zaléval? Proč je  třeba se o zahrádku starat? 

Chodníčky zametat? Prach utírat? Okna umýval? Proč je třeba jíd lo  vařil? O  zvířátka 

se starat? Proč j e  třeba s lidmi promlouvat? Na lidi se smát? S lidmi jednat? Proč je třeb

s lidmi dohody tvořit?
Andě! Trpělivosti našemu králi tato proč vysvětloval, zdůvodňoval, dokazoval

ukazoval, demonstroval, až se král sám začal o mnohá proč zaiímat 7nřni  <•„ ,1 tujimui. /Mtai se uctí a pracovat.

A s prací přišla chuť, a s chutí radost, a s radostí panování, a s panováním opět dobré spaní
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Náš král byl zdráv. Ve dne pracoval panoval a v noci opět dobře spal. Lid se radoval. 

Anděl Trpělivosti roztáhl svá bělostná křídla, zamával a zmizel tam, odkud přišel. Náš král už 
ho více nepotřeboval, znal a kraloval.

Po dovyprávění příběhu mohou děti kráčet po kruhu jako král se vztyčeným mečem 

a odříkávají s učitelem báseň, kde se vyskytne písmeno „K“ (Král kraloval království, 

kraloval mu nerad atd). Pokaždé, když uslyší souhlásku „K“, mohou dupnout, tlesknout apod. 

Učí se tedy hlásku identifikovat ve slově. Poté děti kreslí do svých epochových sešitů krále 

a vyvozují z něj podobu písmene „K . Písmeno pak hledají v básni a zvýrazňují ho.

Obrázek č. 6'- Vvuka písmene K

Báseň, kterou využila paní učitelka:

KRÁL KRALOVAL KRÁLOVSTVÍ 

KRALOVAL MU NERAD 

NEBAVILO HO KRALOVAT 

NEBAVILO HO DOKONCE ANI SPÁT 

TAK SM UTNÝ KRÁL 

SM UTNÉM U KRÁLOVSTVÍ KRALOVAL 

TU DOSTAL RADU PRACOVAT 

KVĚTINKY ZALÉVAT

O KEŘE PEČOVAT 

ČI ZEDNÍKOVI POM ÁHAT 

KRÁL DOPOLEDNE PRACOVAL

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008
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ODPOLEDNE PANOVAL 

A V NOCÍ OPĚT DOBŘE SPAL 

TAK VESELÝ KRÁL

VESELÉMU KRÁLOVSTVÍ KRALOVAL37

Ukázky písmen z jiných hodin: pohádka „O tučňákovi" -  písmeno T, pohádka 

„O babičce" - písmeno B nebo pohádka „O labuti" - písmeno L.

Obrázek č. 7: Výuka písmen T, B a L

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17.1.2008

Díky těmto odlišným postupům osvojování písmen si děti, zatím bez znalostí 

terminologie, uvědomují rozdíl mezi souhláskami a samohláskami. Již v době kdy děti 

neovládají všechna písmenka, opisují věty nebo krátké básničky se znalostí obsahu Jen ‘ * 

ještě neumí přečíst. Učí se tím opisovat správné znaky a zároveň se zajímají o jaké  slovo 

či písmeno se jedná.

Vyvozované písmeno kresli děti voskovými pastely z  včelího vosku na velké papíry. 

Předtím ho však kreslí rukama i nohama ve vzduchu, na podlaze, ztvárňují tělem  poch d 

podle jeho  tvaru po třídě, modelují ho a vystřihují z  papíru.

37 dčti vždy barevné označuji nové písmeno v básni.
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Obrázek č. 8; Voskové pastely

Není přesně určeno jakým  způsobem a z jakého příběhu či pohádky se má konkrétně 

písmeno vyvodit. Učitel si sám vymýšlí a vytváří obrázky s básničkami či říkadly. Vytvořen

je  prostor pro jeho  fantazii, představivost a tvořivost.

Jedno písmeno si děti osvojují dva až tři dny, někdy i déle. Celou abecedu zvládnou 

tímto způsobem asi za půl roku. Písmena, která jsou  již  dětem známá si s učitelem během 

dalších týdnů a epoch opakují. Při opakování je  možné číst dětem například báseň nebo 

povídku, v níž začínají slova pouze na určitá písmena. Po sluchové analýze děti zapisují,
r v *  o 3 8

kreslí tato písmena do svých epochových sešitů.

Většina dětí na konci prvního ročníku neumí slova ani větné celky číst, což však ani 

není cílem waldorfské školy. Cílem je , aby jednotlivá písmena pro děti neznamenala pouhé 

abstraktní znaky, ale živé obrazy, které prožily a  které tu zůstanou uloženy snad na celý život.

W aldorfská škola využívá při výuce čtení a psaní genetickou metodu. Děti se nejprve 

seznamují s tiskacími písmeny, učí se jejich tvar kreslit. Průpravou pro psaní je  tzv. „Kreslení 

forem“. Kreslení forem začíná na začátku první třídy jako první epocha. Provádějí se 

grafomotorická cvičení na velkých plochách papíru. Začíná se od přímek a  křivek, které děti 

napodobují po učiteli a přitom komentují svou činnost (viz. příloha č. 15).

Velká pozornost ve výuce psaní je  věnována i rozvoji motoriky. Již v první třídě děti 

pletou, modelují a pracují s různým přírodním materiálem a připravují ruku na psaní. 

Nedílnou součástí výuky je  i eurytmie. Každá samohláska a souhláska má svůj specifický 

pohyb. Eurytmie je  „viditelnou řečí“ . Děti se vžívají do hlásek a tónů a přetvářejí je

v eurytmická gesta.

38 Grccmanová, H. a  Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Olomouc. Hanex 1996.
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5.4.2 Výuka epochy - český jazyk ve 2. třídě

2. třída ZŠ Dědina - 2. D

Ve drahé třídě byla učebna vymalovaná oranžově. Lavice v této třídě byly řešeny ve 

třeeh řadách po dvou. Ve třídě bylo jen  8 dětí, Čtyři déti chyběly. Epocha českého jazyka 

probíhala následovně:

Začátek vyučováni byl velmi obdobný jako  v první třídě: podání raky, zapálení 

svíčky, hlášení kdo chybí, recitace básně a  oblékání Bamabáška do barevného kabátku 35 

Následovala různá rytmická cvičení v zadní ěásti místnosti, např.: hra „a flétnu, vytleskávání 

do básně, pohybová hra „ Meluzína“, kde děti vyhledávaly krátké a dlouhé samohlásky. Po 

této činnosti se děti odebraly do lavic a pokračovaly v opakování z minulých hodin. Na tabuli 

byla básnička vztahující se k masopustu:

NAMÁLE JE MASOPUSTU,

NAMÁLE JE MUZIKY.

KOUPÍME SIRŮŽENEČEK,

BUDEME SE MODLTTl

Paní učitelka se dětí ptala: „Které slovo m á 6 slabik? Najdeme tam slovo, které má 4

hlásky?" Poté si zopakovaly samohlásky, souhlásky s použitím svého těla

Další činnost pokračovala na koberci, kde jim  paní učitelka přečetla úryvek z knihy

„Bajky" od Josefa Lady. Děti pozorně poslouchaly a  po přečtení, bajku rozebraly. Dále pak

následovala pětiminutová přestávka.

Následovala čtenářská dílna, která spočívá v to m  ,’ e aetl maJ> kouzelnou krabici,
která obsahuje nesčetně kartiček s pohádkami a příběhv Kažrte riífx uuue S1 dom u jednu kartu
s pohádkou a  následující den vypráví, o čem pohádka bvla Ip- ,',„i *J j c  upme na nem, zda-li se

rozhodne číst doma tyto karty či ne. Děti vyprávěly příběhy velice barvitě a  smysluplně měly

výbornou slovní zásobu.

Po této aktivitě si děti rozdaly své čítanky, které jim  vyrobily rodiče. Otevřely -e

na straně, kde třída se čtením skončila, a všichni společně nahlas četli (l ~  F _  q' '  ^  ^  atd.). Paní

39 jakou barvu má kabátek, takovou barvou kreslí do epochového sešitu
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učitelka různě střídala dvojice, Čtveřice, které četly nahlas. Přečetly celou stránku a poté si 

povídaly o obsahu úryvku.

Obrázek č. 9: Čítanka
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Zdroj: foto Petra I loráková ze dne 17. 1. 2008

Až 9:20 hod začaly dčti psát. Nejdříve na tabuli předkreslila paní učitelka malé psací 

písmeno „e“ a děti se postupně střídaly u tabule a obtahovaly ho. Poté si tvar zkus'l 

do vzduchu a pak do svého epochového sešitu, nejdříve bílou pastelkou a pak už barevně 

Nakonec pak píší písmeno na další stránku v menším podání.

