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Anotace

Obsahem mé diplomové práce je analýza dat z pozorování v první třídě
základní školy. Žák je na počátku školní docházky konfrontován s mnoha
požadavky. V práci se pokouším poodhalit proces školní adaptace z hlediska
novopečeného školáka. Nejprve se snažím definovat základní oblasti, na něž se dítě
vstupem do školy musí adaptovat. V nich se poté zaměřuji na dílčí prvky školní
adaptace a z nich plynoucí požadavky na psychiku žáka.
Na základě pozorování jsem určila tři hlavní oblasti, „kontexty": 1. fyzický
kontext, 2. sociální kontext a 3. školně-úkolový kontext. Fyzický kontext se
vztahuje ke všemu neživému v rámci adaptace na školu — prostory a předměty. Žák
se musí naučit orientovat v novém prostředí a organizovat své školní pomůcky a
potřeby. Sociální kontext souvisí s adaptací na sociální prostředí ve škole (ostatní
žáci, učitelé apod.). Školně-úkolový kontext je zaměřen specificky na požadavky
vyplývající z učení, školní práce.
Důležitým regulátorem školní adaptace žáků v první třídě je třídní učitelka,
jež tento proces řídí. Vzhledem k náročnosti procesu plného osvojení role školáka,
je mojí další významnou snahou identifikace takových projevů chování učitelky,
které usnadňují žákům adaptaci na školní prostředí.

Klíčová slova:
•

první třída, školní adaptace, role školáka, žákovství
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Summary

The subject of my thesis is the analysis of data from observation of the first
class of primary school. A child is confronted with many requirements at the
beginning of school. In my work I am trying to detect school adjustment process in
terms of the fresh scholar. First, I try to define the core areas to which must adapt
the child entering school. This core area is here called contexts,. Then I focus on subelements of these areas of school adjustment, which result requirements for the
psyche of the pupil.
On the basis of observation, I identified three main areas, contexts: 1. the
physical context, 2. social context and 3. school-task context. The physical context
relates on such elements of the school adaptation, which are inanimated - spaces
and objects. It is the need to learn how to orientate oneself in the new environment
and to organize school equipments and tools. The social context is related to
adaptation to new social relationships of child at school (other pupils, teacher etc.).
And the scholl-task context is aimed specifically at school demands, work.
An important regulator of school pupils to adapt to the first class is the clasp
teacher, which manages the process. According to the demandingness of the
process of adaptation to school, is my next major effort of identifying such
expressions of conduct teachers that facilitate pupils adapt to school environment.

Key words:
•

first-class, adaptation to school, status of a scholar, role of pupil, scholarship
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I. ÚVOD
V předložené práci je hlavní zkoumanou problematikou školní adaptace, osvojování
role školáka. Zabýváme se oblastmi, ve kterých se žák v prvních dnech a týdnech školní
docházky adaptuje, a dále se více zaměřujeme na způsoby, kterými učitel adaptaci dítěti
ulehčuje. Problematika vstupu dítěte do školního prostředí je natolik závažná pro budoucí
uplatnění i osobnost jedince, že je nutné podle mého názoru toto období daleko více a
detailněji studovat.
Hlavním zdrojem informací o této oblasti a o období školní docházky bylo
pozorování. Data pocházejí z terénního výzkumu v prvním ročníku základní školy s běžnou
výukou. Metodou pozorování se pokusíme analyzovat školní adaptaci a její nejpodstatnější
komponenty. Tyto komponenty dále kategorizujeme, abychom následně zjistili její konkrétní
prvky.

Poté

se zabýváme

způsoby a projevy učitele vedoucí k ulehčení

adaptace

v jednotlivých konkrétních oblastech.
Základní literaturou, s níž jsem pracovala a konfrontovala svá data, byly závěry
terénních výzkumů Pražské skupiny školní etnografie (Kučera, 2005), která se týkala života
v první třídě, interakcí mezi členy třídního kolektivu a působení učitelek v první třídě.

Cílem celé práce je tedy nalézt odpovědi na tyto otázky:
1. V jakých oblastech probíhá adaptace na školní prostředí?
v

2. Čeho se adaptace v rámci dané oblasti týká?
3. Jaké projevy chování a jaká činnost učitelky tuto adaptaci usnadňují?
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II.

ADAPTACE - VYMEZENÍ POJMU
Velký sociologický slovník (Maříková, Petrusek, Vodáková, et al, 1996, s. 40 - 41) již

v úvodní části definice určuje kořenová slova latinského překladu „adaptatio" znamenajícího
přizpůsobení na slova „ad" a „aptus". „Ad" je latinským protějškem k předložkám „ke, k, ku"
a „aptus" znamená „vhodný". Vlastními slovy tak můžeme prapůvodní význam slova
adaptace vyložit jako proces vedoucí ke stavu, kdy jsou si objekt s prostředím vzájemně
k sobě vhodní; ke stavu rovnováhy mezi nimi. Další z uváděných latinských kořenů je ve
slově „aptare", což znamená „upravit" a „přizpůsobit" (Geist 2000, s. 8).
Počátky užívání slova adaptace se datují v 19. století a souvisí s darwinovskou a
lamarckovskou teorií vývoje, a taktéž s teorií C. Bernarda o homeostáze (Geist 2000, s. 8).
Starší pojetí adaptace vycházelo z lineární kauzality, tedy z mechanického pasivního
přizpůsobení se, a člověka chápalo jako primárně reaktivní organismus. Můžeme rozlišit
různé druhy adaptace, např. adaptaci biologickou, sociální a psychologickou.
1.1. Biologická adaptace
Významově je pojem spojován zejména s biologií, z níž byl později převzat do
společenskovědních oborů psychologie a sociologie. Související pojmy jsou adaptabilita a
pak významově podobné či konkrétněji definované pojmy jako asimilace, adjustace,
aklimatizace apod.
Jako adaptace se nejčastěji označuje proces či výsledek přizpůsobování organismu
svému prostředí. Z hlediska biologických věd jde o přizpůsobení se organismu měnícím se
podmínkám prostředí, ve kterém žije. To může být chápáno také ve smyslu dědičného
přizpůsobení organismu tvarem těla a jednotlivých orgánů (například tvar nohou),
fyziologických změn (například zimní spánek) nebo chování (například dorozumívání, způsob
lovu) (zdroj: http://ww.priroda.cz/slovnik.php7detaiM). S tím může též souviset i blízce
související pojem aklimatizace, který je však definován právě přizpůsobením se klimatickým
změnám

(zdroj:

http://www.priroda.cz/slovnik.php7detail-108).

Encyklopedický

slovník

(1980, s. 24.) tento popis konkretizuje jako „přizpůsobení se organismu podmínkám prostředí
během individuálního života nebo fylogenetického vývoje. Vztahuje se na jednotlivce i jeho
jednotlivé orgány a buňky, na populace, druhy a vyšší taxony i na celá společenstva." Podle
Sillamyho (2001, s. 8) je podmínkou určitá plasticita živého organismu, díky níž může být
jeho vnitřní rovnováha neustále v souladu s měnícím se prostředím.
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1.2. Sociální adaptace
Jak bylo uvedeno výše, význam pojmu adaptace se přesunul z biologie do humanitních
oborů sociologie a psychologie. Sociologické užití pojmu adaptace tkví „ve schopnosti
jedince, skupiny nebo kultury přizpůsobit se sociálnímu prostředí nebo společenskému
systému. Též jde i o přizpůsobení společnosti či její části novým vnějším podmínkám. Jako
součást socializace osobnosti a podmínka fungování společnosti se liší od pasivního
konformismu." (Geist 2000, s. 24)
K procesu adaptace dochází v momentě, kdy se jedinec ocitá v takové sociální situaci
nebo sociálním prostředí, jehož podmínky nejsou pro daného jedince vhodné (nebo jedinec
naopak pro sociální prostředí). Díky tomu dochází k interakčnímu procesu, jehož cílem je
dosažení nové vzájemné „vhodnosti". Toho lze dosáhnout modifikací některých faktorů na
obou stranách tak, aby byly přiměřené (Geist, 2000). Člověk se tedy pomocí adaptace
vyrovnává se změněnými či novými faktory prostředí.
Pokud při tomto procesu dochází ke změně sociální pozice adaptujícího se subjektu,
pak lze sociální adaptaci definovat jako proces osvojování nové sociální role. (Geist, 2000).
S tím souvisí socializační proces jedince, který se vyznačuje právě sociální adaptací, neboli
sledem sociálně adaptačních procesů, k nimž dochází ve chvílích, setká-li se subjekt s novými
podmínkami prostředí.
Proces socializace jedince probíhá jak v rodině tak v institucích předkládajících normy
společnosti, kam spadá i školní instituce a hovoříme o sekundární socializaci. Problematika
sociální adaptace se tak blíže přesouvá k hlavnímu tématu práce, školní adaptaci, jež je
zejména na počátku školní docházky důležitým faktorem pro úspěšnou školní kariéru,
úspěšný rozvoj osobnosti a rozšíření možností jeho seberealizace.
1.3. Adaptace z psychologického pohledu
V psychologii se s pojmem adaptace setkáváme v řadě disciplín a v mnoha různých
souvislostech. V obecné psychologii se o adaptaci hovoří zejména v souvislosti s tématem
smyslové adaptace. Do psychologie vývojové je adaptace vnesena v rámci kognitivního
vývoje. Problematika adaptace se dotýká oblastí zvládání zátěžových situací, což tematicky
spadá do oblasti psychologie osobnosti. V neposlední řadě je nutno doplnit i psychologii
sociální, kde je rozebírána schopnost, nutnost a důsledky úplné adaptace individua na nové
sociální prostředí a okolnosti tohoto procesu. V pedagogické psychologii je zkoumána
adaptace školní, o níž se rozepisuji dále ve zvláštní kapitole.
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Ve vývojové psychologii pohlíží Jean Piaget, psycholog a biolog, na adaptaci,
složenou ze dvou vzájemně souvisejících procesů asimilace a akomodace, jako na součást
inteligence, jež je tvořena neustálým přizpůsobováním dřívějších schémat prvkům nové
zkušenosti. Na rozdíl od biologických teorií asimilace a akomodace, kdy se jedná o hmotnou
přeměnu vzájemně působících prvků adaptace, v psychologii dochází k přeměně funkční. Ta
je determinována právě motorikou nebo senzorikou a později jejich koordinací. Inteligence je
podle Piageta formou rovnováhy, k níž směřují všechny struktury, od samotného vnímání,
přes zvyk a elementární senzomotorické mechanismy. Každá tato struktura coby forma
rovnováhy je nástrojem ke zprostředkování styku subjektu a prostředí. V případě narušení
rovnováhy dochází k potřebě opět ji navrátit, adaptovat se. Ve vývoji pak probíhají tyto
způsoby interakce mezi vnějším světem a subjektem po stále složitějších drahách, ve větších
vzdálenostech i v čase. „ Každá struktura má úlohu v duchovním životě i v životě samotného
organismu: zabezpečovat nejpružnější a zároveň nejtrvalejší strukturální rovnováhu chování.
Inteligence je v podstatě soustavou živých a účinných operací. Je nejvyvinutějším duševním
přizpůsobením." (Piaget, 1999, s. 19)
Podstatný význam mají v Piagetově teorii termíny asimilace a akomodace. Jsou to dva
procesy, způsoby nebo spíše směry působení interakce „subjekt - vnější svět", procesy
vedoucí k přizpůsobení si a se (z hlediska funkce a chápání). Adaptace je podle něj tedy
vytváření rovnováhy mezi jedincem a prostředím působením dvou protichůdných a
komplementárních pochodů; z hlediska subjektu spíše pasivní akomodace, kdy dochází ke
změnám a přizpůsobení schémat svých činností pod tlakem vnějšího prostředí. A aktivní
asimilace (inkorporace), kdy jedinec přizpůsobuje a využívá vnějšího prostředí začleňováním
vnějších objektů do schémat svých činností. V případě asimilace jde v nejširším smyslu o
„působení organismu na okolní předměty. Každý vztah mezi živou bytostí a jejím prostředím
má tu zvláštní povahu, že živá bytost se pasivně nepodrobuje prostředí, ale mění je a vtiskuje
mu vlastní strukturu. ... Duševní asimilace záleží v začleňování předmětů do schémat
chování." (Piaget 1999, s. 20). Akomodace je pak působení obráceným směrem, ted>
okolního světa na subjekt, který je z hlediska aktivity pasivním prvkem adaptace.
Velmi diskutovaná teorie kognitivního vývoje Jeana Piageta má význam pro pojetí
vývoje myšlení u dětí. Na dítě autor nahlížel jako na zkoumajícího vědce, který když se setká
s novým prvkem, tak se motorickým aktem způsobujícím efekt, který je senzoricky vnímán,
s tímto novým jevem seznamuje, zkoumá jeho možnosti, adaptuje jej do svých schémat.
Dochází k tomu právě asimilací a akomodací a restrukturací starých schémat. Tato schémata
jsou více a více složitější a koordinovanější, v nejvyšší formě je jedinec schopen chápat
11

abstraktní souvislosti reality. Rozvojem inteligence tedy dochází k činnosti (směřující k
rovnováze), která přizpůsobuje čím dál tím vzdálenější skutečnosti (co do prostoru i času jak předjímání budoucnosti, tak chápání důsledků minulosti).
Piaget rozdělil vývoj inteligenčních schopností do čtyř základních stádií, která jsou
dále podle charakteristických pokroků v chápání světa rozdělena na dílčí substadia. Přibližně
do dvou let se dítě nachází v senzomotorickém stadiu, které je charakterizováno vnímáním
světa základními smysly, které jsou časem doplněny o motorickou koordinaci. Dalšími stadii
dochází k dalším pokrokům v mentálních schopnostech; předoperační stadium se vyznačuje
reprezentací objektů pomocí slov. Na počátku školní docházky zhruba do dvanácti let věku je
dítě schopno již operovat na základě logických zákonů, avšak pouze s konkrétními jevy a
obsahy, jedná se tedy o stadium konkrétních operací. Vrcholnému pokroku ve vývoji
inteligence dospívá dítě až zhruba po 12. roce věku, kdy se dostává do stadia formálních
operací. Zde je dítě vybaveno schopností abstrakce a generalizace.
Přínos a význam Piagetova díla pro tuto práci tkví v definování adaptace jakožto
základního stavebního prvku umožňující orientaci jedince ve světě od základních funkcí
konkrétních předmětů po formulování složitých logických závěrů v abstraktní rovině. Vývoj
inteligence, která je prostředkem dosažení rovnováhy, probíhá v několika po sobě jdoucích
stadiích od primárních asimilačních činností, kdy je akomodace vnuceným důsledkem těchto
činností, po činnosti hluboce předem promyšlené, kdy je akomodace subjektem aktivně
vynucená.

Adaptace je součástí i psychologie osobnosti, a to zejména v tématu zvládání
náročných životních situací. Mezi tyto situace patří stresové, frustrační, zátěžové a krizové
situace. Jedná se o změny podmínek v prostředí jedince, jenž se na ně musí v rámci zachování
vnitřní integrity adaptovat. Tyto změny mohou být různě výrazné intenzity (hodnoceny jak
objektivně, tak subjektivně), frekvence a doby trvání působení na jedince. U jedince po
setkání s faktorem prostředí, jenž narušuje vnitřní rovnováhu, následuje stresová reakce.
Jedinec se zatíženou psychikou pociťuje dané stavy jako nátlak, napětí. Všechny jednotlivé
podněty, jevy, události vedoucí ke stresu, tedy vlivu, který na organismus jednoduše nějakým
způsobem působí, se nazývají stresory. Ty jsou u různých lidí vnímané individuálně.
Mluvíme v tomto případě o stupni odolnosti vůči stresu, jež lze měřit.
Z hlediska sociální psychologie se problematika přizpůsobování týká jedince v rámci
prostředí sociálního. Úhel pohledu na problematiku sociální adaptace jedince bývá velmi
12

podobný u sociologických věd a disciplín sociálně psychologických. Jak již bylo popsáno
výše, k sociální adaptaci dochází v případě, kdy se podmínky sociálního prostředí pro jedince
stanou nevhodné. Cílem se pak stává pro obě strany nová rovnováha mezi jedincem a
prostředím. K ní může dojít restrukturací vztahů ve třech rovinách: 1. v rovině vztahů
vnitřního světa subjektu adaptace, 2. v rovině vztahů subjektu adaptace s vnějším světem, 3. v
rovině vztahů ve vnějším světě (Geist, 2000).