Rodiče nevytvořily dětem pouze čítanku, ale i písanku. Děti tedy ví že obtahují 

písmena po své mamince nebo tatínkovi. To posuzuji za velmi motivační. Na konci hodiny 

dostaly děti úkol dopsat zbytek „e“ doma a odříkaly si báseň k dobrému chutnání

Obrázek č. 10: Výuka písmene „e“

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1.2008

65



Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Obrázek ž. 11: Nácvik písmene

t e
/

« t

/

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 1 7 .1 .2 0 0 8

Ve druhé třídě tedy přecházejí děti od kreslení a malování velkých tiskacích písmen 

latinské abecedy k písmu psacímu (viz. příloha č. 26). Píší zde tužkou i voskovkami. Co se 

týče čtení, jak  již  bylo řečeno využívají metodu genetickou, a to až od druhé třídy. Za 

významný klad této metodiky lze považovat, že dítě získává základní dovednosti čtení a psaní 

nenásilnou a pozvolnou cestou, která respektuje jeho osobité zvláštnosti a neopomíná ani 

esteticko-výchovnou funkci.

40 Santlerová, K.: Metody ve výuce Ctění a psaní. Brno, Paido 1995.
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6 M. Montessori škola

6.1 Život a působení Marie Montessori

Maria M ontessoriová (viz. příloha č. 27) se narodila v Itálii v obei Chiaravalle 

31. srpna 1870. Když bylo Marii 5 let, přestěhovala se s rodiči do Řím a, kde s e j í  vedle 

podnětného prostředí nabízela i možnost kvalitního vzdělání

Po absolvování střední školy studovala „a univerzitě v Římě matematiku, biologii 

a medicínu. V roce 1896 získala jako  první žena titul doktora medicíny. Poté začala pracovat 

jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě. kde se mimo jiné  zaměřila 

na výchovu mentálně postižených dětí. Sama pravidelně navštěvovala ústavy pr0

choromyslné v Římě a okolí, diagnostikovala děti a umísťovala íp i i - •““i je  na klinice. Proniknutí

do problematiky n postižených vedlo M. M ontessoriovou k myšlence vychovatelnosti těchto 

dětí. V letech 1898 -  1900 pracovala jako vedoucí školy p r0 vzdělávání léčebných 

pedagogů a zároveň prováděla praxi dětské lékařky v Římě. V roce 1899 v Turínv v > l ] 

sérii referátů o postavení mentálně postižených dětí v životě uvnitř společnosti Mentální 

postižení považovala za problém pedagogický, nikoli lékařský.

Po ukončení studia pedagogiky a filozofie v Římě v roce 1904 se stává profesork 

antropologie, avšak stále více času věnuje působení na školách pro mentálně postižené děti

6, ledna 1907 otevřela v Římě ve čtvrti San Lorenzo „Dům dětí- (Casa dei bambini) 

určený pro opuštěné děti předškolního věku. Aplikovala zde své dobré zkušenosti týkaj' '

se podnětného prostředí. Poprvé začala používat a dále rozvíiph - -iJ materiál pro smyslovou

výchovu vytvořený původně pro děti mentálně retardované, školní materiál k nácviku čt

psaní a počítání. Zaměstnávala děti praktickými činnostmi iakn íp ,,*í ' 'j  ™  je  uurani prachu, zametání
+ 41 atp.

V roce 1908 v Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, 

k e rá  nesla název ,Opera M ontessori“ . V roce 1913 vydala „M etody vědecké pedagogiky

- ť  v 3 výchově dětí v dětských domovech" s podtitulem „Objevení dítěte“ . O tři roky

poldějí vyšla kniha „Sebevýchova v elementární škole” .

V roce 1913 se M. Montessori rozhodla realizovat v Římě první mezinárodní 

vzdělávací kurz. V tomto rocc podnikla do USA svoji první cestu. Po návratu realizovala další

• , J ' , „ „  mrp 1914 vyšla v angličtině její druhá kniha, v níž vysvětlila, jak lze mezinárodni kuiz a v roce y :

t i Pedagogika Marie M ontessoriovéajejí metody dnes. Praha, Portál 1997.
41 Zelinková, O.: Pomoz mi, abych to dokázal, i
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zacházet s vlastním materiálem a jak ho správně používat ku prospěchu dítěte. V letech 

1 9 1 7 - 1922 přednáší po celé Evropě a předává tak své myšlenky dalším zemím.

Roku 1924 se setkala s Mussolinim, který prosazoval zavádění jejího systému do škol. 

Fascinovala ho především představa třídy, v níž se disciplinovaně pracuje podle jistého řádu.

Roku 1929 založila Maria Montessoriová s podporou svého syna Maria mezinárodní 

montessoriovskou společnost AMI (Association Montessori Internationale) se sídlem 

v Berlíně, která měla koordinovat výměnu zkušeností mezi národními sdruženími 

a usměrňovat jejich aktivitu. AMI organizovala kurzy a přispívala k rozšiřování 

montessoriovských idejí.

V roce 1933 přebírá moc v Německu A dolf Hitler. V Německu se tedy muselo ukončit 

M. Montessori hnutí. M. Montessori školy byly zavřeny, knihy spáleny a učitelé měli 

zakázanou činnost.

I přes pokročilé stáří pracovala Marie Montessori neúnavně dále a podnikala velmi 

namáhavé cesty. Jednou z nich byla v roce 1939 cesta do Indie. Ve svých vzpomínkách 

dokonce líčí, jak  za dobu svého působení v Indii vzdělala více jak tisíc učitelů a vychovatelů.

V roce 1945 se opět vrátila do Hvropy a začala znovu organizovat přednášky 

a vzdělávací kurzy. Vrcholným oceněním jejích celoživotních zásluh byla Nobelova cena 

míru, kterou obdržela v roce 1950.

Marie M ontessori zemřela v květnu 1952 v Nizozemí.

6.2 Školní vzdělávací program M. Montessori

Tento vzdělávací program je  čerpán z webových stránek M. Montessori školy 42

6.2.1 Český jazyk

Předmět se vyučuje jako  povinný ve všech ročnícíeh. Podle potřeby a možnosti se žáei 

dělí na skupiny vytvořené případně i z více ročníků podle vzdělávacích potřeb Standardní 

vyučovací jednotky jsou doplněny projekty, návštěvami divadel a dalšími forma 

vyučování.

V samostatné alternativě M. Montessori je  organizace výuky strukturována zpravidla 

podle individuálních potřeb žáků a zvolených cílů, individuální oráče žákn j
___________________________ f C z'dKU je  doplnována

L http://www.zsmeteo.cz/index.php?nid=3848&lid=CZ&oid=476887
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skupinovými organizačními formami. Obsah předmětu je  vytvořen ze vzdělávacího oboru

český jazyk a literatura a na prvním stupni doplněn o fragmenty oboru hudební, výtvarná

dramatická výchova a člověk a svět práce. Zahrnuje rovněž většinu tematických okruhů všech 

průřezových témat.

1. ročník

- čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

- porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jm en, přídavných 

jm en a sloves

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé 

a krátké samohlásky

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

Učivo

„Technika" počátečního čtení; naslouchání; základní techniky mluveného projevu

vyjadřování, základní komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva apod ) základní

komunikační pravidla, mimojazykové prostředky; základní hveienickp i.xfojcmLKe návyky pri psaní,
technika psaní; zvuková stránka jazyka (hlásky, výslovnost m o d u l e  *

’ uui<u,c reci); poslech
literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání; základní literární žánry (rozpočitc dl wk k 

pohádka); mluvní a pěvecký projev, melodie a rytmus; výtvarné vyjadřovací prostředky; 

základní sociálně komunikační dovednosti.

2. ročník
- čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

- porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti
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- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu -  děj, věc, okolnost, vlastnost

- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jiným i spojovacími 

výrazy

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie

vstupuje do jednoduchých rolí

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých

Učivo

„Technika" počátečního čtení (čtení pozorné, plynulé, orientační prvky v textu); 

naslouchání (vyjádření kontaktu s partnerem); základní techniky mluveného projevu, 

vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva, 

vypravování, dialog apod.), základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky; 

hygienické návyky při psaní, technika psaní, žámy písemného projevu (adresa, pozdrav, dopis 

apod.); slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, základy lexikálního pravopisu; skladba (věta 

a souvětí); poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti 

s literárním textem; základní literární pojmy, mluvní a pěvecký projev, melodie a rytmus; 

orientace v prostoru, pohybová improvizace; výtvarné vyjadřovací prostředky; základní 

sociálně komunikační dovednosti, vstup do role, jevištní postava.

3. ročník

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

- kontroluje vlastní písemný projev
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porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

- morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 

jm en osob, zvířat a místních pojmenování

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 

věku

Učivo

„Technika" počátečního čtení (čteni pozorné, ply„ uléj orientačnf prvky y ^  

naslouchání (aktivní); základní techniky mluveného projevu, vyjadřování závislé na 

komunikační situaci, komunikační žánry a pravidla, mimojazykové prostředky; hygienické 

návyky při psaní, technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný projev), žánry písemného 

projevu; slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, základy lexikálního pravopisu; poslech 

literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním text ''kl 

literární pojmy; mluvní a pěvecký projev, melodie a rytmus; výtvarné vyjadřovací prostředky 

vizuálně obrazná vyjádření; sociálně komunikační, psychosomatické a herní dovednost' 

vstup do role, jevištní postava, týmová spolupráce.43

6.3 M. Montessori pedagogika

6.3.1 Základní principy

Marie Montessori odsuzovala přístup tradiční Školv k Hítčt; u .y aiteti. Byla zastáncem
pedocentrismu a věřila, že se děti dokáží rozvíjet samv nH • >• ••y seoe, jsou-li jim  vytvořeny

příslušné podmínky.

Role učitele v M . Montessori pedagogice stojí „a nenápadném vedení a taktní pomoci. 

To ostatně vyjadřuje i motto této pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám" Chován' 

učitele k dítěti je  vždy plné respektu k jeh o  individualitě jako  k hotovému člověku Učitel 

je  poradce a rovnocenný partner, který napomáhá na cestě objevování a učení se Učite 

projevuje maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost k dítěti

Systém M. Montessori pedagogiky jc  založen na postupu od konkrétního 

k abstraktnímu. K jednotlivým oborům se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky

43 http://www.zsmeteo.cz/index.php?nid=3848&lid=CZ&oid=476887

71

http://www.zsmeteo.cz/index.php?nid=3848&lid=CZ&oid=476887


Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevu, ale také přispívají k hlubšímu a trvalejšímu 

uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Toto tvrzení dokonale vystihují slova M

M ontessoriové:..... vidím a  zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopí,,,.. "

Marie Montessori tedy rozdělila učení do pěti oborů:

.  Cvičení praktického života, kam například patří: nácvik dovedností přesypávání 

práce sc sypkým materiálem, čištění kovového talířku, nametení materiálu na 

lopatku, čištění obuvi aj.

•  Smyslový materiál, kam např. patří: čtyři dřevěné bloky se závažíčky, červené tyče 

hnědé schody, sluchové dózy, sada destiček základních barev, barevné válečky.’ 

geometrická komoda aj.

.  Řeč, kam např. patří: soubory obrázkových karet, písmena ze smirkového papíru 

kovové desky s geometrickými tvary, čtení jednoduchých vět aj 

.  Matematika, kam např. patří: počítačové tyče, čísla a červené puntíky seznámení 

s grafickou podobou čísla, dřevěné jehlice, perlový materiál, Seguinovy desky! 

vyřezávané prsty aj.

• Kosmická výchova, kam např. patří: biologie, dějepis, zeměpis44

Základním smyslem M. Mpnlessori koncepce je  vytvářet takové edukační prostředí

které umožňuje normální, přirozený vývoj dětí. Vnitřní potřeba něčemucum se ucit se vyvíjí

v tzv. senzitivních fázích. Jsou to období, kde je  dítě zvláště vnímavé k získávání u rč iťch

schopností. Tato citlivá období trvají jen  určitou dobu a nenávratně se .............................aKonci, at už jsou

využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci nenaučí tak jednoduše jako v odpovídající citlivé 

fázi. Úkolem výchovy je  připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze 45 

Montessori rozlišuje ve vývoji člověka tři základní senzitivní fáze-

>  0 - 6  let

Toto období je  charakterizováno jako  tvořivé a konstruktivní. Má základní v 'z n a  

pro budování osobnosti a pro vývoj inteligence. Období je  ještě  rozděleno na Z

etapy: 0 - 3  roky (citlivost pro pohyb a pořádek a řeč) a 3 -  r, /) j  o let (co se v první fázi

vstřebalo, to se nyní analyzuje). V tomto období dochází k osvojování si řečových 

a pohybových dovedností, zdokonalování fyzické a duševní stránky osobnosti

44 tyto oblasti v současném pojetí představují integraci témat zahrnutých v oblastech RVP Človčk a jeho svčt Človčk 
společnost, Človčk a příroda, Človčk a zdraví, Človčk a svčt práce ’ a
4 P rů ch a ,A lte rn a tiv n í školy a inovace ve vzdělání. Praha, Portál 2001.
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> 7 -1 2  let

Tato etapa je  poměrně stabilní, dominuje tu morální senzitivita. Dítě umí rozlišit

dobré a zlé nejen u sebe, ale i v jednání druhých. V oblasti myšlení se projevuje

přechod k abstrakci. Vzniká morální vědomí, které je  těsně spjato se sociálním 
vědomím.

> 12-18 let

Celé období lze označit v porovnání s předcházejícím jako labilní. Dospívající 

vstupuje do sociálních vztahů a snaží se o vytvoření nového vztahu k sobě samému.

Dalším z principů M. Montessori pedagogiky je  tzv. fenomén polarizace pozornosti, 

který Marie objevila, když pozorovala děti při práci.46 Lze to popsat jako maximální 

soustředění na určitou práci, jehož je  schopné i malé dítě. Pokud je  dítě takto zaujato, nemá 

být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo. Důležitou 

podmínkou pro úspěch této metody je  připravené prostředí, které umožní dítěti uskutečňovat 

smysluplné aktivity. Zahrnuta je  jak  osobnost učitele, tak věcné prostředí -  vybavenost třídy 

M. Montessori pomůckami, které by měly m ít své místo a být pro dítě lehce dostupné.

Obrázek č. 12: Vybavení třídy

Zdroj: liitp.V/vvww.y.smontessori.nel/Vscc-mlIcrv ze dne 10 .1. 2008

46 ten to  je v  ob jev ila  M. M ontessori při pozorován í 4  letého d ítě te
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V dobře připraveném prostředí může pak začít svobodná práce, tzn . že dítě má 

možnost zvolit:

• CO? = oblast, na které bude pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další 

informace, pomůcky a materiály, se kterými chce pracovat

• KDE? -  vybírá si místo, kde bude pracovat (koberec, stoleček)

• KDY?= dítě nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho  polarita 

pozornosti

• S KÝM? = může pracovat samo, ve dvojicích nebo ve skupině

A jak  M. M ontessori vysvětluje pojem svoboda? Být svobodný znamená být nezávislý

a samostatný. Avšak svobodná práce neznamená, že dítě střídá činnosli be2 ukončen( nebo

nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě nebo že učitel

vůbec nezasahuje do jeho vzdělání. Učitel činnost dětí koordinuie a hi-Há ____J cl m eaa dítěti činnost, která

ho zaujme. Učitel nabízí dítěti činnosti podle jeho individuálního zájmu ale té" '

učebních plánů. Dohlíží, aby dítě dohodnutý plán plnilo. Svobodí .Ud auete Je chapana jako
povinnost, ne anarchie. To znamená, že pokud se dítě pro něco .“o^ne, je  jeho povinností

práci dokončit. Dítě se pak stává tvořivé, vnitřně uvědomělé, ukázněné harm ‘ k '

samostatné a pozorné.

Mezi další významné aspekty M. Montessori pedagogiky patří specifické chápáni

chyby a pochvaly. M. Montessori tvrdí, že hodnocení dítěte, ať kladné či záporné om

jeho svobodnou volbu činnosti a jeho sebevědomí Učitel hv ,Gy zceia urcite neměl používat
negativní hodnocení, ale například nabídnout dítěti znovu tentvž .y ena1’ abY mělo možnost
samo objevit a opravit svou chybu. Pomůcky a materiály jsou vytvořeny tak aby si ď ť

mohlo zkontrolovat samo správnost svého řešení, najít a onravit iplavu cnybu. Vlastní chyby tak

mohou být ukazatelem toho, co je  ještě třeba procvičit či zopakovat 

Různé formy kontroly chyb:

• Mechanická kontrola chyb pomocí smyslového didnktir^uataamcKeno matena/u. Různé

materiály (pomůcky), např. dřevěné válečky, disponují mechanickou kontrolou 

chyb. Pokud dítě zasunuje válečky do nesprávných otvorů, nemůže být úkol splněn 

protože některé válečky budou přebývat.