Obr. 1. Tři roviny adaptace.
1.rovina

3.rovina

2.rovina

Subjekt adaptace (+ jeho vnitřní svět)

Vnější svět (+ jeho vztahy)

Faktorů ovlivňující úspěšnost sociální adaptace je mnoho. Patří sem například
struktura osobnosti jedince, jeho

schopnosti a vlastnosti, jako například

sociabilita,

adaptibilita. Negativní vliv může mít očekávání jedince, jeho obranné mechanismy, rezistence
vůči novým podmínkám a adaptaci vůbec. Z druhé strany záleží na intenzitě změn a na
příznivosti podmínek nového sociálního prostředí (ochotě pomoci, zmírnění vysoké míry
intenzity změn).
1.4. Pedagogická psychologie a adaptace
Každé dítě, jež dosáhlo určitého legislativně vymezeného věku a určitého stupně
tělesného, kognitivního i sociálního vývoje, dostává se do situace vyžadující specifickou
adaptaci. A to na nové prostředí, prostředí institucionální, školní. Jak pro dítě, tak i nejbližší
příbuzné se jedná o významnou změnu v dosavadním způsobu a organizaci trávení času.
Školní adaptace na celou osobnost dítěte klade mnoho nároků, na něž se musí na počátku jeho
školní docházky nějakým způsobem adaptovat. Na školní adaptaci můžeme nahlížet ze dvou
hledisek; a to sociálního (přijetí role, sociální učení, proces sekundární socializace apod.) a
psychologického (nutné změny v chování a v prožívání jedince).
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1.5. Školní adaptace z hlediska sociálního
Školní adaptace je definována jako sekundární proces socializace, vstupem do školy si
dítě musí osvojit novou sociální roli, která klade na dítě řadu nároků. Primární socializací pro
dítě bylo získávání základních informací o světě zejména výchovou rodičů - v rodině jakožto
primární instituci. Nicméně právě přechod z rodiny do nového prostředí může v případě
velkého rozdílu norem a hodnot rodiny vs. školy, kde se prezentují hodnoty střední a vyšší
sociální vrstvy, adaptaci značně komplikovat.
Sociální roli realizuje každý jedinec individuálně a je definována jako komplex
normativně daného, očekávaného a požadovaného chování. Její obsah je sociokulturně daný.
Způsob osvojování si všech potřebných prvků náležících nové roli se nazývá sociální učení. V
první části tohoto učení nastupuje proces postupné orientace, tedy sociální poznávání
požadavků role. Pak nastupuje sociální adaptace, kdy se „rozvíjí varianty chování umožňující
přizpůsobení jedince tomuto prostředí. Dítě se nejprve učí přijímat informace, které slouží
jeho orientaci v daném prostředí. Přijímá normy a pravidla chování, učí se přijímat určité role,
jejichž obsah, vymezený požadovaným chováním, musí pochopit a podle těchto požadavků se
chovat, musí se naučit regulovat své projevy a naopak si osvojit návyky nové, žádoucí. Dítě je
pak integrováno do skupin plněním jejích požadavků." (Vágnerová 2001, s. 216) To je
podporováno a motivováno pocity spokojenosti z pochval paní učitelky a obecně z
bezkonfliktního a příjemného života ve škole, života v roli žáka. Vznik role školáka je klíčový
moment pro změnu sociálního sebepojetí dítěte. Každá role, i školní je dítětem přijímána
individuálním způsobem.
Prvním specifickým znakem školní adaptace je ritualizace získání role školáka
(Vágnerová 2001, s. 219). První den ve škole je vysoce významný a je očekáván dítětem i
rodinou. Školy většinou pořádají různé akce se známými osobnostmi (zejména pro děti
známými), hry atp. Paní učitelka působí laskavě, prvňáčky přívětivě vítá. Stejně tak se přijde
představit paní ředitelka. V mnoha školách je rodičům poskytnuta možnost se první den s
dětmi do školy vydat a natočit, či vyfotit tento moment. Zápis a první den ve škole je
společenským rituálem, který potvrzuje jednoznačnost získání této role a počátek nové životní
fáze.
Dalším specifikem je vysoká formálnost obsahu role, kdy jsou pro žáky závazna
pravidla definované ve školním řádu." (Vágnerová 2001, s. 219) Například Hončíková (2007)
tato školní pravidla dělí podle místa aplikace na školní a mimoškolní chování a dle obsahu na
pravidla týkající se: bezpečnosti, hygieny, školního života, sociálního života a morálního
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života. (Hončíková 2007). Významné je, že pravidla zasahují nad rámec školního života. Ve
škole postihují téměř veškeré bytí, tedy, že dítě je-li žákem, tak se každé jeho konání musí
shodovat s danými pravidly, které jsou konkrétním vyjádřením školské normy. Pokud je dítě
mimo školu, tak tuto roli neztrácí, musí se připravit do školy, plnit úkoly atp.
Zisky a ztráty rolí školáka jsou dalším důležitým specifikem. Dítě nástupem do školy
ztrácí spoustu neomezeného méně organizovaného způsobu života, skládajícího se zejména s
hraním si a trávením volného času s rodinou. Většina činností v rodině či v mateřské škole
byla přizpůsobována přímo potřebám dítěte. Bylo-li dítě vychováváno v předškolním zařízení,
je tlak menší, třebaže bývá ve školce méně dětí a je jim věnována větší pozornost a péče. I
činnosti jsou zde přizpůsobené dítěti; více si hrají, chodí ven na zahradu mateřské školy. Ve
škole nastává změna; bude třeba se přizpůsobovat novým povinnostem, žákům, řádu, pani
učitelce apod.
Dítě se musí adaptovat na zcela nové prostředí školy, kde bude pobývat denně značnou
část dne (počítaje i školní družinu). Jedná se o specifikum školní adaptace proto, že přechod
z prostředí přizpůsobeného potřebám dítěte na prostředí neosobní, rozlehlé, zpočátku
neorganizované, je pro dítě prvního ročníku vysoce zatěžující. Dítě se dále musí naučit
orientovat se v prostředí školy, hlídat a vážit si věcí svých i ostatních (zejména pak
společných) a věcí půjčených, majetku školy, respektovat časovou omezenost (např.
přestávky, nebýt na záchodě hodinu, příchodu do školy) apod.
Přechodem z rodiny dochází k nahrazen/ závislosti na rodině působením jiných
sociálních skupin. S tím blízce souvisí rozdělení totální autority z původní rodičovské k
autoritě učitele. Ve škole působí na dítě socializační vlivy; učitel, spolužáci, ostatní žáci a
učitelé ve škole. V první řadě je zejména třídní učitel ten, který předává kulturní hodnoty,
vzdělání a který vychovává, působí na děti, jako na žáky ve škole; učí a upevňuje v dětech roli
žáka. Na prvním stupni děti mívají jednoho maximálně dva učitele, kteří tak mají možnost
slovním i jiným hodnocením upevňovat roli školáka. Učitelova autorita výrazně konkuruje
autoritě rodičů. Učitelův vliv je na děti na počátku školní docházky vysoký, postupně však
klesá. Matoušek uvádí, že už na konci docházky do první třídy začínají děti dávat přednost
sezení dále od tabule a od učitele (Matoušek 1998, s. 77). Stále významnějším ovlivňujícím
činitelem je vrstevnická skupina, třída, která má zpočátku ještě malý význam, ale časem tento
význam roste. Dítě je čím dál tím víc ovlivňováno názory a chováním jeho spolužáků, snaží
se zapadnout. Význam spolužáků jako „zrcadla a zdroje pocitů vlastní hodnoty" stále stoupa
(Matoušek, 1998, s. 77). Pro úplnost je třeba doplnit i pokračující vliv rodiny, která vyvíjí
velký tlak na děti, aby se náležitě vzdělávaly.
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1.6. Školní adaptace z hlediska psychologického
Dítě je při školní adaptaci konfrontováno s mnoha požadavky na změnu jeho chováni
výkonů; je přitom působeno na kognitivní, konativní i emoční složku osobnosti žáka.
Adaptace zde znamená, že se jeho chování přizpůsobuje určitým pravidlům, která školní
prostředí vyžaduje. V této kapitole se pokusím definovat aspekty školní adaptace z hlediska
zátěže na psychiku dítěte, kterou s sebou vstup do školy může přinášet. Navíc je nutno
doplnit, že příčiny psychické zátěže s faktory sociálními blízce souvisejí, prolínají se a
vzájemně se ovlivňují. Týkají se psychiky dítěte, jeho prožívání a formování jeho osobnosti.
1.7. Aspekty zátěže na psychiku dítěte při adaptaci na školu
Emoční zátěží může být např. ztráto vysoké míry pozornosti a péče, kterou mu doma
rodiče věnují. Žák ve škole přechodem z místa péče rodičů do „péče" učitele skupiny tolika
dětí ztrácí svůj pocit všemocnosti, bezpečí a ovlivnitelnosti situace, tak jak by momentálně
chtělo. Učitel se věnuje tak velkému počtu dětí, že se jednotlivý prvňáček musí spokojit jen s
občasným „vyvoláním", omezenou možností se projevit a získat učitelovu pozornost. Tato
zátěž bývá někdy vyvážena vloženým stupněm institucionální výchovy v mateřské škole. Zde
totiž působí také jedna paní učitelka pro větší množství dětí, než je tomu v rodině dítěte. Počet
dětí je v mateřské škole však menší než v první třídě a navíc je tlak kompenzován pro dítě
zajímavým a přizpůsobeným výběrem činností, více pečujícím a vychovávajícím stylem paní
učitelky.
Ztráta pocitu bezpečí, jež rodina poskytuje, je dalším faktorem negativně působící na
emoce žáka na počátku školní docházky. Jedná se hlavně o dočasný odchod od rodičů a
nutnou preferenci pravidel zpočátku velmi neosobní instituce. Rodiče dítěti dávají pevnou
půdu pod nohama, bezpečné zázemí, láskyplnou péči, vysokou pozornost a prostor se kdykoli
vyjádřit. Nejen sociální ale i materiální prostředí domova v sobě nese rodinné teplo a pocity
bezpečí. „Dodržování disciplíny je vyžadováno většinou i v rodinném prostředí, nároky jsou
však vyváženy láskou rodičů." (Vágnerová 2001, s. 233).
Nejen na kognitivní stránku osobnosti má vliv vysoké množství a obsah pravidel, na
něž se musí prvňáček adaptovat. Získání role školáka s sebou nese nutnost osvojit si
vyžadované chování ve škole. Plnění přesně zadaných úkolů je striktně vyžadováno,
nesplnění může vést k trestu, což má význam pro sebepojetí dětí a emoční odezvu v žákovi.
Vyžadované disciplinované chování bývá z didaktických účelů učitelem určeno pravidly,
jichž je však velice mnoho. Žák se v nich musí zorientovat a pak je dodržovat. Příčinou je v
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první řadě pozitivní hodnocení paní učitelkou a tak i dětmi ve škole. Tlakem na sebedisciplínu
dítěte je i nutnost podřizovat se školním pravidlům v době volna, mimo školu.
Specifické nároky kladené na žáka i jeho rodinu jsou výrazným tlakem na chování a
prožívání dítěte. Dochází ke kvalitativní změně trávení volného času dítěte a rodičů. Dítě se
musí naučit chodit brzo spát, aby nebylo ve škole ospalé, musí denně vykonávat úkoly na
úkor zábavných činností atp. Některé nároky jsou více charakteru materiálního, některé se
týkají změn chování, některé se týkají aspektů sociálních pravidel. Hlavní nároky souvisejí
zejména s autoregulací chování.
V případě rozdílnosti hodnotové orientace rodiny a školy je zátěží na psychiku dítěte
neustálé rozhodování v preferenci dodržovaných norem. Jedná se o to větší stres, čím
rozdílnější jsou normy předkládané v rodině. Nutno však dodat, že zájmem školy i rodičů je,
aby se dítě úspěšně adaptovalo a přechod do školy činil jemu i rodině co nejmenší obtíže.
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III.

ÚSPĚŠNÁ ADAPTACE NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
1.8. Aspekty úspěšné adaptace
Rozsah adaptace na školu vysokou měrou ovlivňuje budoucí prosazení jedince, jeho

seberealizaci, kvalitu jeho budoucího života. Langmeier uvádí, že „objektivní a subjektivní
průběh školní adaptace významně poznamenává celý další vývoj osobnosti." (Langmeier
1998, s. 104).
Úspěšnou adaptaci předurčuje velmi mnoho faktorů. Pro účely této práce, myslím, že
postačí dělení základních faktorů na rodinu, dítě samotné a učitele. Vycházím zejména s
publikace Jarmily Klégrové (2003), která je zaměřena právě na vstup do školy, a Vývojové
psychologie Josefa Langmeiera (1998).

a. Rodina, zájem rodičů, spolupráce s učitelem
Rodina je místem primární socializace, tedy zde se dítě seznamuje a získává kulturní
hodnoty. Mezi tyto hodnoty právě patří i povědomí o nutnosti vzdělání a o škole, instituci,
kde se vzdělání získává. V rodině a v mateřské škole se formuje povědomí, význam a
představa o roli školáka skrze informace, které jsou mu dospělými prezentovány. Dítě
bezvýhradně přijímá od dospělých názory na školu, na sebe sama, na své chování, projevuje
se tak emoční význam původce názorů a také vázanost dítěte na přítomnost. Postoj rodičů ke
škole je ovlivněn jejich zkušenostmi, jejich hodnotovou orientací a aspiracemi. Pro hladký
průběh školní adaptace je tedy z hlediska rodiny stěžejní, aby motivace chodit do školy a
vypracovávat úkoly, vycházela i z úst rodičů, jež mají na dítě vysoký vliv. Matoušek
potvrzuje, že „vzdělání dětí je v současnosti nejcennějším vkladem rodičů do nové generace
namísto majetku či společenských privilegií." (Matoušek 1998, s. 39)
Klégrová (2003) připomíná významnou možnost rodičů rozhodovat o případném
odkladu školní docházky. Ten může vysokou mírou ovlivnit úspěšnost adaptace také.
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V době školní docházky je důležité, aby se rodič zajímal o život dítěte ve třídě,
výkony jeho dítěte, o pomůcky, které má dítě mít, apod. Je třeba respektovat vzkazy v
notýsku, pravidelně je sledovat, ptát se dítěte. Podle průzkumů je většinou zájem rodičů o
školní dění omezen pouze na výsledky. Ty podle Matouška navíc ovlivňují atmosféru rodiny
(1997, s. 62). Vzhledem k vysokému zájmu rodičů o vzdělání dětí dochází často i
k přetěžování dětí mimoškolními aktivitami, kdy děti tráví ve škole a na kroužcích tolik času,
jako pracující dospělý. Funkčnost rodiny se projeví právě mírou společného strávení volného
času všech jejích členů (Matoušek 1997, s. 62). Rodiče by měli s třídním učitelem
spolupracovat: na třídních schůzkách se aktivně ptát, kde je potřeba dítě podpořit více,
pomoct, kde je třeba více procvičovat, na co dát u konkrétního dítěte pozor, atp. Také by se
měli naučit snášet konstruktivní kritiku, kde má dítě prostory pro zlepšení případně začít
docházet na specializovaná pracoviště, kde se dá ten který nedostatek procvičit nebo
redukovat jeho projev. Stejně tak rozvíjet a upevňovat projevy chování žáka, které učitel
hodnotí pozitivně. K těmto doporučením, která jsou uváděna v příručkách pro rodiče
prvňáčků (viz Klégrová, 2003), je však nutno přiřadit závěry výzkumů Rabušicové a Pohla
(1996 in Matoušek, 1998), poukazující na současný reálný stav kooperace rodiny se školou1.
V západních zemích jsou realizovány programy spolupráce s rodinou a školou, které tkví
zejména v podávání informací o škole a jejích aktivitách, zapojování rodičů do výuky apod.
Matoušek navíc uvádí, že „kompetence rodiny se v dnešní době obecně přesouvají do rukou
státu a organizací; to znamená, že děti tráví čím dál více času v kolektivních zařízeních
(Matoušek, 19998, s. 40).

b. Dítě a jeho stupeň vývoje
Langmeier (1998, s. 104) shrnuje podmínky úspěšné adaptace z hlediska vývojové
úrovně dítěte do tří bodů souvisejících s parametrem času; „1. Dítě si v celém svém minulém
vývoji osvojilo ty znalosti a návyky, které se od něho na prahu školní docházky očekávají. 2.
Dítě má v současné době dostatečně rozvinutou aktivní pozornost a přiměřeně vyvinuté

1

"Ze strany učitelů přichází poznámky, že chybí často zpětná vazba rodičů na vyučovací metody a jejich efekt,
jelikož ti se obávají, že by se negativní hodnocení projevilo ve vztahu učitele k žákovi. Učitelé se domnívají, že
rodiče se orientují více na profesionální dráhu než na potřeby svých dětí a vnímají školu jako vzdálenou instituci.
Jen pětina rodičů se podílí na provozu školy, zbytek se zabývá pouze školními výsledky svého dítěte. Rodiče
neúspěšných dětí dokonce berou učitele jako nepřátele, jelikož jsou zdroj špatných zpráv a nemůže tedy být brán
jako partner či přítel. Navíc jsou tyto zprávy rodičům často známé a jejich opakování je nijak nepodpoří ani
pozitivně neovlivní." (Rabušicová 1996 in Matoušek 1998, s. 40).
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intelektové schopnosti. 3. Dítě je dostatečně motivováno k budoucímu soustavnému učení ve
škole." (Langmeier, 1983 in Klégrová, 2003) Pozorujeme zde tedy prvky úspěšné adaptace
vymezené v rámci minulosti, přítomného stupně rozvoje a budoucnosti.

Dosažená úroveň dítěte by tedy již měla přesahovat nad rámec osvojených schopností
dítěte v mateřské škole. V oblasti pozornosti bychom měli sledovat schopnost se dostatečně
koncentrovat a vytrvat na vyřešení či dodělání zadaných úkolů. Stejně tak rozumové
schopnosti by dítěti měly již umožnit zapojit se do vzdělávacího procesu osnov v první třídě
(práce se symboly, čtení, vztahy mezi čísly, chápaní pořadí, množství atp.). Jedním z nejvíce
obecných projevů dosažení úrovně školní zralosti bývá nezájem o pouhou hru a jiné dřívější
činnosti a dále skutečnost, že dítě „vyrůstá z rodiny" a hledá širší okruh sociálních aktivit.
Oproti tomu Tramer (in Langmeier, 1998, s. 103) definuje školní zralost jako „tělesněduševně-duchovně-sociální zralost, při níž školní začátečník sám ve škole podstatně netrpí ani
druhým utrpení nečiní."
Mnoho publikací se rozepisuje o školní zralosti a připravenosti z několika hledisek,
které postihují téměř celou osobnost dítěte a jeho vývoj. Pojmy spolu navíc často velmi
souvisí a jejich význam se někdy překrývá (zralost, připravenost, způsobilost atp.) Vycházím
z práce Langmeiera (1998) a stručně se pokusím charakterizovat předpoklady na straně dítěte
související s úspěšnou adaptací.
Na výkony v triviu i v pracovní a tělesné výchově má vliv biologický rozvoj centrální
nervové soustavy, tedy samotný věk dítěte v souhře s individuálními vlastnostmi každého
jedince. Dosažený stupeň vývoje schopností dítěte, který určuje obecnou míru schopnosti
pracovat na školních činnostech, se nazývá způsobilost dítěte pro školní práci a je dalším
důležitým předpokladem úspěšné školní adaptace. Jedná se o faktory dané vnějším
působením, výchovou a mírou podnětnosti prostředí. Langmeier uvádí, že jen 7% děti
vychovávaných v podnětném prostředí bylo označeno jako nezralých z tohoto hlediska (1998,
s. 106). Diskutabilní je míra pozitivního vlivu institucionální výchovy z hlediska přípravy na
školu. Langmeier uvádí jako výhody mateřských škol vyšší úroveň osvojení hygienických
návyků, dílčí informovanosti, „školkové" děti jsou sebevědomější, vyrovnanější, nemají tolik
neurotických rysů, nejsou tak úzkostné a přecitlivělé na kritiku, získávají vyšší prestiž v
dětském kolektivu. Mezi záporné projevy dětí se zkušenostmi s mateřskou výchovou pr
školní práci patří například menší soustředěnost, menší ukázněnost a obecně kvalita práce je
horší než u dětí přicházejících přímo z rodin. (Langmeier 1998, s. 106 - 107) Tyto projevy
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jsou však různou mírou podmíněny vhodně načasovaným nástupem do mateřské školky, i zde
je potřebná jakási „zralost pro život v dětském kolektivu".
Langmeier podle teorie Schenk-Danzingerové, (1998) definuje připravenost, jakožto
třetí předpoklad úspěšné adaptace, jako subjektivní prožívání procesu adaptace ve škole.
Celkový postoj ke škole, učení, spolužákům i samotnému panu učiteli by měl být kladný.
Také subjektivní pocit moci situaci adaptace ovlivnit ovlivňuje úspěšnost. Buď aktivně
využívá možnosti, které škola nabízí, nebo se jich naopak zalekne a klade pak odpor.
Komponenty úrovně vývoje dítěte zralého na školní práci jsou tři a jsou jimi tělesná,
kognitivní

a

sociálně-emotivní

zralost.