• Kontrola chyb pomoci zdokonalené činnosti opakujícím se cvičením Jiné 

materiály, jako  např. růžová věž, neobsahuje žádnou mechanickou kontrolu chyb'
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Kontrola chyb zde spočívá v pokračujícím porovnávání a kontrole nej menší kostkou, 

který upozorňuje na rozdíly mezi krychlemi.

.  Kontrola chyb porovnáváním vlastní práce s předlohami. Zde dítě vlastní činnost 

s materiálem porovnává s předlohami. M. Montessori mluví o tom, že schopnost 

sám si opravovat vlastní chyby vede k nejvyšSÍ samostatnosti a nezávislosti.

.  Kontrola a oprava chyb „či,clem. Dítě chce často po skončení vlastní práce 

od dospělých vědět, zda svoji práci udělalo dobře. Učitel by měl poznat, zda dítě 

podporu potřebuje nebo zda se chce jen  vyhnout námaze.

Vztah dospělého a dítěte v M. Montessori pedagogice a výchově předpokládá 

láskyplný přístup učitele ke každému dítěti. Každé dítě potřebuje pocit jistoty, úspěšnosti, aby 

si ho někdo všímal a aby mělo radost a cítilo uspokojení ze své práce. S pochvalou by se mělo 

pracovat opatrně, tak aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení 

z práce, kterou dělá, určitě by nemělo dělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro

pochvalu nebo známky. Dítě je motivováno z vnitřních nohrmtek a 7
ieK a z motivace po úspěšném

vyřešení úkolu.

Velice důležitým prvkem M. Montessori pedagogiky je  cvičení ticha Děti se učí

„prožívat41 ticho, které jim  následně přináší stav větší radosti V tichu se „ aí ,
u 5C LIU spojit se svou

vnitřní pravdou. Během cvičení ticha se zklidňuje nejen tělo, ale i mysl. Tak může dítě nalézt 

rovnováhu nejen ve vnějším, ale i ve vnitřním světě. Pro cvičení ticha je  zapotřebí vytvořit 

vhodné prostředí, které se vztahuje ke třem aspektům a tedy:

• Dát věci na své místo, uklidit, popř. zatemnit místnost.

• Najít pohodlnou pozici. Člověk musí zaujmout takové místo, aby se cítil dobře a aby 

se nemusel hýbat.

.  Rozmýšlet pohyby. Nepohybovat se, znamená zastavit všechny pohybové procesy

Součástí cvičení ticha je  nácvik svalové koordinace, držení těla a rovnováhy chůzí 

po „Elipse“ .

A co je  to ta „Elipsa" v pojetí M. Montessori? Jc vyznačena na zemi v dostatečné 

velikosti a v šíři dětského chodidla. A proč právě elipsa? Pokud nad tím zapřemýšlíme 

můžeme obdivovat genialitu M. Montessoriové. Vždyť právě elipsa je křivka po níž ob'h 

planety sluneční soustavy a i My , Naše Země, jsm e její neodmyslitelnou součástí Elipsa se 

také využívá v jiných systémech jako komunitní kruh.
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Zdroj: hllP■ i/.iiim ysm»iiicssoiLflS!£^^ ze dne 18.2. 2008

Hlavním smyslem komunitního kruhu je zajištění koncentrace a vnímání se navzájem 

Organizace a plánování práce ve třídě. Předání různých informací k tématickým okruhům

a učivu aj.
Dalším znakem M. Montessori pedagogiky je  princip vékové heterogenity Jedná sc 

o tzv. spojování nižných věkových skupin dětí. Optimálním spojováním je  vytváfení skupin 

ze tří ročníků. Například v mateřských školách je to dnes již běžným zvykem Hlavním 

přínosem věkově smíšených skupin je především schopnost se navzájem učit způsober 

kteiý nikdy nenahradí učitelé ani rodiče. Děti jsou si totiž ve svém myšlení, v pocitech, řeči 

a představách mnohem blíže než dospělí. Mohou si předávat poznatky a zkušenost* 

jednodušeji. Když mladší děti pozorují starší děti, je tím povzbuzován první zájem o následné 

úkoly. Děti pak samy při „duševních procházkách", jak to M. Montessori nazvala, správlě 

vycítí, zda úkoly již zvládnou nebo zda by měly ještě počkat.
Naopak starší děti jsou vyzvány mladšími, aby pomohly při práci. To znamená že js

nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně předatp cudi menším detem, protože

jen to, čemu člověk rozumí, může vysvětlit druhému člověku í •tIm 1 Posilují své vlastní

sebevědomí, protože to, co jim dříve připadalo složité je  pro ně dnes již jednoduch'

Věková heterogenita působí pozitivně i v sociální oblasti. Starší «  pomáhají 

mladším, učí se trpělivosti a ohleduplnosti. Tyto skupiny j sou j vdmi ú{innou 

šikany, učí děti porozumět si navzájem a ctít jednotlivé odlišnosti

Nedílnou součástí M. Montessori systému je  pravidelná spolupráce s rodiči Rodiče

mohou školu kdykoli během vyučování navštívit. Zpětnou vazbu o nrári Mt; *i .yiav.1 ueu ve škole mohou

rodiče získávat na třídních schůzkách nebo z portfolia.
V M. Montessori škole nejsou žáci ani jejich práce klasifikována, neboť klasifikac

a porovnávání dětí mezi sebou se neslučuje s principy M. Montessori pedagogiky

Významnou složkou učebního procesu se stává slovní hodnocení pokroků jednotliv
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učitelem i každodenní vedení dětí k dovednosti sebehodnocení. Žáci jsou vedeni ke 

kritickému posouzení a ocenění své práce. Hodnotí nejen ústně, ale i písemně.

6.3.2 ProstředíM. Montessori třídy

Třída je rozdělena na tzv. centra. Jsou to stolky, ke kterým náleží dobře přístupné 

police s různými pomůckami podle zaměření- psaní, čtení matematiky, kosmická výchova, 

která představuje integraci témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, 

přírodopisu a dějepisu, později i fyziky a chemie. Mezi centry je dostatečný prostor pro děti, 

které by chtěly pracovat nebo odpočívat na koberci.

Obrázek č. 14: M. Montessori třída

Ve třídě též nalezneme šuplíky s jmenovkou, do kterých si žáci pravidelně zakládají 
výsledky své práce.

Obrázek č. 15: Šuplíky ve třídě

Zdroj: lill[)://\vwA V .y s m o n le s s o r i .n e t /7s e c  ly i l l e r v  dělilil&laiift- j v jfccal 30& pos -9 ze dne 11. 1. 2008
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6.3.3 Systém výuky

Výuka tedy probíhá ve věkově smíšených skupinách. Den obvykle začíná společným 

povídáním v komunitním kruhu na elipse, kde se sdělují zajímavé zážitky, upřesňuje se 

denní program, probírá se nové učivo atd.. Poté si každý volí sám, co půjde dělat dál, zda si 

vybere pomůcku, pracovní list nebo sešit a sedne si ke stolu či na koberec.

Dále děti pracují podle svých týdenních plánů, které jim  paní učitelka vymyslí. 

Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině. Výuka probíhá v blocích. Během vyučování si

výtvarná, hudební, pracovní, popí. dramatická), které jsou  realizovány jako hodinové celky.

Přestávka začíná v půl desáté. Další blok výuky je  pak odstartován v 10:00 hod. Děti 

pokračují ve svém plánu nebo společně s paní učitelkou objevují novou látku. Na konci 

hodiny se opět všichni scházejí na elipse, kde společně hodnotí a prezentují své nové 

poznatky.

Úkolem učitele je  připravit podnětné prostředí a pomůcky, poté už děti nevyrušuje z 

jejich soustředění, ale pozoruje a pomáhá pouze tam, kde je  to třeba. Dále pak sleduje, zda 

se dítě věnuje rovnoměrně vsem svým předmětům.

6.3.4 M. M ontessori škola v CR

Skutečný rozmach vlivu M. Montessori pedagogiky se začal projevovat od počátku 

90. let, již  v podmínkách rodící se československé pluralitní demokracie. Na základě 

zahraničních vlivu a pomocí tlaku íodiču a nadšených ucitelu i podpory lidí z akademické 

sféry vznikaly první mateřské školy M. Montessori. Byl zpracován návrh „Vzdělávacího 

programu Mateřská a Základní škola M. Montessori a „Základní škola M. Montessori 

(II. stupeň)“, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo k pokusnému 

ověřování.

V současné době je  připraven text Vzdělávacího programu „Střední škola 

M. Montessori^. V České republice dnes funguje 9 základních M. M ontessori škol v Praze, 

Brně, Kladně, Jablonci nad Nisou a dalších městech. Předškolní výchova se realizuje v cca 

40 třídách mateřských škol. Metoda M. Montessori se prosazuje i v mateřských centrech a v
, iv • 47zařízeních pro nadané,handicapované dcti.