V případě

tělesné

zralosti,

která

však

nemá

v průměrných proporcích velký význam, se jedná o změnu tělesné proporce a vývoj jemné a
hrubé motoriky, zvýšení odolnosti organismu proti nemocem atp. Mnohem významnější na
úspěšnost ve škole je zralost kognitivní, která by v oblasti vývoje myšlení mělo dosáhnout
stádia konkrétních operací. Dítě tedy umí řadit, třídit předměty dle více kritérií. Myšlení je v
této době nikoli magické ale již realističtější, což se projevuje i v kresbě lidské postavy.
Analyticko-syntetická schopnost ve vnímání umožňuje odebrat část z celku a zase ji vrátit na
dané místo. Je schopno tuto část (či všechny části celku) analyzovat i diferencovat vizuálně i
zvukově. Míra rozvoje vnímání včetně schopností v grafomotorické oblasti se projeví
v kresbě. Mezi další důležité činitele této oblasti patří i rozvoj řeči, paměti a dosažení určité
informovanosti. Třetí komponentou úspěšnosti jsou skupiny oblastí zralosti:

emoční,

motivační a sociální zralost. Emoční zralost představuje zejména schopnost regulace citů a
impulsů, tedy schopnost odložit své momentální citové přání na později. Je předpokladem
školní kázně. Další je zralost pracovní, v níž se obráží vývoj pozornosti, která dítěti umožní
soustředit se na řešení i méně zábavného stereotypního úkolu a ten dokončit. Dítě by si v této
době mělo takové činnosti samo vyhledávat. Pracovní zralost také umožní dítěte pracovat
v kolektivu, jít za společným cílem. V případě intenzivního vynucování samostatnosti a
zvýšeného tlaku na pozornost dítěte mohou vzniknout negativní pracovní návyky související s
neschopností se na úkol soustředit. Poslední složkou velmi důležitou z hlediska školní
adaptace je zralost sociální. Ta dítěti dovolí bez větší zátěže odpoutat se od rodičovské péče a
podřídit se autoritě zpočátku cizí dospělé osobě. Stejně tak sem patří schopnost sociálně žít v
rámci žákovského kolektivu, schopnost vytvářet si kamarády, spolupracovat, komunikovat.
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c. Škola, učitel
V dnešní době nároky na dítě, jeho výkony i jedince obecně, stoupají. Tento tlak je
však vyrovnán větší mírou snahy výuku a adaptaci dítěti usnadnit. Ze strany školy může jít
například o snahu výuku co nejvíce individualizovat; zmenšit počty žáků ve třídě, dále jde
například o přechod od frontální výuky k více interaktivním metodám vyučování. Dnes je
možné vzdělávat podle individuálních vzdělávacích programů, možnosti slovního hodnoceni
apod. Osnovy a jejich náplň se mění, a navíc mají v dnešní době učitelé a školy vytvářet si
vlastní rámcové vzdělávací plány.2
Důležitým prvkem usnadňující či komplikující adaptaci na školu bývá také prostředí
třídy, jak po stránce materiální, tak i třída z hlediska kolektivu dětí, citová a společenská
atmosféra třídy. Ve třídě by mělo být po stránce hygienické i estetické vybavení zařízení
přizpůsobeno dětem pro snadnější adaptaci na školní prostředí. Jedná se konkrétně například o
barevnost interiéru, přiměřené množství doplňků, předmětů, květin atp. Z hygienického
hlediska (výškou a velikostí lavic) by se dětem mělo sedět v rámci možností pohodlně. Děti
by měli mít dostatek prostoru pro své věci, aby tento prostor mohl nějakým způsobem ulehčit
organizaci jejich věcí a usnadnit jim pak zapamatování, kde co mají atp. Z hlediska
společenské atmosféry je pro dítě adaptaci usnadňující faktor, jestliže je tato atmosféra jaksi
přívětivá, nedochází-li ke konfliktům, jestliže se dítě v kolektivu cítí příjemně, nebojí se v
něm projevit. Tuto atmosféru již však určitým způsobem v první třídě vytváří učitel. Ten je
dalším uvedeným faktorem usnadňující školní adaptaci.
Školní adaptaci řídí, koriguje a může usnadňovat zejména třídní učitel svou kvalitou
předávání nejen vědomostí, ale také znalostí obsahu školní role a způsobu chování, které si
školní role nárokuje. Langmeier (1998) uvádí, že dobrý učitel dokáže „odformalizovat" i
osnovami pevně stanovené postupy a citlivě vychází z možností vlastních každému dítěti a
mluví tak o „zralosti učitele" (Langmeier 1998, s. 114). Vysokou míru vlivu učitelovy kvality
práce na úspěšnost adaptace dokazuje dle Langmeiera skutečnost, že dítě, jež se zdá nezralé
ve třídě jednoho učitele se v jiné třídě pod vedením trpělivého a zkušeného pedagoga úspěšně
začlení (Langmeier 1998, s. 114). Dodává však taktéž, že i kvalitní a zkušený pedagog
nemůže ovlivnit takové prvky ztěžující individualizaci a přizpůsobení výuky učiva i náplni
role školáka jako je velký počet dětí, nevhodné vybavení školy apod.

Nejvyšší míra snahy individualizovat osnovy a výuku bývá ve školách alternativních, které si kladou za cíl
vedle výuky znalostí i rozvoj osobnosti. Avšak efekt naučených dovedností relativně ke školám státním bývá
podle Langmeiera spíše malý. (Langmeier 1998, s. 114).
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1.9. Možnosti projevů nepřizpůsobení
Stejně tak jako má pro budoucí život dítěte úspěšná adaptace na školu, může mít
dalekosáhlé důsledky na osud života dítěte, které se podmínkám vyplývajících z role školáka
nepřizpůsobilo, maladaptace. Spilková uvádí, že nezralé děti mají velký podíl na stoupajícím
počtu dětí s neurotickými poruchami (Spilková 1996, s. 78). Stručně lze shrnout, že špatnou
adaptací u dítěte vzniká odpor ke škole, který vede nejen ke špatnému prospěchu ale i
extrémní možnosti vzniku některých sociálně patologických jevů v budoucnu (záškoláctví, z
nudy delikventní chování apod.), jejichž dopady tkví zejména ve velmi omezených
možnostech uplatnění jedince a možnostech seberealizace v životě.
Klégrová (2003) uvádí jako problematické momenty školní adaptace ty, jež souvisí s
přizpůsobováním

novému

organizovanému

režimu

dne,

autoritou

učitele

vznikající

subjektivními pocity vyplývající z hodnocení učitele a pocitu nedostatku pozornosti učitele
dítěti a potom velká skupina obtíží výukových dělených na problémy se čtením, psaním a
počítáním. Příčinou špatné adaptace může být jak nezralost dítěte a jeho nedostatečný vývoj
schopností a centrální nervové soustavy, tak i prostředí; nepodnětnost výchovy v rodině
(například v sociálně slabších podmínkách rodiny, či zanedbávajících stylech výchovy).
Vznikají tak nedostatečné možnosti, které nejsou v harmonii s požadavky školy. (Klégrová,
2003)
Matoušek (1998) uvádí možnou příčinu maladaptace ze strany školního prostředí
například v nedůslednosti učitele, který svým necitlivě zvoleným hodnocením neutváří
v dětech pocit vlastní hodnoty. To je v současné době vyváženo možností hodnotit slabší žáky
slovně a podpořit dílčí pokroky. Vliv autority učitele na sebepojetí však klesá a významu
nabývá vrstevnická skupina, spolužáci, kteří později na základě společných zájmů vytváří
„skupinky".

Pokud

nejsou tyto

„party"

pod

„kontrolou"

učitele,

např.

díky jeho

neangažovanosti nebo zřetelnému preferování či zatracování některých dětí, dochází k vysoké
možnosti maladaptace některých dětí. Učitelův nezájem či agresivita může být živnou půdou
pro vznik šikany. Častý směr komunikace učitele k žákovi soustředěný na kritiku může
v dítěti potvrdit mýtus „on proti mně". Důležitým faktorem maladaptace na školu je také
přehlížení zcela zjevných přestupků či nejasná pravidla, neobjektivnost a další nedostatky
v činnostech učitele.
Projevy maladaptace se mohou vyskytnout dle Langmeiera (1998, s. 101) buďto ve
škole nebo doma. Ve škole si učitel může všimnout projevů nepřizpůsobivosti v chováni,
které vyrušuje výuku např. skákáním do řeči učitele, nepodřízením kolektivnímu vedeni,
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neschopností se soustředit na vyučování, nutností si hrát s nějakými předměty, neschopností
vydržet sedět klidně v lavici. Tyto projevy se nutně vyskytují i ve školních výkonech, jelikož
dítě nestačí tempu výkladu. Sebehodnocení i hodnocení ostatními žáky pak klesá a to
nepříznivě působí na rozvoj osobnosti dítěte. Učitel pak může přistoupit k navržení
dodatečného odkladu nebo opakování ročníku. Doma rodiče mohou zase pozorovat, že dítěti
se ráno nechce vstávat, ani pak jít do školy, dítě o škole moc nemluví, ze školy se vrací
unavené a nejvíce se vše doma projeví neochotou dělat domácí úkoly, neschopností setrvat u
nich do konce. Dalším Langmeierem uváděným projevem maladaptace může být zdravotního
rázu; častá nemocnost, bolesti hlavy a břicha, zvracení, jež se objevuje pouze ve všedních
dnech školního roku. (Langmeier 1998, s. 101)
Předchozí odstavce jsme věnovali analýze komponent, jež ovlivňují úspěšnost školní
adaptace, význam úspěšné školní adaptace na budoucí život dítěte i možné příčiny a projevy
maladaptace. Vedle samotné vývojové úrovně dítěte ovlivňuje míru a kvalitu adaptace také
informace, které jsou dítěti prezentovány v rodině, hodnota vzdělání. Neméně důležitým
článkem k úspěšně zvládnuté školní adaptaci je role třídního učitele, který může být jinak
nazván jako „citlivý průvodce dítěte do nového života, života ve škole."

24

IV.

VÝZNAM KONTEXTU V ADAPTACI NA ŠKOLU A DRUHY KONTEXTU
Pro další části práce je třeba definovat hojně užívaný pojem kontext. Kontext obecne

můžeme chápat několika způsoby, z nichž základní užívání pojmu kontextu tkví v jeho účelu.
"Bez jasně vymezeného kontextu můžeme být zaplavováni nekonečným bohatstvím
informací, ale nebudeme rozumět žádné, protože si ji nedokážeme zařadit, aby nám dávala
smysl"(zdroj: http://edu.nixstation.net/ppa2/prusvitkv l.pdf.). Kontext slouží kuchopení objektu
z hlediska rámce určité situace, podmínek, v nichž objekt sledujeme a na jejichž základe
můžeme teprve správně pochopit jeho význam a smysl. Ten je ale onou situací také částečne
formován, jedná se tedy o vzájemný vliv.
V psychologii je kontext popisován například v obecné psychologii. Zde je kontext
součástí problematiky vnímání. V psychologii paměti je kontext vnímán jako činitel
ovlivňující vybavování (Estes 1972 in Atkinsonová 2004, s. 283). To znamená, že je
jednodušší vybavit si určitý údaj nebo epizodu, pokud se nacházíme ve stejném k o n t e x t u , jako
když jsme konkrétní údaj kódovali. Kontext má vliv na porozumění větě a její tvorbu
(Atkinsonová 2004, s. 310). Kontext předpovídá, o čem se hovoří. Po té, kdy jsme rozuměli
několika slovům, si začínáme vytvářet úsudky o významu věty a často používáme vlastní
dohady o výrocích k tomu, aby nám pomohly porozumět celé větě. To znamená, že větě
vytržené z kontextu lze porozumět stěží.
V sociální psychologii je popisován sociální kontext, který určuje mimo jiné například
adekvátnost emočního projevu apod. V problematice sociální komunikace je kontext chápán
jako její spolučinitel. Rozlišují se v ní čtyři druhy: 1. fyzický; 2. kulturní; 3. sociálněpsychologický

a

4.

časový

kontext

(zdroj:

http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/franemal/data/pred3.ppt., autor: Turčínková,").

V práci uvádím tři typy kontextu školní adaptace; fyzický kontext, sociální kontext a
školně-úkolový kontext. Školní adaptace se týká mnoha oblastí školního života.
Fyzickým kontextem adaptace je míněno materiální, prostorové neživé prostředí
školy. Jedná se tedy o školní adaptaci na fyzické prostředí školy chápané jako určité, relativne
stabilní uspořádání věcí a neživých předmětů.
Sociální kontext je vnímán jako skupina aspektů adaptace, jež má přímou souvislost
s komunikací a interakcí mezi jednotlivými prvky sociálního prostředí ve škole. Je tedy tvořen
sítí sociálních vztahů dítěte k vrstevníkům a dospělým ve škole.
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Školně-úkolový kontext adaptace je tvořen souhrnem nároků a požadavků na dítě
v souvislost s činností učení ve škole. Souvisí zejména s vyučováním, tedy z něj plynoucími
nároky na psychiku a chování dítěte. Jedná se o adaptaci na vyučovací proces, na plnění úloh
školních i domácích, a na plnění pokynů učitele v souvislosti s učením.
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V.

VÝZKUMNÝ DESIGN
1.10.

Výzkumný problém

V teoretické části byla popsána důležitost adaptace na školní prostředí, její vliv na
školní úspěšnost, na osobnost dítěte a jeho další školní kariéru. Stejně tak byly popsány
faktory, které tuto adaptaci mohou ovlivnit. Jedním z nejvýznamnějších činitelů majících vliv
na úspěšný průběh školní adaptace je právě učitel a jeho působení na školní začátečníky
v prvních dnech školního roku a na počátku školní docházky. Toto působení vede k
ulehčování procesu adaptace v konkrétních oblastech a situacích školního života.
Základním cílem práce je zjistit a kategorizovat způsoby a postupy, jimiž učitel
usnadňuje vstup do školy a pomáhá dětem v adaptaci na školu. Klademe si následující otázky:
V jakých oblastech probíhá adaptace dítěte na školní prostředí?
Čeho se adaptace v rámci dané oblasti týká?
Jaké projevy chování učitele tuto adaptaci usnadňují?

Cílem práce je odpovědět na uvedené otázky a to na základě vlastního pozorování.
Obsahem pozorování a zaznamenávání byly veškeré třídní interakce a činnosti a vedle toho i
projevy působení třídního učitele vůči žákům první třídy během prvních týdnů školního roku.
Jelikož je však činnost učitele v první třídě na počátku velmi významná, jedná se o
pozorování: veškerého dění v dané třídě, tzn. školního života, interakcí mezi jejími členy,
reakcí dětí na pokyny učitele, způsobů výuky, dění o přestávkách atd.
111.

Metoda výzkumu

Jak již bylo řečeno, hlavní výzkumnou metodou bylo strukturované pozorování, kdy
byly veškeré prvky pozorování, jež se děly v čase, zaznamenány. Za strategii p o z o r o v á n í jsem
musela zvolit izomorfní deskripci, která spočívala v zaznamenání celého pozorovaného toku
chování ve všech jeho projevech a přirozené chronologii, včetně kontextu projevu chovaní.
Důvodem je možnost pozdější analýzy a definování kategorií učitelova chování. Výsledky
pozorování jsou uvedeny v Příloze.
Co se týká míry mé vlastní zúčastněnosti, jedná se o spornou otázku. Ráda bych
konstatovala, že se jednalo o nezúčastněné pozorování, kdy bych pouze přihlížela daným
událostem a životu ve třídě. Avšak to se zdá být v prostředí třídy o čtyřiadvaceti zvědavých
žácích,

nemožné.

K minimalizaci ovlivnění přirozeného chodu života ve třídě mou

přítomností jsem se snažila co nejméně narušit chod třídy a proces adaptace, nemást je svou
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přítomností, být mimo dosah jejich pozornosti. Z daného důvodu jsem seděla v poslední
lavici, většinou jsem přicházela dříve než děti, abych svým příchodem neupoutala pozornost
dětí. Pro můj výzkum bylo zejména důležité pozorovat co možná nejvíce nezúčastněně a do
dané problematiky nezasahovat vlastním jednáním.
1 přes to všechno, nelze být mezi prvňáčky cizím chladným pozorujícím jedincem.
Paní učitelka mou osobu na počátku pozorování dětem uvedla jakou „druhou paní učitelku".
Vstřícně mne přijala a já ji byla nápomocna při některých organizačních záležitostech.
Vzhledem ke skutečnosti, že na mě před dětmi během vyučování velmi často mluvila, jsem
byla v době pozorování nejspíš doopravdy aktivním členem třídy.3 Stávalo se, že jsem byla
vyzvána paní učitelkou k hodnocení výkonu dětí („Paní učitelko, pojďte se podívat, jak krásně
Míša napsal jedničky.") apod. Zejména o přestávkách mi některé děti spontánně vyprávěly
různé věci a ukazovaly své věci, obrázky, pomůcky, hotové úkoly (především), hračky,
svačiny apod.
Domnívám se však, že mé zařazení do třídy bylo díky včasnosti mého nástupu hladké
a proces adaptace narušen nebyl. Možná by se v případě mé vyšší snahy být nezúčastněným
pozorovatelem (cizí osobou, pro žáky první třídy) školní adaptace dětí opravdu ztížila. 1 ím,
že byla „má" paní učitelka velmi zkušená z přítomností studentek pedagogických oborů,
nejevila žádné rozpaky ve způsobu vedení třídy a domnívám se, že má „zúčastněnost" její
přirozenost v projevech chování nenarušila.
Mezi další způsoby získávání dat bylo aktivní dotazování, či průběžné rozhovory a
konzultace s paní učitelkou k dění ve třídě.
1.12.

Výzkumný vzorek

1.12.1. Pasportizace školy
Možnost pozorování mi byla poskytnuta v pražské základní škole s běžnou výukou
poblíž mého bydliště. Jednalo se o školu, kterou jsem sama jako žákyně navštěvovala.
Lokalita školy je v klidnější části ve středním centru hlavního města na Praze 10. Je nutno
dodat, že vzhledem k „nesídlištnímu typu" této části města a vyšší koncentraci škol, je zde
konkurenční boj o žáky. Na škole, kterou jsem navštěvovala, se otevřely pouze dvě první
třídy, s tím, že počet žáků v těchto dvou třídách není také velký (24 a 25 žáků). Není to

Paní učitelka na mne například při hodině promlouvala z přední části třídy do mé zadní lavice:„Paní učitelko,
podívejte se, jak nám krásně vykvetl ibišek."
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dlouho, co se statut školy změnil ze „Základní školy" na „Fakultní základní školu
Pedagogické fakulty UK". Jedná se o školu běžného typu, jež navštěvují děti nejčastěji
z přilehlých oblastí školy. Zajímavým zjištěním pro mne osobně bylo, že jsem měla možnost
potkat velmi mnoho učitelů ještě z doby mé docházky, s tím, že ředitelka školy byla mou
bývalou učitelkou fyziky. Pro popis školy to může znamenat, že učitelé jsou zde jak mladí
absolventi, tak zkušení, trpěliví učitelé.
1.12.2. Pasportizace třídy
Do třídy, kterou jsem navštěvovala, nastoupilo namísto původních šestadvaceti žáků,
čtyřiadvacet žáků. Deset dívek a čtrnáct chlapců. Osm dětí mělo odklad školní docházky,
z toho se jedná o čtyři dívky a o tři chlapce. Ve věku pěti let nastoupily 4. 9. 2007 tři děti (dvě
dívky, jeden chlapec). Osm dětí mělo vady řeči nebo bylo doposud v péči logopedické. Dvě
děti (chlapci) jsou jiné národnosti (jeden vietnamské národnosti, druhý ukrajinské národnosti).
Paní učitelka je středního věku a první a druhou třídu učí již více než 15 let. Původem
je Slovenka. Vzhledem k dlouhé působnosti na české základní škole a nutném dostudování
(po příchodu do České republiky) elementární pedagogiky, resp. učitelství pro první stupeň
ZŠ, se však tato skutečnost v jejím mluveném jazyce nijak neprojevovala. K dětem i rodičům
byla velmi milá. Byly znát léta praxe na základní škole, ale náznaky syndromu vyhoření či
vyčerpání jsem v době svého pozorování nezaznamenala. Paní učitelka byla velice vstřícná
k mé přítomnosti i mé osobě, jakékoli informace mi ráda poskytla, otázky zodpověděla,
případně mě k tázání sama pobízela. K tak vstřícnému přístupu nejspíše posloužil i fakt, že za
dobu její praxe se u ní „přiučilo na praxi" již několik studentek a pozorování, jako jsem já
prováděla, byla několikrát součástí. I to je dokladem vstřícnosti, profesionality a ochoty
spolupracovat ze strany této třídní paní učitelky.
1-13.

Postup zpracování dat - procedura

Na základě pozorování života dětí a učitele ve třídě jsem získala podrobná data, která
jsem přepisovala do počítače. Z těchto dat jsem se jejich analýzou nejprve pokusila vyčlenit
nejzákladnější oblasti školní adaptace. Teprve potom jsem se snažila najít všechna data
související s požadavky adaptace v jednotlivých určených oblastech. Pro zodpovězení třetí
otázky položené v úvodu práce jsem hledala všechny projevy učitelčina chování, ktere se
jevily jako pomoc, ulehčení procesu adaptace.
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VI.

ZJIŠTĚNÁ DATA A JEJICH INTERPRETACE
V následujících kapitolách se pokusím shrnout vypozorovaná data v souvislosti se

sledovaným jevem, tedy jednotlivé požadavky plynoucí z níže jmenovaných oblasti (kontextů) školní adaptace a učitelčino pozitivní působení na děti při jejich procesu
přizpůsobování se na školu.
Každá z následujících kapitol bude obsahovat podobnou strukturu; první část bude
obsahovat výčet prvků, které do daného kontextu patří a na které se děti musí adaptovat
včetně příkladů zpozorování. Druhou část tvoří interpretace vypozorovaných dat, kdy se
pokusíme v jednotlivých oblastech adaptace shrnout z nich plynoucí požadavky na psychiku
žáka. Součástí je pak i část s konkrétními projevy učitele usnadňující adaptaci v daném
kontextu, tedy nejčastěji chování učitele, jeho slova, činy, dále však například jeho výběr
pomůcek a přizpůsobení činností dětem apod.
Proces školní adaptace v sobě zahrnuje mnoho různých aspektů; nároků na chování a
sebekontrolu dítěte, také však na pozornost, výkony, zapamatování si, organizaci svých věcí i
domácí přípravu a mnoho dalších. Ve své práci jsem pozorované prvky školní adaptace
rozčlenila podle kontextu školní adaptace na tři velké skupiny, samostatné kapitoly.
Jak jsem uvedla již výše, fyzický kontext se týká všeho, co se školní adaptací souvisí
z hlediska nového prostředí a neživých předmětů, které se v něm vyskytují např. orientace
v prostoru školy, třídy, lavice, uspořádání vlastních předmětů, v lavici, šatně atp. Zde se
pokusíme nalézt jednotlivé aspekty zmírnění přechodu do školního prostředí ze strany učitele
i školy samotné.
Sociální kontext souvisí s adaptací na nové sociální vztahy dítěte ve škole. Jedná se
také o odpověď na otázku, jak paní učitelka konkrétně pomáhá dětem adaptovat se na nové
sociální prostředí; pravidla různých vztahů, pravidla vzájemné komunikace s ostatními žáky i
dospělými, vztahy mezi jednotlivými žáky ve třídě, způsoby, jak si vytvářet vztahy, pravidla
slušného chování, pomoci, apod.
Školně-úkolový kontext je zaměřen na specificky školní nároky a adaptaci na ně. Tedy
jakým způsobem se paní učitelka snaží pomoci přizpůsobit nové žáky na situaci učeni, na
nároky a požadavky školy, včetně domácí přípravy apod.
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1.14.

Fyzický kontext - prezentace dat

Klíčovými otázky jsou: 1. na co se nový žák musí adaptovat z hlediska prostředí, tedy
identifikace oblastí adaptace z hlediska neživého prostředí a 2. způsob, jak je adaptace
v uvedených oblastech fyzického kontextu usnadňována.
Pro snadnější orientaci v tématu slouží následující tabulka, v níž jsou uvedeny tři hlavní
vypozorované kategorie fyzického aspektu adaptace, včetně nejzákladnějších faktorů, které do
tohoto bodu spadají, tak jak jsme je vypozorovali.

Tab. 1 Aspekty spadající do školní adaptace ve fyzickém kontextu.
Aspekty
I.

adaptace

Orientace v prostředí

II. Prostor pro předměty
III. Estetický rozměr
prostředí (neosobní)

Konkrétní oblasti adaptace
Orientace v prostředí školy
Orientace ve třídě - zasedací pořádek, „mé místo"
Prostory pro mé věci
Uspořádání věcí
Výzdoba chodeb
Výzdoby prostoru ve třídě

Fyzický kontext školní adaptace zahrnuje tři základní skupiny neživých prvků, na něž
se musí žák první třídy adaptovat. V prvním případě se jedná o orientaci v rámci prostředí,
kam spadá nejprve prostor školy a následně až uspořádání a orientace v rámci třídy jakožto
místnosti. V druhé podskupině jsou rozebírány aspekty adaptace související s žákovými
předměty a jejich relativně stabilním uspořádáním ať v penálu, či na a v lavici, tak i v prostoru
třídy. Zák je vržen z útulného domácího pokoje do velké místnosti obsahující tabule a řady
lavic a židlí; musí se adaptovat i na to, jak třída a škola vypadá.
114.1.

Orientace v prostředí

V každém novém prostředí, kde se jedinec pohybuje, je pro nekonfliktní a bezpečný
pocit třeba se co nejdříve naučit orientovat; vědět kudy se dostaneme tam, kam potřebujeme,
kde ta místa jsou a jaké jiné cesty mohou k danému cíli vést. K pocitu spokojenosti a bezpečí
také může přispívat vědomí, co je tam, kde se nepohybujeme. Ve školní adaptaci je však
situace pro děti věku pěti až sedmi let ztížená právě jejich nerozvinutou schopností orientace,
nezkušeností se samostatným pohybem v tak velkém prostředí a náročností na pamatování
znásobenou neschopností číst. Popisy pomocí psaného pojmenování tříd na dveřích tříd i
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šaten pro děti znamenají velký deficit v možnosti samostatného poznání třídy. Ze strany druhé
pak je škola opravdu budovou velkou, členitou, stejně jako chodby dlouhé, někdy bývají
matoucí dva druhy schodišť, šatny, kde se pohybují stovky dětí, a přitom všechny stejné,
dveře od tříd také stejné apod.
Novopečený žák se tedy musí přizpůsobit novému školnímu prostředí. Nejprve by měl
zjistit, kde se vyskytují místnosti, jejichž návštěva bude jeho každodenním chlebem, jedná se
tedy o identifikaci šatny dané konkrétní třídy v rámci ostatních, dále identifikaci místnosti
třídy v rámci křídla školy a patra. To jsou body, mezi nimiž se žák bude pohybovat každý
všední den minimálně dvakrát. Šatny ve škole byly „klečového" typu, a byly jednotlivě
označeny pomocí názvu třídy a byly seřazeny taktéž podle tříd - první třídy začínaly nejdál od
vchodu do školy, ale nejblíže ke schodišti vedoucímu do prvního patra, kde byla třída. Zák
musí být tedy seznámen s polohou šatny a třídy nejlépe pomocí jiných orientačních bodů.
Další velice významnou místností jsou záchody, které je tedy potřeba taktéž zařadit do
vnitřních orientačních vzorců, pomocí nichž se žák může bez obav orientovat.
Dítě se v rámci získání základní orientace v prostoru školy musí aspoň lehce seznámit
s prostředím školy obecně, kolik má pater, jaká jsou křídla budovy a například kam se dostane
konkrétně po druhém schodišti dolů z přízemí. Musí si vše projít, podívat se, kde co je a podle
čeho co pozná.
Z hlediska školní adaptace v rámci orientace na nové prostředí školy se paní učitelka
snažila dětem vyjít vstříc zejména první týden vyzvedáváním dětí přímo od rodičů v šatně
školy a společným doprovodem do třídy. Tímto konáním měly děti v první řadě odlehčené
nároky na paměť a nutnost orientace a z hlediska pocitů také odlehčený přechod od rodičů.
Opakovaným doprovodem si děti přirozeněji upevnily trasu od šaten do třídy. Druhý týden
nebyl problém se samostatným přechodem dětí ze šatny do třídy. Možná k tomu také
přispívala skutečnost, že byly děti na budoucí samostatný přechod připravovány (paní učitelka
to často zmiňovala) a tudíž si cestu mohly první týden více či méně vědomě vštěpovat. Bod
pozorování Přílohy 1 č. § 15 (dále jen „§ 15"): Paní učitelka dětem říká",, ...že se nemusí bát,
že se ztratí; až přijdou „zítra" do školy, že na ně bude čekat u šaten, kde dneska byly, a pak
půjdou společně do třídy. " § 51: Před šatnou třídy je paní učitelka, a děti společně s rodiči,
kteří se s dětmi loučí, a připravují se odejít. Označení třídy bylo pro prvňáčky, z nichž ještě
většina neuměla rozeznat písmenka, také paní učitelkou usnadněno dvojím způsobem; jednak
jejím informováním, do jaké třídy a ke komu chodí, a navíc důkladným ústním připomínáním
upevněno: Bod č. § 25: Paní učitelka dětem připomíná, kdyby se ztratili, nebo se jich někde
ptal, že chodí konkrétně kpaní učitelce Polákové a také, že chodí do třídy „ l.A".
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Pro

kvalitnější

osvojení

informace

paní

učitelka

název

třídy

také

doplňuje

vizuálním

připomenutím číslo ,jedna" a písmeno „a" napsala na tabuli a doplňuje slovy: Bod č. § 13:
„ Časem se naučí číst a poznají, jak vypadají písmenka značících jejich třídu l.A.„ Dalším
vysoce ulehčujícím a deficit ve schopnosti čtení

kompenzujícím prvkem bylo samotný

způsob označení třídy. K označení třídy i šatny byl paní učitelkou použit shodný
profesionálně nakreslený obrázek psa. Tedy konkrétní a pro děti velmi známé jevy. Volba a
použití stejného obrázku na dveřích šatny a třídy je pro děti také velmi odlehčujícím prvkem:
Bod č. § 21: ... Přitom ukazuje na dveře na nápis l.A a také na označení nalepeným pejskem.
Bod č. 74: „svoji třídu poznáte, že je na dveřích, co?" „Pejsek", odpovídá polovina třídy.
„Nechávejte, děti, ty dveře otevřené, abyste pejska viděli.

V šatně máte na dveřích také

pejska."
Pro dokonalý pocit, že je dítě již žákem základní školy je třeba také upevnit znalost
školy jako budovy, kde se co nachází. Velmi důležité záchody děti poznaly společnou
návštěvou druhý den ve škole o přestávce: Bod č. § 41: ..., děti jdou hromadně (celá třída) na
záchod, aby věděly, kde je... Mezi nejvíce odlehčujícím v orientaci po budově školy a
seznámení žáků s tím, kde co je, bylo provedení celé třídy najednou důležitými prostory a
místy ve škole, i s popisem důležitých souvisejících věcí s daným místem: jde o jídelnu,
družinu, tělocvičnu, počítačovnu, sborovnu, i „místnosti", kde sídlí jejich paní učitelka. I když
si děti nejspíš moc věcí nezapamatují, jelikož některá místa navštěvovat nebudou, tak pro
pocit sblížení s budovou školy má tento krok význam velký: Viz bod č. § 204 a dále: Náplní
této hodiny je provedení třídy po škole; „děti, už chodíte do školy týden, a ještě jsme neměli
čas projít si budovu školy, abyste věděli, jak vypadá škola celá a kde jsou tělocvičny a tak. "
Děti mají udělat dvojice a velice tiše jdou za paní učitelkou. Nejprve jdou ke sborovně, a za
místem, kde sídlí paní ředitelka, ta je u sebe, tak děti zdraví, potom i za paní hospodářkou.
Jdou potom ke schodišti druhému, kde nesmí žáci chodit, a po něm jdou nahoru do druhého
patra, zde projdou chodbou až ke kraji, paní učitelka popisuje, že se zde učí starší žáci.
Přejdou potom do třetího patra, kde si ukážou na konci chodby „počítačovnu. " („kam někteří
budou chodit na kroužek počítačů ") Pokračují potom zpátky dolů do tělocvičny. Paní učitelka
ukazuje i šatny „pro starší žáky" a místa, kam se dávají balony a pak i obě samotné
tělocvičny, velkou a malou. Děti jsou potom zavedeny do šaten, ale tam se nezastavují („tady
to již znáte "), paní učitelka děti vede do jídelny. Ukazuje jim, kde se tvoří fronta, že se nesmi
předbíhat, kam se dávají aktovky. A pak jdou do jídelny. Zde paní učitelka poznamenává, že
jídelnu hlídá jeden takový pán, který „je hodný jen na hodné děti a umí se pěkně zlobit.'
Nejprve ukazuje paní učitelka dětem, kde sedí paní učitelky. Pak jim ukazuje, kde se berou
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tácy, kam se dávají příbory atp. o tom, že když už nemohou dojíst jídlo, tak že je tu okénko,
kam mohou zbytek odnést, ale že se mají snažit dojíst jídlo, mají na výběr a jídla je škoda.
Děti si nemají brát více jak jednu skleničku, když vypijí čaj nebo něco jiného, tak at si dají čaj
zase do té samé skleničky. Potom jdou z jídelny dolů do družin, které již někteří znají. Paní
učitelka zdraví paní učitelky z družiny. Děti ochotně také. Paní učitelka při průchodu chodbou
kolem družin připomíná, aby si všimly krásy výzdoby chodby z činnosti v družinách. Na konci
této chodby má místnost i paní učitelka.
Třída je pro žáky takovým „ společným školním pokojíčkem". To znamená, že si i
škola dává záležet nákupem různých pěkných nových čistých barevných (červenozelených)
lavic, prostorem i na hraní. Paní učitelka ale také tento prostor přizpůsobuje dětem a snaží se
pocit spokojenosti dítěte vyvolat a udržet zaručením určitého svého osobního prostoru v rámci
třídního prostoru, kde je ostatních dětí mnoho, udržováním pořádku ve třídě i v lavici:
Dané místo k sezení. První den ve škole si děti sedaly, jak chtěly, ale na školní práci
paní učitelka děti druhý den rozsadila podle velikosti. Také jim řekla důvod, proč velcí
nemohou sedět vepředu (zadní by přes ně neviděly na tabuli.). Bod č. § 24: Děti se na pokyn
paní učitelky postaví před tabuli podle velikosti do jedné řady. První mají stát nejmenší děti.
Bod č. § 29: Paní učitelka dětem popisuje, co se bude nyní dít - a to, že si budou sedat do
lavic podle velikosti, protože velcí v prvních lavicích být nemůžou, protože by přes ně nebylo
vidět. Také však zaručila viditelnost znaků psaných na tabuli všem, ujištěním se, že každý vidí
nakreslenou květinu, tedy i ti vzadu. Bod č. § 36: Potom na tabuli kreslí květinu a zeptala se
všech, zda ji všichni dobře vidí. Nikdo nereagoval negativně. Také bych za usnadňující aspekt
adaptace na prostředí třídy doplnila, že paní učitelka projevovala zájem o pocity spokojenosti
z toho, kdo s kým sedí a tak vyloženě nenechala, aby i když nevyšel zpočátku sudý počet
dívek a chlapců, aby seděla dívka v lavici s chlapcem. Bod č. § 30: Potom je paní učitelka
podle velikosti začne posílat do lavic a to podle pohlaví - „ holčičky spolu a kluci spolu ". Bod
č. § 31: Na jednu holčičku nezbyla kamarádka, paní učitelka se tedy rozhodla, že si má vybrat
jednoho ze dvou stejně vysokých kluků - se kterým by radši seděla. Krystínka volí Michala.
Bod č. § 32: Jelikož paní učitelka říká, že nikdy nedávala sedat si holčičku s klukem, tak se
dohodla ještě s holčičkami vepředu, že se budou týdně střídat, aby vždycky mohla jedna z nich
sedět s holčičkou taky. Volba místa k sezení byla však i podle aktuálních individuálních
potřeb žáka přizpůsobena i z didaktického hlediska, (aby se žáci nerušili a více se soustředili).
Bod č. § 355. Paní učitelka říká Kristiánovi: „ Kiki, vezmi si své věci a jen na tuto hodinu si
sedneš tady dopředu (místo chybějící Kačky). Pokusíme se vždy využít míst, které jsou volné a
jsou blíž k tabuli. Místo Petra si sedne Jonášek. Pojď sem Jonášku".
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Z hlediska uspořádání společných věcí (pro jistější a bezpečnější pocit moci nad
nimi) paní učitelka dětem podává na počátku informace o tom, že mají tyto předměty řád.
Dává jim najevo, že některé věci mají své pevné místo, což dětem zaručuje jistotu a pocit
moci nad těmito prvky třídy. Patří sem například mýdlo u umyvadla, ručníky u umyvadla a
v příkladu uvedený toaletní papír. Bod č §. 65: Paní učitelka nese jeden toaletní papír na
skříň se zásuvkami a upozorňuje děti, že si tam mají papír na záchod brát - ne celý, ale
kousek si utrhnout. A když dojde, ať řeknou paní učitelce, ta jej doplní. Osobní prostor žáka
v a kolem své lavice paní učitelka pro jeho zvětšení a uspořádání organizuje také konkrétními
slovními pokyny doplněné i názorným předvedením. K pocitu, že má každý žák ve své třídě
málo prostoru může přispívat i nepořádek ve věcech kolem lavice. Bod č. § 69: Děti se maji
postavit, ale moc se nikam nevejdou. Paní učitelka říká, že si mají dát aktovky na háčky a
bude pak mnohem více místa. Mnoho dětí může být na začátku školní docházky frustrováno
nedostatečně velkým místem v důsledku dělení se o lavici se sousedem. Dalším bodem se
paní učitelka snaží tento prostor zaručit pravidlem, že vnější noha židle se má opírat o vnitřní
nohu stolu: bod č. §121: Terezka se hlásí v první lavici, že má málo místa na lavici. Paní
učitelka řekne, že si mají děti každý sednout úplně ke kraji lavice a věci si dát taky na ki-aj,
protože chápe, že ty lavice jsou malé. Bod č 162: Petr se, zlobí, že sedí Míša