17 http://www.montessoricr.cz/Montessori_CR.plip
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Nevýhodou tohoto druhu vzdělávání je finanční stránka. M. Montessori školy 

a školky jsou z velké většiny soukromá zařízení. Protože stát přispívá dotacemi převážně na 

státní školy a školky, musejí si rodiče, kteří chtějí zajistit odlišnou výchovu pro své děti za 
použití zařízení připlatit.

6.4 Pozorování výuky čteni a psaní v M. Montessori škole

M. Montessori třídu jsem navštívila na ZŠ Meteorologická (viz. příloha č. 28), kde je 

ve funkci pan ředitel Zdeněk Bělecký. V této škole najdeme dvě třídy s M. Montessori 

pedagogikou. Jednu třídu vede paní učitelka Miroslava Srpová a druhou paní učitelka Alena 

Patová. Náslech jsem realizovala ve třídě paní učitelky Aleny Patové, která má ve své třídě 

sedm „prvňáčků", pět „čtvťáků“ a devět „páťáků“. Tato škola zahájila výuku podle programu 

M. Montessori v září v roce 2001 v jedné třídě. O rok později byla otevřela druhá třída.

6.4.1 Výuka českého jazyka

Při prvním vstupu do třídy jsem si nemohla nevšimnout koutku s různými košíky 
plných pomůcek týkající se čtení a psaní.

Obrárek č. 16: ČeStinářskv koutek

Zdroj: htln:/Avww./.smcleo.c/ /  ze dne 10.1. 2008

A jak proběhla hospitace v této třídě byla hospitace? Jak již bylo řečeno, každé dítě má
svůj individuální plán a záleží tedy na samotném dítěti, kdy se tzv vrh™: ^  uc.v. vrnne na procvičování
čtení a psaní.
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Hodina začala v 8:00 hod. Děti se společně span í učitelkou sesedly na elipsu. 

Nejdříve se pozdravily pohlazením po tváři a popřály si krásné ráno.

Pote se pani učitelka zeptala, co včera prožily po vyučování. Zda měl někdo problém

s nějakým úkolem v týdenním planu. A pak se již  přešlo ke čtení. Starší děti nečetly, jen

vyprávěly co dosud přečetly. Například „páťáci“ vyprávěli o jedné povídce z  knihy „Povídky

zjedné a druhé kapsy“. Jejich vyprávění bylo velmi působivé a inspirující. Používaly barvitá 

slova a bylo zřejmé, že mají bohatou slovní zásobu.

U „prvňáků11 byl postup trochu jiný. Každý nejdříve četl nahlas z knihy s názvem 

„Otíkova čítanka11 od Pavla Šrůta a Zdeňky Krejčové a poté, co kousek přečetl, vyprávěl 

stručný obsah přečteného textu “  Ostatní ze skupiny samozřejmě bedlivě poslouchali. Bylo 

to velmi zajímavé. Předpokládala jsem , že ti znejvyšších ročníků poslouchat nebudou, ale 

opak byl pravdou. Při čtení jsem  si všimla, že děti střídají dvě metody a to metodu genetickou 

a metodu analytieko-syntetickou.49

Tento blok výuky skončil v 9:30 hod a poté děti začaly pracovat na svých týdenních 

plánech. Postupně jsem  všechny obcházela a pozorovala jejich práci. Většina racovala 

s učebnicí a s pracovními listy. Jen menší děti pracovaly s pomůckami M. Montessori

Z počátku jsem  nechápala, jak děti z první třídy mohou číst zadání týdenního plánu 

když ještě neznají písmenka a jak se samy mohou učit něco nového?

Bylo mi vysvětleno, že s těmi nejmenšími pracuje paní učitelka společně. Vyplňují 

pracovní sešit, plní úkoly z tzv. ústního týdenního plánu, učí se nová písmenka aj Co se týče 

nové látky, tu probírají všichni společně na elipse nebo u stolku.

A jak tedy probíhá výuka člení a psaní? Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají 

děti již  v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní. Není však podmínkou "  

přijetí do M. Montessori školy již  umět číst.50 Výuku čtení a psaní můžeme přirovnat k běžné 

základní škole s tím rozdílem, že samotné procvičování je už na dítěti Mezi další ] ' vt 

patří fakt, že výuka neprobíhá frontálně. Na závěr bychom neměli opomenout, že děti m a í 

k dispozici nesčetně mnoho pomůcek k samotnému procvičování.

Pro začátek psaní je  v M. Montessori škole velmi důležité vystihnout tzv explozi 

psaní“, tj. období, kdy chce dítě samo psát. Současně s tím pokračuje zdokonalování jemné 

motoriky ruky, vedení ke správnému držení tužky a správnému sezení při psaní Při 

osvojování nových tvarů psacích písmen jsou používána hmatová písmena. Od počátků psai '

48 každé dítč četlo na jiné straně
49 paní učitelka mi sdělila, že využívají genetickou metodu, ale pokud dítč čte analytieko-syntetickou metnHn
chybu ciuuou, nebere to za

5(1 Ve třídě byly jen dvč dčti, které již  uměly číst.
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učitel respektuje vlastní rukopis jako výraz osobnosti dítěte, neopravuje se sklon písma ani 

tvary písmen, pokud jsou čitelné. Důležité je, aby dítě po sobě napsaný text s porozuměním 

přečetlo. Dítě souběžně s nácvikem psaní může používat k písemným sdělením velká tiskací 

písmena tak dlouho, jak  potřebuje. Může psát i s pomocí psacího stroje nebo počítače.51 

Při nácviku psaní se využívá:

• správné vystihnutí „exploze psaní“ -  senzitivní období;

• hmatová písmena (psací a tiskací);

• práci s pohyblivou abecedou;

• velká tiskací písmena pro počáteční zapisování a psaní-

• metodiku psaní s využitím řady písanek pro 1. ročník ZŠ-

.  vlastní sestavování malých sešitů s napsanými slovy, větami a texty k danému 

tématu (podle různých úrovní dětí).

Pro nácvik čtení využívají v této škole metodu genetickou. Prvotní cílem výuky čtení 

je  to, aby děti rády četly texty a celé knihy. Od počátků čtení respektuje škola zájem dítěte

o knihu, i když je  to zpočátku jen listování, prohlížení a letmé čtení některých vět

Ve třídě existuje prostor pro individuální četbu dětí. Hlasité čtení se využívá při 

společné práci dětí k prezentaci textu, který chtějí sdílet s ostatními nebo se kterým děti dále 

pracují.

Pro nácvik čtení se využívá :

.  spontánní čtení od MŠ (slova s předměty a obrázky -  většinou tříděných dle 

obtížnosti čtení do tří úrovní);

• čtení od známých hlásek k přečtení celého slova;

.  smysluplné texty -  slovní zásoba vychází z okolí dítěte, z oblastí, o které má dítě 

zájem, podněcuje děti k fantazii a sebevyjádření nebo přináší nové informace-

• možnost vlastního neřízeného čtení z připravené knihovny během vyučování52

Pro čtení, psaní, mluvnická pravidla, slohový výcvik a literaturu je  ve třídě připraven 

tzv. Jazykový  m ateriál", který respektuje zásady pro připravené prostředí v pedagogickém 

systému M. Montessori. Patří sem například písmena ze smirkového papíru, kartičky se slovy 

obrázky k přípravě prvního čtení, různé formy pohyblivé abecedy k prezentování 

věrohodných zvuků, připravené okolí pro spontánní psaní a různé materiály k prvnímu čtení 

atd.

51 http://www.zspolabiny l.cz/index.php?sn=05&d=01
52 http://www.zspolabinyl.cz/index.php?sn=05&d=01

81

http://www.zspolabiny
http://www.zspolabinyl.cz/index.php?sn=05&d=01


Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

Ukázky některých užívaných pomůcek k nácviku čtení a psaní jsou uvedeny 
v přílohách č. 29 a 30.

Obrázek č. 17: Písmeno ze smirkového paníru

Zdroj: hup://www.nionlessori-kl.cz/ ze dne 13.1. 2008

Pomůcky, které patří do jazykového materiálu, jsou většinou vytvořeny tak, aby si dítě 

samo mohlo kontrolovat řešení. Každý tak může postupovat vlastním tempem. Přirozeně 
si volí úkoly, které odpovídají jeho stupni vývoje.

Obrázek č. 18: Jazykové pomůcky s kontrolou

Zdroj: lilln://vv\vw.zsnieleo.cz/ ze dne 10.1. 2008

Pro osvojování písma uvádí M. Montessori systém tří podmínky:

• cvičení pohybů ruky v držení a pohybu nástroje,

• cvičení ke vštípení spojení mezi motorickým a vizuálním obrazem písmen abecedy,

• cvičení zaměřená na skládání slov.