na jeho polovině

lavice. Paní učitelka reaguje:„Míšo, dej si židličku nožičkami ke kraji stolu. "
Pořádek ve třídě přispívá k pocitu nejen vyšší útulnosti místnosti ale obecně k pocitu
spokojenosti z přítomnosti v takové - uklizené a uspořádané místnosti. Bod č: § 187: Hlásí se
Lukáš: "Tam spadla křída. ", a ukazuje na křídu pod tabulí. Paní učitelka odpovídá: "Ano. Já
vím. Když to vidíš, tak na nic nečekej a rovnou to zvedni, jo? "Lukáš šel křídu zvednout a paní
učitelka mezitím oslovuje všechny žáky:"Když spadne cokoli na zem,

třeba kapesník nebo

papírek, tak to zvedněte, ať se to tady neválí. "K dobře uklizené třídě patří také zvedání či
naopak sundávání židlí po či před vyučování. Bod č. § 354. Paní učitelka si všímá dvou
zvednutých židlí, kde chybí žáci, proto paní učitelka říká: „ Vždy, když někdo chybí, sundáte
židli" Z hlediska rozdělení prostoru třídy z hlediska určených činností, uvádím příklad, kdy
paní učitelka určila na počátku školního roku prostor, kde si děti o přestávkách mohou
hrát: Bod č. § 68. Paní učitelka dětem říká, o čem je přestávka. Děti mají chodit, nejíst, pít,
neběhat a nesedět v lavici.

Vzadu mají koberec, mohou si tam klidně hrát. Máte tady také

magnetickou tabuli, kde jsem vám připravila různé obrázky, ale s tím si můžete hrát také.
Pokud je ve škole během vyučování rušno, zavírá paní učitelka dveře, jinak je většinou
nechává spíš otevřené, aby bylo ve třídě dostatek čerstvého vzduchu. Když však byly dveře
původně zavřené a přichází žákyně do třídy, tak na základě asociace s domovem, připomíná
35

paní učitelka, že se dveře zavírají: Bod č. § 190: Když Monča přišla do třídy, reaguje paní
učitelka: "Mončo, vy nemáte doma dveře? " Monika se vrací a dveře zavírá.
1.14.2. Prostor pro předměty
Dalším aspektem fyzického kontextu souvisejícího s orientací v prostoru je nutnost
kvalitně si osvojit prostředí třídy, stabilní uspořádání předmětů a nábytku zde a také mít
vymezen svůj vlastní prostor pro existování ve třídě. Prostor třídy pro žáka tvoří právě školní
nábytek - židle a lavice, které mají určitou strukturu (řady), zásuvky na věci dětí i učitelky,
skříně, kam si paní učitelka dává věci a na stěnách vepředu několik druhů tabulí (bílé clipchartové, křídové a magnetické), a po všech zdích různé plakáty a pomůcky k výuce. Je
třeba pochopit, kde co žák najde (kapesníky, toaletní papír), které předměty ve třídě nesmí a
které může použít (včetně pravidel užívání společného majetku), kde je prostor na hraní si a
kde je osobní prostor žáka, kde se může věnovat svačině. Co se týče osobního místa v lavici,
je třeba respektovat paní učitelkou podle různých kritérií zvolené zasedací místo, a tam si
sedat každý den. Místo v lavici má své stabilní prostory pro předměty; háček na aktovku,
kapsář po straně, lavici a pod lavicí prostor pro bezprostředně nepotřebné pomůcky, které je
však nutno mít na danou hodinu připravené. Také je nutno pochopit, jak je možno místo v
lavici využívat (svačiny, hodina, hraní si) ale také pravidla užívání místa, co se smí, nesmí,
musí. To znamená vědět, která část lavice je žákova a která náleží sousedovi, a taktéž sem
patří pravidlo péče o místo - udržování pořádku na lavici a i v lavici, vedle lavice, tak aby se
v uličkách vedle lavic dalo chodit.
Jak již bylo řečeno, místo v lavici má mnoho možností pro organizované uspořádání
žákových pomůcek, učebnic a jiných školních věcí. Dítě se ve třídě musí naučit udržovat
pořádek ve svých věcech a to zejména díky pochopení možností a také paní učitelkou
určených pravidel, co přesně si dávat kam, např. do kapsáře, aby časem „nepraskl" pod tíhou
nadmíry věcí apod. Další pomůcky, například cvičební úbor, mají také své pevné místo - a to
v zásuvkách, které jsou označeny nálepkami s obrázky, jež si děti musí zapamatovat společne
s místem své konkrétní zásuvky.
Paní učitelka v následujících odstavcích prokazuje snahu ulehčit dětem adaptaci na
prostředí pomocí organizace předmětů dětí, ať již na lavicích a v lavicích, ale taktéž určením
konkrétních míst, kam si své věci mají ukládat. I tato pomoc dětem umožňuje složitě
nevymýšlet, kam co dát, odlehčuje paměť a také dává řád věcem, což je velmi významné pro
usnadnění adaptace.
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Aby se děti mohly dostatečně dobře učit a soustředit se jen na práci, potřebují k tomu
dostatek manipulačního prostoru. Způsob, jak takový pořádek a prostor získat a udržovat pani
učitelka děti na počátku školního roku musí naučit. To znamená, že na začátku paní učitelka
organizuje konkrétními a názornými pokyny, co kam dát vzhledem k prostoru lavice. Dalším
usnadňujícím prvkem vzhledem k organizaci věcí na lavici je i přesné určení před hodinou,
který předmět je čeká a co si tedy na lavici mají děti připravit. V první řadě paní učitelka
určila konkrétní místo konkrétních věcí (vybraných dle aktuálního vyučovacího předmětu)
a to v rohu lavice, na sobě položený penál, který je zavřený apod. využívá názorného ukázání:
Bod č. § 111: Paní učitelka kouká na nepořádky, co mají děti na lavici, proto jim říká: „Děti,
udělejte to takhle přesně, koukejte sem: penál, dejte takto, učebnici sem pod něj... ", používá
k tomu věci Kubíka. Všechny děti ihned vše uspořádají na svých lavicích dle pokynů. Bod č
§240: Nejprve si na to děti musí udělat prostor; „připravte si z penálu pět pastelek na lavici.
Budeme si s nimi tak trochu hrát a pracovní sešit schovejte,

abyste před sebou měli

místečko. " Potom ještě jednou opakuje, že si děti mají zavřít penál; „ pět pastelek si připrav.
Petře,

takhle to není uklizeno.

manipuluje s Petřevými předměty).

Pracovní sešit si polož takhle na penál (paní učitelka
...

Tomášku, záznamníček máš mít u sebe,

chybí ti

pracovní sešit. Ondříku, jak to, že nemáš pracovní sešit. Kubíku, dej pryč ten papír. „ Bod č. §
246: U Kikiho se paní učitelka pozastavila kvůli nepořádku: „ Kde máš pastelky? Co je
tohleto, dej to pryč. ", ukazuje na nepotřebné předměty, které má Kristián na lavici. Bod č.
251: "Děti, ukliďte si pastelky do penálu. ... Ivánku, dej to zpátky.", pobízí paní učitelka děti a
postaví se před třídu čeká, až budou všichni vnímat. V následujících příkladech paní učitelka
definuje, jak vypadá nepořádek a chválí pořádek. Bod č. § 151. „Petře, dej si pryč ty desky,
co dělají na lavici? Máš tady nepořádek!", hodnotí Petřevo ledabylé uspořádání věcí na
lavici paní učitelka. Bod č. § 274. Při procházení třídou se pozastavuje u Davida a dává mu
sama penál z lavice do aktovky, Tomášovi říká, ať si jej také schová, Kikiho chválí za
pořádek...
Paní učitelka se snaží dětem ulehčit přípravu na hodinu, tím, že vždy před vyučovací
hodinou určí předměty, kterc si děti mají připravit na hodinu: § 93: Paní učitelka dětem
říká, že si mají dát na lavici penál, záznamníček, „Živou abecedu", a že si mají na lavici
udržovat pořádek.-. V případě určení učebnice, která je popsána písemně, volí paní učitelka
„pracovní" název učebnice podle konkrétního obrázku na ní („zajíčci") a stejně tak však tuto
informaci podloží ukázáním dané učebnice: § 270: Paní učitelka po

příchodu

pozdraví děti a

pobídne děti: „ Připravte si sešit se zajíčky. ", a sešit má v rukou, aby děti viděly, který myslí.
Děti sledují a vyndávají z podlavic své cvičebnice psaní. Když si někdo něco zapomene, tak se
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zezačátku paní učitelka snaží problém konstruktivně řešit, tím zajistí vypracování řešeného
úkolu: bod č. § 441. "Ondříku, ty nemáš fixu? Míša ti ji mimořádně půjčí, ale ty mu ji pak
vrátíš.", všímá si paní učitelka nedostatku pomůcek u Ondřeje.
Z hlediska fyzického kontextu je nutné dětem ulehčit také organizaci jejich věcí,
možnosti jejich uložení v rámci třídy. Ve třídě je několik možností, kam si dávat věci, ať již
na lavicích ušité kapsáře, háčky na aktovky nebo zásuvky na věci na tělesnou výchovu. Paní
učitelka dětem konkrétně říká, kam si co mají dát. Na lavicích ze strany jsou přivázané sáčky
na VV věci; Bod č. § 40: Každý si jej na pokyn paní učitelky rozdělá a uklízí do kapsáře
pověšeného na obou krajích lavice. Každou věc na přesný pokyn („ vodové barvy do přední
kapsičky" apod.). U kapsáře jsou také háčky na aktovky; Bod č.§ 69: Děti se mají postavit,
ale moc se nikam nevejdou. Paní učitelka říká, že si mají dát aktovky na háčky a bude pak
mnohem více místa. Ručníky mají také své místo; bod č. § 107: Potom Tuánek přináší ručník
k paní učitelce, ta říká: „ Tuánku, ty jsi malý, Vali, pojď sem, pomůžeš Tuánkovi pověsit
ručník." ... Kristián mu pak již ručník věsí k umyvadlu ve třídě. Ve třídě napravo byly
zásuvky na sportovní potřeby. Paní učitelka tyto zásuvky v prvním týdnu označila hezkými
samolepkami se zvířátky a to postupně říkala dětem, kterou zásuvku jaká lavice má. Aby
dětem bylo ulehčeno zapamatování zvířátka, byly zásuvky vybírány podle pořadí lavic; Bod
č. § 108: Úbory na tělocvik si děti mají dát do šuplíků. Po dvojicích, jak sedí. Michal
zpozoruje, že Tuan nemá cvičební úbor, vykřikuje to nahlas. Tuan kouká a čeká, co bude.
Paní učitelka se usmívá a říká: „To nevadí, zítra si přineseš cvičební úbor, Tuánku, ano?"
Ten na kladnou odpověď kýve hlavou.
Aby se dětem neztratily hračky a nějaké cennosti, radí paní učitelka, aby si takové věci
děti do školy vůbec nebrali. Paní učitelka v následujícím příkladu ulehčuje dětem organizac
věcí ve zmenšení jejich počtu pokynem, aby do školy nosili jen věci, které souvisí
s výukou4. § 81: „ Děti, do školy nenoste zbytečnosti, a co do školy nepatří. Nože, mobily,
protože s těmi když se něco stane, pojišťovna vám to neuhradí, bundu ano. Já vaše věci
nehlídám. " Dalším důvodem, netahat do školy zbytečnosti je, aby toho žáci neměli zbytečně
hodně. Bod č. § 164: Paní učitelka říká dětem: "Děti, všechna písmenka jsou velká, nevejdou
se do jedné kapsičky, tak nenoste je všechny, já vám budu říkat, která písmenka máte přinést.
Ano? Opakuji, nenoste všechna písmenka. "...

4

Hračky paní učitelka vysloveně nezakázala, o přestávkách si s nimi děti hráli, některé na to reagovaly tak, že to
do školy ale přece nepatří, zde pravidlo domnívám se, že chybělo.)
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Do následující skupiny jsem zařadila všechny projevy, které souvisely s manipulací ci
organizací věcí, s nimiž si děti vědomě či nevědomě nevěděly rady: bod č. § 160: Mísa se
hlásil, že lepidlo, které má u sebe, není jeho, paní učitelka se nejprve zeptala: "Copak, Misko,
copak se děje?", pak ho převzala a našla správného majitele. Bod č. § 188. Péťa v zadní
lavici zvedá ruku a říká, že ho bolí hlava. Paní učitelka říká k celé třídě:"Všichni sundat
mikinu.

Venku je ještě letní počasí, tady je nedýchatelno a vy máte mikinu. " Bod č. § 273.

Míša se hlásí, zda si může jít ořezat tužku a k němu se hlásí následně i Ondra. Paní učitelka
povoluje, ale doplňuje to: „Děti, byla bych ráda, kdybyste připsaní už měli ořezanou tužku.
Doma si,

až si budete dělat domácí úkoly a připravovat si aktovku do školy, pěkně

zkontrolujte, zda máte taky ořezané tužky. "
1.14.3.