Při výuce používá obtahování kontur geometrických tvarů. Vlastní učení abecedy 

se zakládá na využití zraku, sluchu a hmatu. Dítě ohmatává tvar písmene vyřezaný ze dřeva,

82

http://www.nionlessori-kl.cz/


Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

současně vyslovuje danou hlásku a pak teprve obtahuje. Děti pracují se skládací abecedou na 

kartách. Nejprve ji skládají z velkých písmen, až později z malých. Složená slova současně

opisují.53

M. Montessori systém vychází z teze, že každé dítě v sobě nosí svůj stavební plán 

a zároveň síly pro svůj vývoj. Pro výuku čtení a psaní klade velký důraz na rozvoj 

senzomotoriky.

53 Santlerová K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, Paido 1995
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rw r vZaver

Český jazyk je  našim zakiadním nástrojem a výchozím bodem pro poznávání světa 

a pro mezilidskou komunikaci. Otevírá nám svét národní kultury s je jí osobitou mentalitou 

Patřičná péče o něj je  proto jedním z cílů vzdělání, neboť jazyk je  důležitým prostředkem pro 

zvládnutí nejen všech vyučovacích předmětů, nýbrž i mnoha oblastí života.

V dnešní době informační exploze, je  čtení stále důležitější a každý člověk by měl 

umět dobře a rychle číst. Dobré a rychlé čtení je  závislé „a metodě výuky. Jaká metoda 

nácviku čtení ledy povede rychleji k cíli a bude dětem působit radost? Takovou univerzální 

metodu, která by byla ideální pro všechny děti, asi nikdy nenaleznem e. Každé dítě je  jiné 

a jinak se vyvíjí, proto je  nutné hledat metodu přirozenou a jim  blízkou

Pro nácvik elementárního čtení je u násJ nejrozsirenejsi metodou zpracovanou

v českých slabikářích tzv. metoda analyticko-syntetická, která se používá j iž  od roku 1951 

Tato metoda umožňuje rychlejší čtení, naopak největším nedostatkem je časová náročn 

čtení, vyžaduje mnoho fixací a nepřináší dětem uspokojení, poněvadž nerozumí Čtenému 

textu.

Při hledání efektivnějších metod nácviku čtení a psaní se v našich školách používá 

kromě analyticko-syntetické metody i metoda genetická. U této metody děti neslabikují slova 

se učí číst po hláskách a čtou tedy s porozuměním. Genetická metoda je  přirozená dětem 

velmi blízká a pozitivně ovlivňuje výsledky a vztah ke čtení i u dětí se specifickými 

potřebami. Cílem této metody je  v současné době přispět k rozšíření nabídky metod 

elementárního čtení a psaní v prvních třídách a zároveň pomoci učitelům při hledání 

efektivnějších metod výuky. Touto, v současné době rozšiřující se metodou se 

ve většině alternativních školách v České republice.

Cílem mé práce bylo přiblížit výuku čtení a psaní v nejrozšířenějších alternativních 

systémech v České republice a porovnat jednotlivé prvky výuky s běžnou základní školou 

Podrobněji jsem  se zaměřila na pedagogiku a specifika ve výuce čtení a psaní ve waldorfské 

a M. Montessori škole.

W aldorfská škola má ve výuce čtení a psaní své zvláštní rysy, používá metody, které 

jsou založeny na znalosti psychiky dítěte a na jeho schopnostech. Čtení a psaní e zde 

považováno za základní lidskou dovednost, na kterou musí být jedinec připraven D b ' 

na prožitek a učení má mít pro dítě co největší vnitřní hodnotu. Zakladateli R Steinerov' 

záleželo zejména na tom, aby se děti učily číst a psát až po dosažení plné školní zralosti
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Vyučuje se v tzv. epochách (dvojhodinový blok, který se po dobu 3 - 4  týdnů věnuje 

tématu daného předmětu, tzn. že např. po 3 -  4 týdnech českého jazyka následuje postupně 

epocha věnovaná matematice aj.). Děti jsou hodnoceny slovně, tzn. bez klasického 

známkováni. Při výuce nejsou využívány žádné učebnice. Výuka čtení probíhá až od druhého 

ročníku, a to tehdy, kdy jejich první čítanku se zadaným textem vyrobí rodiče. V prvním 

ročníku, kdy děti ještě neumějí číst, se snaží pouze skládat k sobě známá písmena a tvořit tak 

slova a básničky na základě napodobování. Na známém textu děti provádějí analýzu slov

i vět. Při předříkávání textu, který zvládnou děti nazpaměť, ukazuje učitel místo, které zrovna 

citují. Děti vyhledávají jednotlivá písmena a pracují s nimi

Ve waldorfské škole se děti s písmeny n e s e z n a m “ nir  „neseznamuji , ale samy je  vyvozují.

Souhlásky se vyvozuji z připodobnění z obrázků a samohlásky vycházení z pocitů a gest

Díky těmto odlišným postupům osvojování písmen si děti, zatím však bez znalostí

terminologie, uvědomují rozdíl mezi souhláskami a samohláskami. Děti tedy op isu í vět

nebo krátké básničky se znalostí obsahu, které ještě neumí nřpríct *
.1 prccist. Není přesně určeno jakým

způsobem a z jakého příběhu se má konkrétní písmeno vyvodit. Jedno písmeno si j “ť  

osvojují cca dva až tři dny, někdy i déle. Písmena, která jsou j iž  dětem známé si s učitelem 

během dalších týdnů a epoch opakují.

Většina dětí neumí na konci prvního ročníku slova ani větné celkv říct ■“ v  ws>i, coz ani není
cílem waldorfské školy. Cílem je, aby jednotlivá písmena pro děti neznamenala pouhé 

abstraktní znaky, ale živé obrazy, které prožily.

Psaní ve waldorfských školách vychází z představy, že je  vyvinuto z kreslení. Děti se 

nejprve seznamují s tiskacími písmeny a učí se jejich tvar kreslit voskovými pastely na velké 

papíry, předtím ale rukama i nohama ve vzduchu, na podlaze, pochodují podle jeho tvaru 

ve třídě, modelují ho, vystřihují z papíru aj. Průpravou pro psaní je tzv Kreslení forem“ 

sn ím ž se děti setkávají již  od počátku prvního ročníku. Provádějí grafomotorická cvičení 

na velkých plochách papíru. Začíná se od přímek a křivek, které děti napodobují po učiteli

a přitom komentují svou činnost. Forma písmene by měla vvcháypt -z • „r  J vyciuizei z pocitu a projevů dítěte
samotného.

Velká pozornost při výuce psaní je  věnována i rozvoji motoriky. Již v první třídě děti 

pletou, modelují a pracují s různým přírodním materiálem a připravují si tím ruku na psa 

Nedílnou součástí výuky je  i eurytmie. Každá samohláska a souhláska má svůj specifický 

pohyb. Eurytmie je  „viditelnou řečí“ . Děti se vžívají do hlásek a tónů a přetvářejí 'e 

v eurytmická gesta.
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Ve druhé třídě přecházejí děti od kreslení a malování velkých tiskacích písmen 

latinské abecedy k písmu psacímu. Píší tužkou i voskovkami do předepsaných písanek, které 

jim  v nektcrých školách opět vytváří rodiěe, což považuji za velmi motivující fakt pro děti

Za významný klad této metodiky lze považovat, že dítě získává základní dovednosti 

čtení a psaní nenásilnou a pozvolnou cestou, která respektuje jeho osobité zvláštnosti 

a neopomíná ani esteticko-výchovnou funkci.

M . Montessori školy využívají převážně genetickou metodu pro výuku čtení a psaní

V tomto alternativním systému mohou dčti využít pro výuku čtení a psaní i mateřské školy.

Záleží ovšem na aktivitě každého dítěte, noněvaH * • v , , ,’ P °nevad^ výuka je  v mateřských školách

dobrovolná. Mezi základní odlišnosti od tradičních škol patří spojování různých věkových

skupin dětí. systém práce podle týdenních plánů, každodenní využití komunitního kruhu, tzv

elipsy a specifický jazykový materiál. Výuka zde neprobíhá frontálně, výklad nové látky tvoří

minimální část dne a je  určen vždy jen pro určitou skupinu dětí. Ostatní pracují dle svých 

individuálních plánů.