Estetický rozměr prostředí

Udržování pořádku je třeba jak v prostorách školy a třídy i vlastní lavice a to pro
příjemný pocit. Pro takový pocit je třeba mít nějak obecně prostor vyplněn něčím příjemným,
obrázky, výzdobou vlastními výtvory, na něž je ve třídě také určen konkrétní prostor - vzadu
v místnosti na zdi - koberec.
Do poslední části fyzického kontextu jsem zařadila veškeré estetické prvky, které se
ve třídě vyskytují, a tím třídnímu prostoru dodávají vřelejší tvář. Některé prvky paní učitelka
zmiňovala, ty budou uvedené, jiné zmínila, ale v pozorování to zaznamenané není (když
například komentovala zalévání květin o přestávce atp.) Mezi prvky, které třídu zpříjemnily
po stránce estetické, jsem zařadila i prvky, které pobyt ve třídě zpříjemnily po stránce
momentálních potřeb dané věkové kategorie žáků (hraní si, nástěnky s pohádkami) apod.:
Vzadu ve třídě byl koberec, kam se připichují obrázky z výtvarné výchovy: bod. C. 77.
„O přestávce máte čas na jídlo. Přestávky jsou od toho, abyste se protáhli a neseděli na židli.
Můžete chodit po třídě a koukat na různé věci, máte vzadu koberec a na tom obrázky, časem
si tam nakreslíme vlastní obrázky, po zdích visí plakáty s hezkými obrázky pohádek..."
Ve třídě byly pověšené plakáty s nakresleným dějem pohádky. Paní učitelka je take
používala při výuce k různým činnostem: bod č. § 77. „ O přestávce máte čas na jídlo.
Přestávky jsou od toho, abyste se protáhly a neseděly na židli. Můžete chodit po třídě a koukat
na různé věci, máte vzadu koberec a na tom obrázky, časem si tam nakreslíme vlastni
obrázky, po zdích visí plakáty s hezkými obrázky pohádek... "
Ve třídě na své lavici měla paní učitelka dřevěného papouška „Felixe", kterého pani
učitelka na počátku roku velmi „zosobnila", že náleží vždycky k třídě, kterou právě učila. A
už jí doprovází velmi dlouho. Tento dřevěný papoušek byl personifikován, paní učitelka po
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ránu předváděla, že poslouchá, co jí šeptá, (kdo jej pozdravil a kdo jej nepozdravil např.). Deti
zdravení Felixe velmi prožívaly, hladily ho a dávaly si na pozdravu záležet. Také hlídali, kdo
jej zdraví, kdo ne.) § 16. Paní učitelka dětem představuje papouška Felixe, je to její věrný
přítel a doprovází jí ve škole velice dlouho. Umí mluvit, ale jen paní učitelka ho slyší. Pani
učitelka by byla ráda, kdyby se k němu děti chovaly pěkně a pokaždé ráno ho pěkně
pozdravily. 1 ona to dělá. Bod č. §47. Dále paní učitelka jakoby mluví k Felixovi, hladí ho a
ptá se, zda ho všichni pozdravili. Felix je dřevěný papoušek postavený na rohu katedry pani
učitelky, tak aby jej mohl každý pozdravit a pohladit při příchodu do školy.
Paní učitelka dostala od maminky jednoho z žáků ibišek, jemuž dala významnost a
projevovala nahlas starost a radost z jeho růstu, děti květinu pak také začaly „sledovat" Bod č.
§ 141. Karolínka paní učitelce sděluje zprávu, že ibišek vykvetl. Paní učitelka žasne. Každé
ráno dávala najevo lítost, že nevykvetl a různě ho přesouvala (květinu dostala paní učitelka
od maminky Tomáše).
Do prostoru ve třídě chodba školy nepatří, nicméně její výzdoba do estetického
rozměru prostředí ano. Bod č. § 208: Paní učitelka při průchodu chodbou kolem družin
připomíná, aby si všimly krásy výzdoby chodby z činnosti v družinách. Na konci této chodby
má místnost i paní učitelka.
1.15.
V

Fyzický kontext - souhrn a interpretace dat
uvedené kapitole jsou zaznamenány momenty

školní

adaptace

související

s fyzickým kontextem. Z hlediska adaptace se jednalo tedy o orientaci v prostoru školy,
prostředí třídy a prostředí místa v lavici, dále pak o organizaci a ulehčení manipulace
s předměty a charakter estetického uspořádání prostoru třídy.
Pro informaci a přehlednost uvádím nejprve výčet všech prvků fyzického kontextu, na
které učitelka pomáhala dětem se adaptovat, v následující tabulce:
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I

Tab. 2 Souhrn konkrétních projevů ulehčujících adaptaci na fyzické prostředí.
Aspekty adaptace
Konkrétní projevy ulehčeni
A

7T

I.

*

I

~

Orientace v prostředí

II. Prostor pro předměty

III. Estetický rozměr
prostředí

I

31

I

I

I

I

I

I

~

I

Orientace v prostředí Skoty:
o
Doprovod ze šaten do třídy první týden
o
Označení třídy konkrétním obrázkem
o
Upozorňování a opakování informace, do jaké třídy chodí
o
Společná návštěva záchodů
o
Společné projití a popis všech školních důležitých míst
Orientace ve třídě, v rámci lavice:
o
Místo k sezení - určené podle:
o Výšky dětí - „Aby malí žáci viděli"
o
Zrakových schopností - „Aby všichni viděli"
o
Pocitu spokojenosti - „Aby se děti cítili příjemně"
o
Didaktických potřeb - „Aby se žáci více soustředili"
o
Pevně dané uspořádání některých společných věcí
o
Velikost osobního prostoru kolem své lavice
Osobní prostor v rámci své lavice
Udržování pořádku na lavici určením předmětů na ní a jejich místa
Slovní s vizuálně-názorným konkretizováním pravidel pořádku na
lavici
V případě absence pomůcek - půjčení
Organizace žákovských věcí pomocí úložných možností ve třídě:
„Kapsáře" na potřeby na výtvarnou výchovu
Háčky na aktovky
Háčky na ručníky dětí
Zásuvky na sportovní potřeby označené samolepkami
Do školy nenosit nic navíc

Jednotlivé prvky třídy k „zosobnění" neosobního prostoru, aby se
dítě cítilo příjemněji; estetický i didaktický účel;
Prostor, kde si děti o přestávkách mohou hrát
Koberec na obrázky z výtvarné výchovy
Plakáty o pohádkách
Maskot třídy - personifikovaný dřevěný „Papoušek Felix"
Květiny na parapetech; zdůraznění květu ibišku
Vyzdobená chodba v družinách
Pořádek ve třídě

V jakých oblastech probíhá adaptace dítěte na školní prostředí?
Fyzický kontext je v první řadě problematikou adaptace na prostor školy, orientaci
v ni. Děti jsou seznamováni s místopisem školy celý první týden. Někteří autoři zařazují
poučení o místopisu školy do oblasti poučení o bezpečnosti (Klusák 2005) a do hodin
p r v o u k y P a n í učitelka podle školního řádu děti seznámí s tím, kde co je, a co kde „číhá" za
mozne nebezpečí. Kvalitně osvojená orientace v prostoru školy podle Hříbkové může určitou

Prvouka obecně na začátku školní docházky bývá informování o oblastech žákovství formou povídání si a
ran. a vedle toho i oblastech dětem důvěrně známých (Klusák 2005).
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měrou v některých případech signalizovat úspěšnost i ve školních výkonech (Hříbková 1998,
s. 273). Paní učitelka v mé třídě omezila neúspěchy v orientaci ve škole jejím mnohaletou
praxí ověřeným postupem; doprovod do třídy, zástupné konkrétní symboly na dveřích,
připomínáním názvu třídy a dalšími výše jmenovanými způsoby. Za dobu mého pozorovaní
jsem jen jednou zaznamenala, že by dítě zabloudilo .
Zájem paní učitelky je zaměřen na příjemný pocit žáků obecně, tedy i z prostor školy a
třídy. Žákův případný stres způsobený příchodem do neznámého prostředí školy a třídy je
změkčen mateřským přístupem paní učitelky k dětem. O přestávkách často opakovala; „ To
nejdůležitější o co mi jde je, aby se mým dětem ve škole líbilo, aby se cítily bezpečne a
spokojeně." K příjemnému pocitu z prostředí kolem sebe přispívá i možnost přinést si
z domova do školy něco svého. Hračky, pokud nebyly drahé a velké, učitelka dětem ve škole
nezakazovala. Naopak zdůrazňovala možnost hrát si s nimi o přestávkách na určených
místech. Děti navíc měly otevřenou možnost hrát si s věcmi školními (magnetická tabule).
Čeho se adaptace v rámci dané oblasti týká?
V oblasti orientace jde nejprve o seznámení s místopisem školy a také orientace ve
třídě, v rámci své lavice. V oblasti manipulace s předměty se jedná o zvnitřnění pravidel
ukládání školních pomůcek, naučení se využívat možnosti třídy, lavic apod. V případě
estetického rozměru prostředí se dítě ocitá v prostředí, jež je mu uzpůsobováno z hlediska
příjemných pocitů, a tak aby se cítilo bezpečně. Prostor třídy je členěn na pracovní sektor a
prostor pro hraní, prostor pro prezentaci výrobků atp. - podle činnosti či účelu (Hříbková
s. 276.). Stejně tak děti dostaly plnou možnost využívat prostor třídy k rozmanitým
činnostem. Děti měly vymezené prostory pro hraní, pohyb, procházku, výstavku výrobků a
obrázků apod. Vedle toho byl určen prostor výjimečný svou nedotknutelností - sektor osobní.
Jeho důležitost byla zdůrazňována již od prvního dne, kdy byl důraz položen na jeho
výběr podle individuálních potřeb a možností (výška dětí, pohlaví, sympatie apod.) Osobni
sektor byl vyčleněn jako místo, které je nedotknutelné a dítě zde má možnost věnovat se více
činnostem. Nejde tedy jen o sektor vymezený činností, ale sektor vymezený také subjektem,
jemuž patří. Sama lavice a její účelnost je určena činností (učení, čtení, psaní, výtvarna
činnost, ale také povídání se spolužáky, svačení, odpočívání, hraní si apod.) a její přípravou
(její účel je mít někde připravené školní potřeby, schované pastelky apod.). Snaha posadit

Dana žákyně se po vyučování zapomněla připojit k ostatním dětem, které pak vyzvedla paní učitelka z družiny,
^tuace dívce nějaké větší problémy nezpůsobila - ihned věděla, kam se na pomoc obrátit a jak si o doprovod
' ict. Ještě druhý den se o tom zmiňovala (že se ztratila a že ji paní učitelka Terezka doprovodila do družiny).
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žáky do lavic z hlediska individuality žáků by mohl být popsán jako třetí atribut osobního
sektoru tvořeného místem v lavici. Protože se v osobním sektoru nacházejí věci v žakove
vlastnictví, má možnost paní učitelka skrze ně efektivněji upevňovat u dětí cit pro pořádek,
motivovat je k jeho udržování. Ten je zdůrazňován i v souvislosti s třídou a jejím vlastněním
skupinou žáků.
Udržování pořádku ve třídě je důležitou složkou školní adaptace. Různá míra tlaku na
jednotlivé děti je způsobena tím, zda je to pro děti nová skutečnost (záleží na benevolenci
rodičů, stylu výchovy). Tlak je vyvážen: 1. možnostmi prostoru a 2. působením paní učitelky.
V prvním případě se jedná o řád a velikost v „úložných" možností lavice, třídy apod., s nimiž
se děti na počátku školní docházky seznamují. Tyto možnosti jsou prezentovány paní
učitelkou a na jejím způsobu závisí kvalita zvnitřnění si pravidel, kam co patří. Předměty a
pomůcky měly možnost si děti dávat na různá konkrétní místa.7 Důležité je, že na jedné straně
byl dětem vštěpován řád ve věcech, ale na druhou stranu byla také poskytována možnost
volby, i když omezená. Děti byly instruovány, co si mají vyndat na každou hodinu - penál a
notýsek a potom vždy před hodinou konkretizovala, kterou cvičebnici si mají na lavici
připravit. Její označení, jelikož děti neumí číst, zjednodušila na zlehčené pojmenování podle
obrázku na obálce nebo obecně podle vzhledu učebnice. Tuto instrukci doplnila také
názorným předvedením učebnice, kterou si mají vyndat.

Jaké projevy chování učitele tuto adaptaci usnadňují?
Pokusíme-li se nyní uvést všechny projevy ulehčující adaptaci ze strany paní učitelky
vůči dětem. V naší třídě pozorujeme čtyři hlavní projevy paní učitelky, jež ulehčují školní
adaptaci v rámci fyzického kontextu:

1. poskytování jednotlivých informací (způsob

předávání; „od zaujetí pozornosti po konkrétní symbolické označování"); 2. zprostředkováni
pravidel (organizace, pořádek, řád); 3. společně prožité zkušenosti (kolektivní poznávám a
zážitky) a 4. vytváření emočně pozitivního klimatu. 8
Všechny tyto čtyři skupiny usnadňování mají efekt na motivačně-emoční oblast a na
kognitivní oblast psychiky dítěte. V prvním případě se jedná o uspokojování zvýšené potřeby

7

Tím byly šité kapsáře na krajích lavice s mnoha kapsami. Paní učitelka dětem vytvořila řád, co si do jaké kapsy
dávat. Stejně tak děti upozorňovala na konkrétní věci, které si děti měli dávat na lavici a pod lavici.
8

Společně prožité zkušenosti" při poznávání prostor by možná mohly spadat jak pod informace, tak pod emoční
aspekt adaptace na prostory. Domnívám se však, že se jedná o příliš specifický způsob poznávání prostor školy
s mnoha účinnými důsledky pro celou adaptaci na fyzický kontext.
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bezpečí u těchto dětí a ve druhém případě se jedná o zvýšení informovanosti - vštěpovaní
informací, znalostí a dovedností, které jsou znakem „žákovství". Jsou to dvě základní oblasti,
na něž se paní učitelka zaměřuje v ulehčování adaptace na fyzický kontext školní adaptace.
Může se jednat i o specifický způsob předávání informací. Mluvíme o informacích
vztahujících se k orientaci v budově. Prvňáci mají vykompenzován deficit ve čtení označeni
třídy konkrétním symbolickým znakem. Kučera popisuje zkušenost z výzkumu, kde byla tnda
a žáci samotní označováni shodně mašličkou (2005, s. 29). V mé pozorované třídě se jednalo
o obrázek černobílého štěněte. Děti neměli k dispozici žádný zjednodušený „plánek" ani
zasedací pořádek či jiný informační materiál k připomenutí sítě místností, chodeb či jiných
důležitých míst. Paní učitelka tento deficit kompenzovala dále verbálním vštěpováním daných
informací.
Pokud je dětem ve sledované první třídě předávána informace verbálním způsobem, je
brán velký zřetel na zaujetí pozornosti (například „pravidlo zvednuté ruky" 9 ). Dalšími
způsoby kvalitnějšího zapamatování informace byly; její časté opakování a dotazovaní
verifikující vedle pozornosti také pochopení informace aj.
Většina z uvedených projevů spadající do předávání informací má vliv na pozornost a
paměť.
Vštěpování pravidel a řádu;

„pravidla,

organizace,

pořádek,

řád."

V souvislosti

s uspořádáním předmětů ve škole, třídě nebo na lavici je paní učitelkou předáván konkrétní
řád manipulace s těmito předměty. Děti si zvnitřní a zautomatizují tato pravidla chováni u
nebudou muset složitě uvažovat, jak se ve škole mají chovat. Znalost těchto pravidel přispívá
k dobrému pocitu ve škole, třídě, pocitu, že je dítě opravdovým žákem. Vědět, kam co patří,
za jakých podmínek mohu manipulovat s předměty nebo vstupovat do interakce, zvyšuje
pocit známého i rychlost realizace učební činnosti. Děti relativně brzy ví, co se smí, nesmí a
musí. Pro děti je dodržování pravidel, jež zadá paní učitelka, přímo úměrným průkazem a
příkladností správnosti chování v roli žáka. Z hlediska motivačního je důležitým negativním
aspektem také učitelčino „nepřijetí" žáka (z jeho subjektivního pohledu). Nedodržování
pravidel bývá příčinou verbálního pokárání od paní učitelky. Žák rád hlídá druhého, zda
pravidla dodržuje správně, a navíc si sám pro sebe ověřuje, že dělá vše tak, jak dělají ostatní.
Dostává se mu pak pocitu uspokojení z dobře pochopeného a provedeného pravidla
(vypozorováno). Největší problém měli žáci s pravidlem, co mít na lavici. Paní učitelka proto

9

Když paní učitelka vypráví informaci důležitou pro děti, které jsou však upovídané, zastaví se a zvedne ruku.
Děti, j e ž paní učitelku zpozorují, přestanou mluvit a čekají než ztichne celá třída.
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demonstrovala častokrát, jaké předměty mají být na lavici a jaké v lavici. Děti jsou však
někdy po informaci před hodinou, že si mají připravit matematiku, zmateni a připraví si
všechny věci související s matematikou (například cvičebnici na domácí úlohy). To svědčí o
potřebě relativně delší doby k osvojení si některých pravidel.
Skupinové

zážitky,

poznávání.

Paní

učitelka

využívala

k adaptaci

dětí

také

„kolektivního poznávání". Šlo o společné poznávání např. školních prostor. Tento způsob má
efekt na prožitky, protože má; 1. souvislost s prožitky žáka vyplývající z j e h o „aktivnosti"
osvojování si informace - „prožití, zážitkovost, aktivita". 2. souvislost s prožitky žáka
vyplývající ze skupinového osvojení si poznatku - „skupinové sdílení, prožívání žáka v rámci
skupiny dětí, momentální sdílení situace a prožitků s ní spjatých". Vedle motivačně-emočního
vlivu na žáka dochází k rozšiřování jeho informovanosti.
Situace v praxi vypadala tak, že paní učitelka provedla celou třídu na wc, aby věděly,
kde jsou. Z hlediska prožívání žáka mohl být tento způsob vzrušujícím zážitkem, než když by
0 tom, kde co je, pouze slyšel. Pozitivní pro upevnění takové informace může být využití více
smyslů než při pouhém využití sluchu.
Pozitivní emoční klima. Paní učitelka se snažila dětem ulehčit pocity nejistoty a chladu
„neznámého" prostředí estetickým rozměrem - výzdobou chodeb a třídy pohádkovými
plakáty s obrázky i výtvory dětí samotných. U dětí je tedy zvyšován pocit bezpečí. Aby nebyl
na pocity prvňáka kladen velký tlak, snažila se zlepšit tento pocit také vhodnou volbou
souseda k sezení (stejné pohlaví a vůbec individuální přizpůsobení potřebám dětí). Sem spadá
1 snaha naučit děti pocitu zodpovědnosti ke třídě jako místnosti z hlediska její čistoty,
pořádku. Ač je pro děti v tomto věku požadavek zvednout papírek motivován spíše vnějšími
motivy (pochvala), jedná se o posilování estetického cítění a uvědomění si vlastních
kompetencí k vytvoření onoho pozitivního pocitu.
1.16.

Sociální kontext - prezentace dat

Jak bylo výše uvedeno, sociální kontext školní adaptace zahrnuje vše týkající se
sociálního prostředí žáka - jeho vztahy s novými kamarády, zpočátku však pro něj cizími
dětmi; pravidla vzájemné komunikace žáka s paní učitelkou a jinými pracovníky ve škole;
vztahy mezi jednotlivými žáky ve třídě včetně způsobů, jak si pozitivní vztahy vytvářet,
pravidla slušného chování, apod.
V této části se pokusíme odpovědět na otázky: 1. Na co se nový žák musí adaptovat z
hlediska sociálního prostředí? Tedy identifikace oblastí komunikace a interakcí mezi žákem a
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ostatními; 2. Jak je adaptace v uvedených oblastech paní učitelkou usnadňována? Na první
část otázky odpovídá částečně již následující tabulka;
Tah.