Výuka čtení a psaní probíhá podobně jako v běžné základní škole s tím rozdílem že 

samotné procvičování je  již  pouze na dítěti. K dispozici mají žáci nesčetně mnoho pomůcek

k procvičování, které jsou vytvořeny tak, aby si každý mohl sám kontrolovat řešení. Každé 

dítě tedy může postupovat vlastním tempem dle svého stupně vývoje

Prvotním cílem výuky čtení je  fakt, aby děti rády četly texty a celé knihy Škola 

respektuje zájem dítěte o knihu, i když se zpočátku jedná jen o listování a prohlížení Čtení 

probíhá vždy na začátku dne na tzv. elipse, kde postupně každý ze skupiny čte úryvek ze své 

aktuální knihy nebo slabikáře. Pro začátek psaní je  velmi důležité vystihnout tzv ex lozi 

psaní41, tj. období, kdy chce dítč samo psát. Od počátku je  respektován vlastní rukopis jako 

výraz osobnosti dítěte.

Pokud shrneme výše uvedené, oba alternativní systémy škol využívají genetickou 

metodu nebo alespoň je jí prvky pro počáteční výuku čtení a psaní. Odborníci považují tuto 

metodu za vhodnou stejně tak jako metodu analytieko-syntetickou Dohady která z m t 

lepší, budou zcela jistě  probíhat i v budoucnu. Vhodnost konkrétní metody však nejvíce záleží 

na osobnosti a potřebách dítěte. Osobně souhlasím s vhodností genetické metody pro v ' k 

čtení a psaní v prvních třídách a to i z důvodu vlastních zkušeností a porovnání schopností 

čtení a psaní u dětí v prvních ročnících.

Dle mého názoru však nezávisí nauka čtení a psaní pouze na konkrétní metodě ale 

ke správné výuce přispívají i další faktory, které nejsou na první pohled tak zřejmé Patří mezi
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ně určitě i prostředí, ve kterém výuka probíhá, přístup učitele k žákům, systém výuky atd. 

Právě tyto odlišné prvky od tradičního školství často používají alternativní školy.

Za výrazný klad waldorfských škol považuji zejména prostředí, ve kterém probíhá 

výuka, např. specificky vymalované místnosti pro jednotlivé ročníky, přírodní vybavenost 

třídy nejen nábytkem aj. Dalším pozitivem waldorfských škol je kamarádský, ale zároveň 

autoritativní přístup učitele k žákům, slovní hodnocení dětí a co se týče systému výuky, jedná 

se zejména o rytmickou část, kvůli které mají žáci ohromnou slovní zásobu oproti dětem 

v tradičním školství. V neposlední řadě považuji za velmi motivující pro žáky fakt, že písanky 

a čítanky pro ně vytváří jejich vlastní rodiče.

Vše má ale své pio a proti, a tak i tento typ školy musí mít zákonitě i svá negativa. Dle 

mého názoru k nim patří zejména absence učebnic a přílišné zapojování rodičů do školních 

povinnosti. Výuku čteni až vc druhé tndč nepovazuji za velmi vhodnou zvláště z důvodu 

velké motivace předškoláků. Jako poslední negativum bych uvedla dvouhodinový blok, tzv. 

epochu. Při tomto systému výuky děti zapomínají již  dávno probranou látku.

A jaké odlišnosti bych vyzdvihla v M. M ontessori školách? Výrazným pozitivem 

těchto škol je  možnost výuky počátečního čtení a psaní již  v mateřských školách, 

individuální přístup ke každému dítěti a nesčetné množství jazykového materiálu. Vytvoření 

věkově smíšených skupin nelze dle mého názoru výrazně vyzdvihnout, protože pro děti je to 

samozřejmě velkým přínosem — mohou si předávat poznatky a zkušenosti jednodušeji 

a působí pozitivně i v sociální oblasti. 1 10 učitele je  však tento systém výuky velmi náročný 

na přípravu. Způsob výuky dle individuálních týdenních plánů má též dva úhly pohledu, 

první učí samostatnosti a zodpovědnosti dětí a druhý opomíná „zdravou“ soutěživost mezi 

dětmi a motivaci nadaných žáku. 1 říprava těchto plánů je  též pro učitele dosti náročná.

Dle mého názoru by se některá výše zmíněná pozitiva alternativních systémů mohla 

více využívat v „běžných“ základních školách a ovlivnit tím nejen počáteční výuku čtení 

a psaní. Jak již  ale bylo řečeno, nejdůležitější je, abychom dosáhli při výuce čtení a psaní 

vytčeného cíle.

Rozhodnutí, kterou školu si pro své děti vybereme je  jen  na nás a záleží na našem 

osobním názoru a přístupu k jednotlivým prvkům výuky konkrétních škol, ať již  se jedná 

o školy tradiční či alternativní. Alternativní školy se zajisté do budoucna nejen u nás ještě více 

rozšíří a zajistí nám tak větší výběr vhodné školy.

87



Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech

English summary

To know how to read and write seems obvious in nowadays. Knowledge o f reading 

and writing is considered to an essential education. That means that just this ability doesiťt 

give any speciál status in society. Although it became necessary for life o f individual and 

whole society. Who doesn t know how to write or read is obviously in very inconvenient 

sociál position. Every good teacher has to focus on reading and writing, because it is the most 

important way o f obtaining information and intellectual stimulants. To know how to read and 

write is signifícant recjuirement o f farther development and progress every human bcing.

In my dissertation: “Development of inceptive literacy in distinguished alternativě 

systems”, I'm  first focusing on General education program, specially on educational range -  

Language and language communication. In the second part I'm  briefly deseribing 

development o f methods o f reading and writing. The third part o f  my dissertation deal with 

classical reformative schools as a Waldorf, M. Montessori, Dalton, Freinet and Jenaplan 

school. My main interest in this dissertation is to defíne W aldorf and M. Montessori school 

which belongs to the most common reformative schools in the Czech Republic.

In the finál part o f this dissertation is dosely  deseribed how is reading and writing 

taught in these schools, what is the main difference from ordinary grammar school and what 

are the main specifics.

Keywords:

General education program 

Elementary literacy

Methods in teaching o f reading and writing 

Concept: „alternativě school"

Classical reformative schools 

Specifics and systems of education 

Waldorf school 

M. Montessori school
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Přílohy

Příloha č. 1: Celestin Freinet

Zdroj: www2.clcc.ua.pl ze dne 12.1. 2008

Příloha ž. 2: Prostorové uspořádání třídy Freinetovské školy
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f itl» i
. p ó d i u *  ( p r o  v y i lu p i iv á n i  J ň k ů ,  p ře d s ta v p m  

rit J .
j e l e n í  t a x u je ,  n á c tt^ vy  
s to le k  u č j t r l c  
pO hytilkv* s t ů lk y  J4'-;ú
t í i i c í  t í t iu lc  Ip to  dQkuAf n t ar i ;« v ý s* .jvk y
o ra c i
% to )« k  * | i i» c u i f t l» l  l í- i l y  U &cbphantrr>\r 

. i tu lc H  p iu  «a te*-»U Lkft v ýpo C ty  jj puku>y 
s t í l J  v y s t a v *  >.1kiivnkych p ra c í  

[ i i is lu v   ̂ n fc d ts ily  * dup jí, v p jn p - sr  5h<. »ri« iy. dohim pntnčnl k»Tii>1ť*k» 
n iK iu fu j | i ř l í u í ' ' í  k«iihuvii4

Zdroj: SOLFRON, J.: Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha. PedF UK 1995.
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Příloha č. 3:Tvdenní plán práce ve Freinetovské škole

Jméno žáka.. Název Školy, místo . 

T Ý D E N N Í  P L Á N  lM t A C E

pro období od .............(i0 ..............

Počty a nauka o prostoru:

17172 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ]

1 . 9 10 li 12 13 14

Gramatika:

DČJepis:

DČJlny chleba 

Přírodopis:

Destilace alkoholi

Stati:

D l i _
Dílenské práce:

Zhotovení závěsné poličky

Osobní výkonová křivka v týdnu č.:

Zeinfipis:

Pobřeží od Antibes k Nizze

Biologie:

Včely a med □
PředndSky:

Moje cesta do Marseille

Zdroj: RÝDL, K.: A lternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994.

Příloha č. 4: Peter Petersen

Zdroj: www.icnnnlan-archiv.de/hid\vit’/ l>l> 1925 .inu ze dne 14. 1. 2008

http://www.icnnnlan-archiv.de/hid/vit%e2%80%99/l%3el
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Příloha č. 5: Rozložení aktivit v týdenních nlánech v Jenské Škole

fřiíitťU

tv.ri'Xl ■ f " » < v

W7777777T7IL

fi-cr-

Zdroj: Rýdl, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha, ISV 2001.

Příloha č. 6: Členění aktivit v týdenním jjjžnu

j i r á - r r  ■ m i t r x i  a * i (V } in  m j K c n J l r a i

íl<-ni knihy

rrjrrjw; n í i í r l  p o m i M  

( i r c d r l t j n i  u f i t * J I  

p r á c e  ■ n t » j m i  p m u r k N r t i i

rtThnvir , Hfirol

•jjj pncvUnánl/opaliotjni 

potttán l

n|iiao%iliM( ff i in 

látaní >nln/ho tt« lu  

výtvarn* í  jnnu»H

Zdroj: RYDL, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha, ISV 2001.
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Příloha č. 7: Helena Parkhurstová Příloha č. 8: Rudolf Steiner

Zdroj: WENKE, H„ RÓIINER, R.: Ať žije škola. 
Daltonská výuka v praxi. Brno, Paido 2000.

Zdroj: honieoint.oru/morrell/imatzes/steineOl .int> 
ze dne 22.1. 2008

Příloha č. 9: Epochový sešit na českv jaryk

\

í > U - j  1 .d o v é E - z a í n W 4,ň — ii SLABÍ HV %]
1 f ' 1 ' \])f k i \ t < ’ ' :W$

Cl V . J >ví 'fvříjipsáti.*'bfioV . t i  - - Myli- mí. K J & f l m tvé ‘1*

1.i a . . n i a v k " / é .  jj

InvÁ/- -uUiŽVM Í* it>iuv>y * j r Á
I yj tÁ L‘Set-Vil*

ze -lv i [ m  i

p it  C‘ p ř e d e v í f é -  1: 4 S 3 &,

m l u v í / ( l o u j ř ^ l  |
m s

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008
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Příloha č. 10: Ukázka vyrobené čítanky

trÁy ir4t "i, iji jim neuUSÍiwil*

A i j kokttit vi: vf.lt
p*nk«Č»l w  jr t iU U i j 

„ K i k i r í ,  k i k i r í ,  jtri iWl«* ctjrj

A
lesem, i  man | 
leva. P'av?*,
Cřec/'U, 3«W«
w ,  lot/c,
Sn*d n«k<>jiŠ t

|fuí ^>*1 * *̂;i
siyiVÍ fcouUé 
fchco* prU  t i w i  v 
iiCiel vrfliit do iacou ra , 
L-oteuc rr>*di n* poplač* I 
v .W > u  p x í  n im  něco 
kňoura , i.

Neitaio {o 22. íen strÂ-. 
Rsícuckejl* i kud̂c táty 
MiCCvrC* i  ^ ru č t  v

Ulilaji je 

, ; u(‘ikoUm v.ífĉ m, ollvá

('"wbj uí je doUVíK. ' 
u i  je  mrtjj *jeíi* l* ,t  ...

a (u  loupežníci -jkcic, 
hop a skok & přt,* poiot,

& tíeeM í s i ,  Ka^xjvít/i. 
„Počkej, i«»e, r**-ckÁíi, 
jjunte uí *c * mô» VS»1Í 
Zd chvíli i t  pmraíí.*

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008

c»í m«m Víl&vai V« V

BM’:-v-«.í mit,Mfrr:ř.oukj rtAoUfJX rjli tr&pit n̂iKtécu,*
’T*íj

« ItíW uí bji í*

najujem zivcóyit,
točíc lU *i /eui'̂  cMíf
fc*Koui jUry ‘tXKfk ([* 
a  {*a iU i« f  W * *
-e í i i  L t f t í  n * l í i  á t f r .
H : .  r.as  v te s te  n e i a v u . i ,  
Ai mric-u ̂  ,
iiaíftm a m a l se ííKjfe m «.

r ,
í**s ;■« zat̂ tí zá š<>L?í\Í.
tier r*~>oWí u£ 2f+í*].

i j .

>..Í£?*”J°a'ft1

£ & ■
a a ,f .hrle/^r
V|„n p o t l e f t J j *  w '* *
xiufMia iv tw M S   ̂
gCctla h‘>rm prfl.rdlk.čt,
2<»8 Uidcrn mil nO«.pQcÍtí̂ fi.

Dožlř k ilarí cKdtrči,
Z ok*nL* tf. f.věilo li*.
Kužel všechny © dslrtíj 
on ĉ ce vidéíykclo tam žij*, 
kotta Lakéf fcchouí léit
fRtikfU, vldví mé Lamickn«i! 
K ik i r jk í  !  M«íe m é?
ZacUrttí mi! Nň a nt'/"

sjede.n druhého tu šidí, 
a le  kohaul první v id í. . .
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Příloha č. 11: Waldorfská třída

Příloha Č. 12: Lavice ve Waldorfské fříriž

Příloha č. 13: Pletení v první třídě

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1.2008
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Příloha č. 14: Waldorfská škola -  ZŠ Dědina

Příloha č. 15: Nové formy ve Waldorfské škole

Zdroj: SANTLEROVÁ. K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno. Paido 1995. 

Příloha č. 16: Vyvozování písmene „1“ ve Waldorfské škole

98
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Příloha č. 17: Vyvozování písmene .J “ ve Waldorfské škole

Příloha i .  18: Vyvozování písmene .,L“ ve Waldorfské škole

Příloha č. 19: Vyypjgvání písmene ..K“ VP

»!!■ Iliilll I ----------------- :------------ • '■■■■
Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008
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Příloha č. 20: Vyvozováni písmene ve Waldorfské Škole

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008

Příloha i .  21: Vyvozování písmene rI)“ ve Waldorfské škole

Příloha č. 22: Vyvozování písmene ve Waldorfské Škole

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008
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Příloha č. 23: Vyvozováni písmene „V“ ve Waldorfské Škole

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 1 7 .1. 2008

Příloha č. 24: Vyvozování písmene „W» a ..G“ ve Waldorfské škole

Zdroj: foto Petra Horáková ze dne 17. 1. 2008

Příloha č. 25: Ukázky vyvozování písmen v . Waldorfské škole

í M ,
T O

<í
*

'■íKvV
' ̂  1 J

v.

V: t vi
i*

'. ru r . . . | l
r,

M
•A

fv ' O

Vir
IV

Zdroj: GRECM ANOVÁ. H.. URBANO VSKÁ, E.: Waldorfská škola. Olom ouc. Hanex 1996.
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Příloha č. 26: Epochový sešit na výuku nsaní

Příloha č. 27: Maria Montessori

Zdroj: www.theora.com dne 23. 2. 2008
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Příloha i .  28: Montessori škola -  ZŠ Meteorologická

Příloha č. 29: Jazykový materiál

ze dne 23. 1.2008

Zdroj: ŠEBESTOVÁ. V.. ŠVARCOVÁ. J.: Maria Montessori -  aktuálně. Obrazová příloha. Praha. SpgŠ 1999.

Příloha 6 .30: Práce s jazykovým materiálem

Zdroj: hllp://\vwvv.zsm onlcssori.iicl/?scc"i;nllcrv delail&laiiL1 cz&cať---30&pos=9 ze dne 22. 1. 2008
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p \ t \ n
1- .’ 

O d V I » l

\ A  & ^  \  & y j T * | u i V
■ 1

ř /  « \ ^  

R o O c  C t T u ! U m

t ^ J j A í  | Q 9J

Zdroj: h ttp ://m o iilc sso ii-n -su ch .co m / ze dne 8. 1. 2008 Zdroj: h 11 o ://w w \v. /„s 11i e t c o . c vJ ze dne 8. I. 2008

Zdroj: h tln ://w w \v .z sm o iite sso ri.n e t/? sec= g iillcrv dcta il& lanu^cy ,& cat^30& r> os= 9 ze dne 24. I. 2008
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/.u r« |: m i[t7/\vww./.siii()incsso n . nctA,s c c -galler\- detail& lam ; cz& caK »)& nos=  9 ze dne 22. 1. 2008

Zdroj: liltn://www.m ontessori-kl.iv/ ze dne 22. 1 2008

Zdroj: h ttp ://w w w . zsm om cssori.net/7seF iia llc rv  dctail& lang=cz& cat=30,frpns=9 ze dne 22. 1 2008

http://www.montessori-kl.iv/
http://www.zsmomcssori.net/7seFiiallcrv
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Zdroj: http://w w w .zsm ontcssori.net/7sec~gallerv dctail& lang=cz& cat=30& nos=9 ze dne 22. 1. 2008

Zdroj: hUn://w w w.y.smoiUcssori.net/?sec=gallcrv delail& lang=cz& cat=30& pos=9 ze dne 22. 1. 2008

lájuuii»akwU«. £IjU I ■
/
f iM%olíi< MÉSi.p̂ 0iai,a 

i í  ;  i

'w w .m ontcssori-kl.cz/ ze dne 22. 1 .2008
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přílohu. Praha. SpgŠ 1999.Zdroj: ŠEBESTOVÁ. V.. ŠVARCOVÁ. J.: Maria Montessori -  aktuálně. Obrazová
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