3 Sociální kontext adaptace a jeho konkrétní prvky.
Konkrétní oblasti daného kontextu
Aspekty adaptace
I.

Komunikace a interakce
učitel —» žák

Pravidla chování žáka při promluvě paní učitelky k němu
Styl - specifický způsob komunikace paní učitelky s dětmi při výuce
Obsah nedidaktické komunikace mimo výuku

II. Komunikace a interakce
žák —> učitel (jiný
dospělý)

Pravidla komunikace:
Zahájení komunikace
Průběh komunikace
Pravidla slušné komunikace (s dospělým)

III. Komunikace a interakce
žák - žák

Regulace vztahů mezi jednotlivými žáky
Řešení konfliktů

IV. Obecné principy
komunikace a interakce

Gramaticky správné formulace
Vedení k česky správné komunikaci u dětí jiné národnosti

Prvky sociálního kontextu charakterizují osoby, mezi kterými interakce probíhá, a
směr této interakce. To znamená, že v komunikaci mezi učitelem a žákem rozlišujeme komunikaci směřující od učitele k žákovi a komunikaci směřující od žáka k učiteli. Dalsi
možností vzájemné komunikace je komunikace mezi žáky. Hlavním regulátorem interakci
mezi žáky zůstává stále (a v první třídě zejména) paní učitelka. Věnovali jsme se však i
interakcím mezi dětmi v situacích nepřítomnosti paní učitelky. Poslední oblast nazvana
„obecné principy komunikace a interakce" obsahuje spisovný jazyk, gramaticky správné
vyjadřování, volba slušných slov, správné skloňování apod., neboli práci s jazykem.
Specifickou součástí tohoto prvku je však problematika učení českého jazyka u dětí, ktere
mají rodiče jiné národnosti (dítě vietnamské a ukrajinské).
Z hlediska první možnosti interakce (od učitele k žákovi) je nucen žák adaptovat se na
to, že když k němu paní učitelka mluví, on musí vedle dalších pravidel zejména v chovaní
vzorně poslouchat. Musí ovládat své chování, nevrtět se, hledět na paní učitelku, vnímat její
slova a význam, co pro něj ta slova znamenají. K tomu platí obecné komunikační pravidla ve
smyslu, že nesmí paní učitelku přerušovat, skákat ji do řeči apod.
Ve chvíli, kdy má žák potřebu reagovat po projevu paní učitelky, se dostáváme ke
druhé oblasti komunikace (žáka k učiteli), která klade nároky na žákovo chovaní a
sebedisciplínu také. Žák musí ovládnout touhu říct něco ihned, musí se totiž nejprve vzorné
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přihlásit, počkat si na pozornost paní učitelky, která jej teprve poté může vyvolat. V případe,
že se hlásí navíc mnoho žáků, dostává se žák do emocionálního tlaku, obav, že asi ne všichni
žáci budou vyvoláni a k uspokojení potřeby něco nutného sdělit nemusí dojít.
Vstupem do školy se dítě stává součástí sociálního kolektivu třídy, která klade
požadavky na slušné chování a na jeho sociální schopnosti. Tím míníme schopnost navázat
kontakt, přátelství nejlépe, také schopnost si jej udržet. Z hlediska vývoje dítěte žáka se tyto
schopnosti v první třídě formují. I proto je paní učitelka ten, kdo děti sociálním prostředí
v úrovni vrstevníků žáka provází.
Stejně tak je dítě nuceno mluvit nikoli hovorově, nebo jak je zvyklé z domova. Musí
respektovat pravidla obecné komunikace, volit slušná slova, využívat správných gramatických
forem slov a vět. To mají obtížné zejména děti nečeské národnosti, jejichž přítomnost
v českých běžných základních školách není již žádnou raritou.
1.16.1.

Komunikace učitel-žák

Při komunikaci od učitele k žákovi je kladen důraz na pravidla chování žáka, když
k němu paní učitelka promlouvá. V takové situaci je třeba, aby žák paní učitelku vnímal,
poslouchal, nevyrušoval ji, neskákal do řeči apod. Dalším faktorem prvku komunikace ze
strany paní učitelky je způsob, jak paní učitelka k dětem promlouvá, a co dětem říká v čase
mimo výuku. Dítě je v první třídě silně vázáno na učitelčino přijetí, které dítě rozliší podle
způsobu chování paní učitelky, obsahu jejích slov a stylu komunikace. Dítě je citlivé na
jakékoli projevy paní učitelky vůči němu. Z očekávaných slov, které paní učitelka bude
směřovat k žákovi, jenž si zapomněl domácí úkol, má daný zapomnětlivec někdy takový
strach, že se může spustit pláč již před vyučovací hodinou. Jen dvakrát se opakující negativní
projev paní učitelky vůči dítěti, může v tomto dítěti vyvolat pocity odmítnutí ze strany
učitelky. To může mít za následky řetěz dalších negativních reakcí promítajících se do
celkové kvality školní adaptace. Díky tomuto tlaku je potřeba zmírnit a regulovat, přizpůsobit
styl a obsah slov pedagoga „nedidaktické" komunikace. Tedy takové komunikace, která ač
může probíhat během vyučování, netýká se vzdělávání. 10

ze n° e m a t ' k a Z a b ý v a -> í c í se specifickým způsobem komunikace paní učitelky k dětem prolíná i fyzickým a
Šk Ině pracovním
Sod M"3
°
;
kontextem, kdy jejím užíváním paní učitelka zlehčuje psychickou zátěž žákům.
ocia ni ontext má v záběru také obecné působení paní učitelky na děti. Jsou to její daná pravidla, působení a
důsledek je ulehčení zátěže plynoucí ze školní adaptace obecně.
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V rámci komunikace od učitelky k žákovi se objevuje požadavek na disciplinované
chování, pozornost žáka, paměť apod. Těmito komponentami se zabýváme v následující části
o pravidlech chování žáka při komunikaci učitelky k němu.

Pravidla komunikace učitel —• žák
Pozornost. Když paní učitelka mluví k žákovi, ten musí na její proslov soustředit svou
pozornost, má ji poslouchat. V případě, že paní učitelka zpozoruje, že některý žák paní
učitelku nesleduje, musí žáka přímo oslovit; Bod č.§ 183. ... Paní učitelka se obrací na
Kristiána: „Kiki, nespi. ", říká s úsměvem.... Doplnila bych také příklad motivace pochvalou
k upevnění žádoucího chování: §371. Paní učitelka chválí Kristiána, že o něm dneska vůbec
neví, jak je hodný. Stejně tak pohladí Jonáška a říká mu: „A už žádnou slzičku. " Když byl ve
třídě hluk, zvedla paní učitelka ruku a tiše čekala. Jedná se o tzv. „pravidlo zvednuté ruky",
které využívala paní učitelka k uklidnění rozdováděné třídy, k zajištění si jejich pozornosti
Děti, které si ruky všimly, musely přestat mluvit, rovně se posadit a svou pozornost soustředit
na paní učitelku. Během mého pozorování mělo toto pravidlo významný efekt, někdy však
pro jeho urychlení paní učitelka gesto doprovodila i verbálním oslovením třídy. § 228... „Děti,
když budete číst,... koukejte na mě," k tomu paní učitelka zvedá ruku a čeká, až to všichni
zaregistrují. Potom pokračuje:",

....chci abyste si na písmenka,

která čtete,

ukazovaly."

Nejen, že děti měly projevovat, že paní učitelku slyší, poslouchají, vnímají. Je třeba, aby byla
pozornost soustředěna na význam slov paní učitelky, její instrukce. Petr míval obecně
roztěkanou mysl a koncentrovat pozornost přesným instrukcím mu činilo obtíže: § 165.
•••Paní učitelka se ptá Petra: "Petře, na co myslíš? " Petr pochopí, že má asi špatně zvolené
Písmenko a opravuje. Paní učitelka reaguje: "No, to už je lepší

Na lavici budete mít jen to,

co vám řeknu, tohle schovej.
Nechat paní učitelku domluvit, nepředbíhat. Když mluví paní učitelka k dětem, je
nutné, aby paní učitelku nepřerušovaly a nechaly ji domluvit, třebaže je očekávatelné, co chce
pani učitelka říct. Některé děti s potížemi autoregulace, jako například Petřík, měli s tímto
pravidlem problémy. £ 278. „Kdo má...

začala paní učitelka větu, ale ihned se přihlásil

Petr, proto paní učitelka na tento počin reaguje: „Ale Petře, vždyť ani nevíš, co jsem chtěla
nct." Následující příklad se týká také nutného sebeovládání, ale ke „zbrklému" projevu se
strhla celá třída. Navíc se „předbíhání" žáků pokynům paní učitelky týká neverbálně zadaných
pokynu, které nejspíš měly mechanický charakter (z hlediska posloupnosti pokynů): Bod §
171. Pani učitelka na to reaguje: "vidíte, jak jste zbrklí. Předem si myslíte, že dám velké
dlouhé a."
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Neskákat paní učitelce do řeči. Paní učitelka se dětem snaží dát relativně velký
prostor se kdykoli přihlásit o slovo, nesmí však ledabyle skákat paní učitelce do řeči: § 144.
Petřík chtěl něco říct, ale zapomněl se přihlásit o slovo, tak reakce paní učitelky byla: „ Petře,
neskákej mi do řeči! Nebo ti pak škrtnu razítko, které jsi dostal. A to dělám velmi nerada. "
Petr má neustále problémy se svou impulsivností v reakcích a v dalším případě vyrušuje
proslov paní učitelky. Vedle toho je důsledkem vyrušování nepozornost žáka k pokynům paní
učitelky: § 164. Paní učitelka říká dětem: "Děti, všechna písmenka jsou velká, nevejdou se do
jedné kapsičky, tak nenoste je všechny, já vám budu říkat, která písmenka máte přinést. Ano?
Opakuji, nenoste všechna písmenka. " Potom se obrací k Petrovi, který vyrušuje: "Petře, ty
tady zlobíš a nemáš to tak, jak říkám. "
Přivítání, pozdrav a loučení ze strany učitele. Na počátku hodiny paní učitelka vždy
řádně postavené žáky pozdravila: £ 22. Paní učitelka se při prvním zvonění postaví před
stojící žáky. Pozdraví je „Dobrý den. " Poté jim řekne, ať si sednou. Na konci vyučování paní
učitelka nezapomíná nikdy na přání hezkého zbytku dne. Bod č.§ 50. Po zvonění jim končí
vyučování a mají si uklidit věci do tašek a zvednout židle, „holkám mohou pomoct silní
kluci". Potom se děti postaví do dvojic ke dveřím a pozdraví se s paní učitelkou, která jim
přeje hezký den...
Když paní učitelka promlouvá k dětem, je od každého žáka vyžadováno respektování
komunikačních pravidel, z nichž některé jsou školskou úpravou obecné komunikace
(například hledění na učitele, když k žákovi mluví). Dalšími pravidly je: nepřerušování
projevu paní učitelky, neskákání do řeči, vnímání obsahu učitelčiných instrukcí. Vedle toho
jsou děti povinni se na počátku vyučovacího dne s učitelkou pozdravit, k čemuž je nutné se
vzdy tiše postavit. Teprve pak paní učitelka svou třídu zdraví.
Styl komunikace paní učitelky vůči dětem. Již věk dětí signalizuje vyšší potřebu
přizpůsobit styl komunikace, který by působil více na jejich emoční potřeby vyžadující pocit
bezpečí. Styl komunikace a projevů chování ze strany paní učitelky vůči dětem je zde pro
jeho prvky označen jako "mateřský". To znamená, že působí zejména na pocity bezpečí
prvňáčka. V případě, že se žák dostane do situace, která způsobí žákův nepříjemný pocit,
nepohodu a zejména pláč, je paní učitelkou "mateřsky pochován", objat, pohlazen. Fyzického
Projevu podpory (pohlazení, objetí) paní učitelka využívá také k pochvale, podpoře.
„Mateřský" styl komunikace učitelky skrze fyzické projevy. V případě, že se u
ditete začínají projevovat pocity bezmoci pláčem, paní učitelka je přijímá soucitně a reaguje
na ne tak citlivě, že dítě většinou pak plakat ihned přestane. Mezi projevy chování paní
učitelky v případě rozrušení žáka patří fyzické pohlazení a slovní podpora; Bod č. § 404:
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Kuba má řadu špatně, stejně jako jeho soused Tomáš, řadu mají od největšího do nejmenšího.
Pani učitelka Tomášovi říká, jak to má být, Tomáš se rozplakal. Paní učitelka Tomáše hladí a
říká mu, ať si z toho nic nedělá, že příště se mu to povede. A hlavně ať nepláče. Bod § 125.
Paní učitelka Tomáše hladí a říká mu, že si z toho nemá nic dělat. Když paní učitelka omylem
poslala „svého" žáka do třídy vedlejší, z níž byl však záhy poslán zpátky, projevila svou
omluvu plačícího žáka objetím: bod § 35. Paní učitelka Tomáše objala, omluvila se mu, a
jelikož je vysoký, posadila ho do poslední lavice k Kristiánovi. Paní učitelka také plačící děti
zezačátku hodně hladila. Bod § 163. Někdo z dětí vykřikl: „Paní učitelko, Pavlínka brečí!"
Paní učitelka přichází k Páje a ptá se: „ Copak je, broučku? Pročpak pláčeš? Pořádně se
nadechni, přestaň plakat. Není ti rozumět. No, neboj se. " Pavlínka nakonec s pomocí paní
učitelky říká, že nemá splněn domácí úkol. Paní učitelka Pavlínku pohladí a říká jí, že domácí
úkol byl až na středu, že je všechno v pořádku. Vedle situací, kdy je podpora žáka
s negativními pocity vyjadřována pohlazením apod., využívá paní učitelka těchto projevů i
jako vyjádření pochvaly, pozitivní reakce: § 389. Kristián bouchl omylem paní učitelku a
pěkně se omluvil, paní učitelka ho pohladila.
Oslovení - zdrobnělinou jména či nějak jinak zdrobněle. Volba slov a jmen, které
využívá paní učitelka k oslovení žáků, jsou zejména zdrobněliny a jména budící pozitivní
pocity. Obecně paní učitelce ale záleželo na tom, aby se co nejrychleji naučila jména všech
záků, jejímiž používáním by upevnila svůj osobní postoj k nim. Paní učitelka oslovuje děti
zdrobnělinami a „láskyplnými" jmény, což také na děti působí bezpečně až mateřsky. § 142.
Ivanku! Já jsem slyšela, že jsi nechtěl od maminky.§ 163. ...Paní učitelka přichází k Páje a
Pta se: „ Copak je, broučku? Pročpak pláčeš?.. § 433. "Tak dětičky, jdeme na to.", začíná paní
učitelka vyučovací hodinu a postaví se významně před tabuli a mlčí stejně jako žáci stojící v
lavicích.

Paní učitelka se snažila urychlit proces zapamatování jmen pomocí svého

vyzkoušeného způsobu - ihned druhý den dětem rozdala čtvrtky, ty se přeložily a děti si měly
na jednu půlku nakreslit obrázek, na který budou koukat. Potom paní učitelka dětem napsala
jména na druhou půli papíru, který byl postaven na lavicích jmény k paní učitelce. Děti tyto
sve jmenovky měly za úkol ihned po začátku vyučování vystavit na svých lavicích, pokud se
Jim nepletli. Paní učitelka se první týden snažila pokaždé si nějaká jména zapamatovat a pro
deti zabavnou formou se sama veřejně pravidelně prozkušovala. § 43. Společně s paní
učitelkou rozdáváme přeložené čtvrtky. Paní učitelka dětem říká, že si mají na jednu stranu
namalovat pastelkami obrázek. § 44. Poté se děti na další pokyn paní učitelky řadí do fronty u
její lavice, aby jim na papír napsala jméno.
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Projevení emocí v komunikaci. Paní učitelka se snažila dětem dát najevo své emoce
ať záporné, tak kladné pro povzbuzení: § 237. Paní učitelka se ptá dětí: „Těšily jste se do
školy?" Děti sborově odpovídají: „Ano". Pak se paní učitelka ptá konkrétně Kikiho, který
odpovídá, že se těšil. Na to paní učitelka reaguje: „Říkáš-li to upřímně, tak mě to velmi těší. "
V případě, že se paní učitelka musí zlobit, dává najevo, že nerada, tudíž další snaha o vcítěni
se: § 144. Petřík chtěl něco říct, ale zapomněl se přihlásit o slovo, tak reakce paní učitelky
byla: „ Petře, neskákej mi do řeči! Nebo ti pak škrtnu razítko, které jsi dostal. A to dělám
velmi nerada." Mezi paní učitelkou vyjádřené emoce patří například vyjádřená touha po
pocitu spokojenosti dětí. To znamená, že když se učitelce dostala informace o tom, že jeden
žák ve třídě prožívá vyšší emoční tlak, má nějaký problém, rozhodla se jej řešit. Navíc
veřejnost při řešení nejspíš mohlo být demonstrativním důkazem o tom, že konflikty se
opravdu řešit dají. § 142: „A je tu někdo, komu se ve škole nelíbí? ... Ivánku! Já jsem slyšela,
že jsi nechtěl od maminky. Pojď sem ke mně a řekni mi, někdo ti tady ve třídě ubližuje?" pta
se paní učitelka s tím, že Ivánka drží za ruku. Napomíná celou třídu: "Ticho všichni, máme
tady problém a ten se musí vyřešit. Každý problém se musí vyřešit. Já bych byla moc ráda, ...
ze srdce si to přeji, aby děti, které chodí ke mně do třídy, byly šťastné." A obrací se
k Ivánkovi: "Tak, Ivánku, pověz a nestyď se, někdo ti ubližuje?" § 386. Když paní učitelka
obejde téměř všechny, vykřikuje Michal, že Jonášek má razítko „rovně". Paní učitelka sejde
nechápavě podívat a zjišťuje, že Michal má razítko vzhůru nohama. Holky Terezky v první
lavici se usmívají a vykřikují, že to tak mají taky. Paní učitelka se nad tím pousmívá a žáci
také, ve třídě je veselá a milá atmosféra.
Souhrnně lze konstatovat, že pro mateřský styl je charakteristický fyzický kontakt
učitele a vložení emocí za účelem vcítění se do žáků, jejich podporování. K pocitu většího
bezpečí se paní učitelka navíc snažila zmírnit následky nerovnoměrnosti vztahu z hlediska
nadřazenosti rolí:
Dále se tento styl vyznačuje možností třídy rozhodovat. To, že je komunikace mezi
učitelem a žákem nevyrovnaná z hlediska moci a nadřazenosti role učitele, se zde paní
učitelka snaží kompenzovat následující situací, v níž předá dětem vážnost a zodpovědnost a
sama se postaví do role podřízené. Přitom se však paní učitelka snaží projevit respekt
k obecným pravidlům slušného chování. § 158. Paní učitelka se přitom omluvila, zda si může
posvačit se slovy: "Děti, dovolíte mi, abych jedla i když je hodina?" Děti souhlasily. „Navíc,
vím moc dobře, že se s plnými ústy nemá mluvit, ale já musím. " Paní učitelka, ač je ve třídě
svou rolí postavená na místo toho, kdo rozhoduje o dění ve třídě, snaží se dětem otevřít dveře
ke spoluúčasti na rozhodování: § 408. " dětí a ukazuje přitom na dílek na počítadle. Dává
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společně s hlásícími dětmi návrhy:

"Kulička? Korálek?" Třída se

rozhodla

spaní učitelkou na

korálku.
Obsah nedidaktické komunikace. Obsah nedidaktické komunikace paní učitelky je
také významným aspektem ovlivňující žákovu adaptaci. V první řádě se jedná o informováni,
o tom, co bude probíhat, co je potřeba přinést, připravit, zabalit, udělat apod.; provázeni
celým vyučovacím dnem. § 455. Zvoní, paní učitelka dětem říká: „Dojděte si na vt>c a
připravte si živou abecedu. "
Dále je obsahem slov paní učitelky věnovaných dětem informování o základních
hygienických a bezpečnostních pravidlech a jiná zejména výchovná poučení: § 75 Do školy
děti musíte chodit čistě oblečení. Děti, musíte se starat o hygienu, jinak na vás přijdou
nemoci. Když budete jíst svačinu neumytýma rukama, dostanete žloutenku. Byli byste pak
museli zůstat doma půl roku, dávejte si na to pozor, " říká paní učitelka důrazně § 350. Pani
učitelka kouká a diví se, že tři žáci nejsou ve škole. Říká, že si myslí, že jsou nemocní díky
nedostatečně osvojeným hygienickým pravidlům; „Já si, děti, myslím, že o sebe správné
nepečujete, že nedodržujete správná hygienická pravidla. Vždycky, když přijdete domů, měly
byste si umýt ruce. Když běháte a jste splavení, napijete se studené vody a tak... A pak jste z
toho nemocní! Děti, dávejte si na to pozor a buďte důslední. " Již pečovatelským tónem. § 351.
Dále také paní učitelka nabádá, aby děti, když jsou nemocní, necítí se dobře, zvrací, mají
průjmy nebo je bolí hlava, nechodily do školy. „Je to moc hezké, že do školy chodíte rády a
chcete zde být často, ale takhle byste nakazily spolužáky. "
Zájem o informace z neškolního života dětí. Na počátku týdne nebo i dne dává paní
učitelka prostor pro zážitky žáků z domova; co se dělo o víkendu, kde žáci byli, co dělali a
s kým. § 349. Paní učitelka pokyne, ať se děti posadí, a začne se dětí ptát, co se jim přihodilo
o víkendu, co je nového. Na to reaguje Míša, že mu upadl zub. Kiki se hlásí jako další a na
pokyn spustí, ale je paní učitelkou zaražen, že se má nejprve postavit. Potom tedy začne
vyprávět o tom, že ho píchla vosa do nohy. „Opravdu?" diví se paní učitelka, „tak to jsi
musel jet do nemocnice, ne? " - „Ne, mazali mi to a... " Paní učitelka se obrací na další dětské
poznámky ohledně víkendu. V případě, že šlo o začátek dne, ptala se paní učitelka dětí kromě
procvičování a domácích úkolů na to, jak se vyspali, a co dělali po škole. § 212. „Jakjste se
vyspaly?ptá se paní učitelka dětí.

Děti ji odpovídají sborově:

"Dobře." Paní učitelka

pokračuje v otázkách na spaní a sny a Ondra vypráví, že se mu zdálo o hvězdných válkách.
Zájem paní učitelky znát momentální stav - pocity a potřeby - dětí. Vedle zájmu
o děti z hlediska mimoškolního trávení času projevuje paní učitelka zájem o děti také
dotazováním se na to, jak se děti cítí. § 412. "Ondříku, že tys flámoval?", reaguje paní
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učitelka na Ondrovo zívnutí a pokračuje ke všem dětem: "Děti, komu se chce spát. " Pár dětí
zvedá ruku.
Pochvala, povzbuzení. Paní učitelka také zvyšovala u dětí pocit sebevědomí,
například následujícím slovním „komplimentem": § 406. "Tomáši, utřel se? Vidíš, jak jsi teď
pěknej kluk." Podpora samozřejmě nejvíce směřovala do motivace při osvojování učiva:
§400. Paní učitelka po dalších podobných otázkách chválí Jonáška:

"Jonáš se snaží a jde mu

to." § 371. Paní učitelka chválí Kristiána, že o něm dneska vůbec neví, jak je hodný. Stejně
tak pohladí Jonáška a říká mu: „A už žádnou slzičku. "
Obsahem komunikace paní učitelky směřované dětem mimo vyučování jsou tedy
v první řadě organizační informace o tom, co se bude dít v nejbližší budoucnosti či obecně.
Jedná se například o sdělení školního rozvrhu (kompenzace čtecího deficitu), apod. Vedle
toho paní učitelka často apeluje na základní hygienická pravidla a poučení o bezpečnosti
Dítěti je díky otázkám ze strany učitelky o jeho neškolním životě zmírňován tlak z přechodu
z rodinného prostředí. Může totiž před ostatními žáky prezentovat své zážitky, nebo například
sny a události, které se staly odpoledne, večer nebo před příchodem do školy (většinou
zážitky ze zmatku, když žáci zaspali). Navíc je dítěti paní učitelkou prokázována péče starost o fyzické i psychické pocity dítěte skrze její otázky. Paní učitelka potvrzovala, že je
hodnou paní učitelkou i projevenou podporou ve slovech, snahou zvyšovat sebevědomí děti,
podporou ve slovech. Poslední dva prvky mohou potvrzovat výše zmíněný mateřský styl
učitelčiny komunikace, jež byl charakterizován projevy péče a starostlivosti o dítě skrze
lyzické projevy a emočně nabité komunikace k dětem.
1.16.2.

Komunikace žák - učitel

Komunikace žáka s učitelem je nastavena mnoha pravidly, které patří do souboru
pravidel žákovské role.
Pozdravy na začátku hodiny, dne. Stejně tak, jako paní učitelka zdraví děti na
začátku dne, jsou i děti vedeny k pozdravu na počátku vyučování. Děti bývaly zmatené ze
dvou zvonění, proto se v následujícím příkladu snaží paní učitelka vysvětlit, které zvonění je
to, pn nemž se mají s učitelkou pozdravit. Důležité je také, že když paní učitelka tiše a vzorně
postavené žáky pozdraví, očekává od celé třídy sborovou odpověď („Dobrý den"): § 23. Dále
je informuje o tom, že na začátku vyučování jsou dvě zvonění. První jim hlásí, že si mohou
jeste naposledy dojít na záchod. Druhé jim hlásí, že se mají postavit a čekat na příchod paní
učitelky a tu potom také společně pozdravit.

Další příklad je ze situace, kdy paní učitelka učí

dcti zdravit se (první týden paní učitelka pravidla opakovala často): § 77. „Děti, pořádně
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zdravte. Ráno máme dvě zvonění, jedno znamená být na svém místě a připraven, a druhé je
začátek hodiny, kdy přijdu do dveří, vy se postavíte a pozdravíte." Na počátku vyučovací
hodiny jsou zpočátku zmatení žáci obeznámeni, že nemají zdravit slovy, ale jen postavením
se. § 42. Když zvoní a paní učitelka vchází, třída ji sborově pozdraví = Dobrý den=. Pani
učitelka jim pokyne, ať se posadí a řekne jim, že už se viděli a není tedy třeba zdravit. To
pouze na počátku dne. Děti měly často problém zjistit, kdy je kolik zvonění, a zpočátku
stávaly a čekaly na paní učitelku při zvoněním prvním po velké přestávce, což bylo špatně.
§ 120. Když zvoní, nejprve se nikdo nepostaví, ale paní učitelka vchází, a tak se žáci postaví.
Pani učitelka dětem vysvětluje, že jen před první hodinou a před třetí hodinou jsou zvonění
dvě a teď po první pauze je zvonění pouze jedno, kdy se žáci mají postavit.
Pravidla školní komunikace žák - učitel; „přihlásit se - být vyvolán - postavit se
- hovořit". První den školy paní učitelka dětem vysvětluje, jakým způsobem děti mohou při
hodině mluvit s paní učitelkou. Nejprve je nutno se přihlásit, být vyvolán a pak se postavit a
hovořit. V případě, že se někdo zapomněl postavit, motivovala děti tím, že předstírala, že
taková slova žáka, který není v pozoru, neslyší. V následujícím příkladu paní učitelka však
nejprve popisuje pravidla, jak komunikovat spaní učitelkou. § 11: A jedním ze základních
důležitých pravidel je, že se budete hlásit, když budete chtít něco říct. To znamená, že zvednete
ruku a budete čekat, až vás vyvolám. Tak si to zkusíme. Ještě jednou položím otázku: Kdo víte,
co se budeme učit ve škole?" Dívka v zadní lavici odpovídá, že se budou učit počítat, někdo
jiný že se budou učit číst atp. Zejména v prvních dnech paní učitelka musí pravidla upevňovat
skrze důsledné připomínání a opakování: § 365. Paní učitelka na tabuli píše písmenka: A, o,
ó a zkouší děti; „ Kdo mi řekne, které písmenko je na druhém místě? " Hlásí se pár dětí a
pani učitelka vyvolává Aničku, která chce odpovědět, ale paní učitelka ji zastavuje: "Postav
se

-

Jak je

uvedeno

výše,

dalším

způsobem,

kterak paní učitelka

upevňuje pravidla

komunikace žáka s učitelem, bylo „hrané neslyšení" :§ 200: Hanička vykřikuje, že teď přijde
medvěd. „Nepřihlásila ses, Haňulko, tak tě neslyším" § 447. Ondřej něco říká, ale paní
učitelka říká: „ Ondříku, já nevím, co říkáš, ty ses nepřihlásil." Ondřej se poté vzorně
přihlásil a vyřkl svůj dotaz, na nějž mu paní učitelka již odpovídá. Stejně tak, když nebyl žák
vyvolán, tak by neměl mluvit: Petříka, který měl problémy s ovládáním svého chování, paní
učitelka ale přímo napomenula. § 72. Petřík paní učitelce skočil do řeči něčím nepodstatným,
tak paní učitelka reaguje" "Já tě nevyvolala. " Žák si však jako pasivní čekatel na slovo musí
zvyknout, že přihlášení neznamená automatické vyvolání a smířit se s tím, že slovo ani dostat
nemusí. § 155. Terezka říká paní učitelce, že se celou dobu na ukazování tvarů hlásila. Paní
učitelka na to odpovídá:" Já vím, Terezko, že to víš, já musím ale vyvolávat i jiné děti. " Paní
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učitelka se však v takovém případě snaží vyhovět a žáka, který dal najevo, že nebyl vyvolán,
vyvolá v co nejbližší chvíli: § 156. Paní učitelka se obrací k dětem a ptá se: "Ták děti, povězte
mi, jak jste trávili prázdniny?" První odpovídá Terezka, která si stěžovala, že nebyla vyvolána
v předešlé hodině.
Pravidla slušné komunikace aplikovaná do školské komunikace žák - učitel. Paní
učitelka se snažila dětem osvojit si pozitivní korelaci mezi „specifickými pravidly žáka
s učitelem" s obecnými pravidly slušné komunikace. To znamená, že když dítě na paní
učitelku mluví bez ohledu na výše uvedená pravidla a vedle toho porušuje i pravidla slušnosti,
paní učitelka se zlobí: § 250. Kristián na paní učitelku se smíchem pokřikuje: "Paní učitelko,
vidíte to!?", a na něco ukazuje. Paní učitelka se diví a zlobí:" Takhle pokřikuješ na maminku i
doma, Kristiáne? ... Proč na mě takhle pokřikuješ? ... Já se dneska zlobit nebudu, ale jestli to
bude pokračovat, tak si budu muset promluvit s maminkou. ..."
Pozdrav jiné dospělé osoby ve škole. Děti mají podle paní učitelky zdravit i jiné paní
učitelky a další pracovníky školy, které potkají v šatně, na chodbě, nebo právě školní jídelně.
§ 80. „Na chodbě chodí dospělí - paní učitelky a tak dále - je slušnost je pozdravit, to
znamená říct: „ Dobrý den. " Ipaní kuchařky zdravte. Paní učitelka dětem vysvětluje pravidla,
jak reagovat na příchod dospělé návštěvy třídy. § 48. Pak následuje nácvik zdravení návštěvy
s mojí pomocí. Paní učitelka vysvětluje, jakým způsobem se má zdravit - postavit se rovně a
nahlas společně pozdravit „dobrý den" a počkat na pokyn k sednutí, který jim může dát buď
navštěva nebo paní učitelka. Do třídy vejdu celkem dvakrát jako návštěva, protože poprvé děti
hned tak nevstaly. § 79 „Kdyžpřijde návštěva, postavíte se a pozdravíte."
Paní učitelka apeluje skrze pravidla slušného chování a obecné slušné komunikace a
interakce na chování žáků a jejich sebedisciplínu vzhledem k paní učitelce. To znamená, že
když chtějí něco říct, neskáčou paní učitelce do řeči, nevykřikují. Musí navíc ke slušnému
jednaní přidat také specificky školská pravidla, tedy postavit se před vlastním verbálním
Projevem apod. Projevy, které pomáhají upevnit adaptaci na užívání těchto pravidel, jsou
vedle důrazného opakování a připomínání, pomocí učitelkou hraného „ neslyšení" žáků, jež
tato pravidla neužívají. Děti jsou vedeny také ke zdravení ostatních pedagogů, například při
jejich návštěvě třídy nebo na chodbě.
L16 3

--

Komunikace a chování žák - žák

Kolektiv ve třídě obecně, (jeho sociální atmosféra, vzniklá přátelství a skupinky dětí se
stejnými zájmy) se formuje podle - charakterů dětí, jejich zájmů, výchovného vedení rodiči,
pedagogického vedení, možností školy. V první třídě jsou však děti velmi silně závislé na
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působení paní učitelky, která rozhodne například, kdo s kým bude sedět a tím se zvýší také
možnost spřátelení se, a jak bude motivovat k tomu, aby se děti seznamovali a hráli si spolu.
§ 32: Jelikož paní učitelka říká, že nikdy nedávala sedat si holčičku s klukem, tak se dohodla
ještě s holčičkami vepředu, že se budou týdně střídat, aby vždycky mohla jedna z nich sedět
s holčičkou taky.
Přátelství. Paní učitelka děti upozorňuje na důležitost kamarádství a preventivně se
také zmiňuje o šikaně. To vše v rámci seznámení se školním řádem, i 87. Dále paní učitelka
Připomněla důležitost kamarádství; aby se děti k sobě chovaly pěkně a aby nenastal žádný
Případ šikany. Když paní učitelka zjistila, že děti neznají svá jména, upozornila děti, že by se
měly spolu více bavit a seznamovat o přestávkách například: § 425. Paní učitelka na
vybraných čtyřech dětech s celou třídou procvičuje chápání slov před a za;
Opředu?... A kdo vzadu? ...A kdo je
pořádně jména:

uprostřed?"

"Děti, kdo je

Paní učitelka zjišťuje, že děti neznají ještě

"Vy neznáte svá jména? Tak o přestávce se musíte víc spolu bavit",

Pokračuje v procvičování:"...Co musí udělat Pavlínka,
odpovídají rovnou, jiné se hlásí,

některé přemýšlí.

a

aby nebyla poslední?" Některé děti

"Ano, jít dopředu.

Tak,

Pavlínko, jdi

dopředu někam." Mezi další způsoby, jak navázat přátelství je nabídnout nebo si být schopen
říct o pomoc například: £ 107. Potom Tuánekpřináší ručník kpaní učitelce, ta říká: „ Tuánku,
ty jsi malý, Kiki, pojď sem, pomůžeš Tuánkovi pověsit ručník. " Nejprve Kristián kouká na
Paní učitelku a jakoby ji neslyší,

nejde kpaní učitelce, proto pokyn paní učitelka opakuje

Mrazněji: „ Kiki, pojď sem ke mně. " Poté již Kristián přichází k paní učitelce, která se ho
Ze

ptala: „Pomůžeš mu?" Kristián mu pak již ručník věsí k umyvadlu ve třídě. Paní učitelka

v

Případě nevolnosti jedné žákyně využívá její sousedku, aby ji vyprovodila, což lze

Považovat také za snahu tato děvčata více spřátelit. £ 186. Káje se začalo chtít zvracet, paní
učitelka ji tedy poslala na

záchod

s

Haničkou,

aby nešla sama.

Narozeniny. Ve třídě nastala specifická situace vhodná k utužení pozitivních vztahů
Ve

třídě - kolektivní vyjádření narozeninového přání žákovi „oslavenci" pomocí zazpívání

Písničky, s tím, že i rozhodování o volbě písničky se paní učitelka snažila také přenést na
žáky: £ 46. Petr má narozeniny a tak dostal spoustu želé bonbonů, které má rozdat. Paní
Učitelka vyzve celou třídu, aby mu k narozeninám zazpívala. Dohromady se dohodnou na
Písničce „ Běží liška k Táboru ".
Řešení konfliktních situací ve třídě. Mezi dvěma žáky v první lavici vznikl konflikt
^ d e n z žáků nechtěl jít za ruku se svým spolužákem předešlý den a vyústilo to v pláč
Omítnutého žáka den druhý (nejspíše však pláč vznikl z nějaké možné další negativní reakce
° n d ř e j e , která se mohla v lavici neveřejně udát). Snaha, aby mezi žáky nebyly rozbroje a
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řešení konfliktů. § 142. Paní učitelka se snažila, aby se oba chlapci udobřili a pak se ptá
Ondry, s kým by chtěl sedět. Ten ukázal do zadní lavice, že s Davidem. Jenže Ondra i Ivánek
jsou nejmenší ze třídy, tak musí sedět někde vepředu. Tak si Ivánek zvolil Tuánka ve druhé
lavici a Míša si sednul do první lavice ke dveřím k Ondrovi. Předtím se paní učitelka ptá
Tuánka a Míšy, jestli jim toto vyřešení nevadí. Další situace: § 462. Hlásí se Štěpán, že mu do
rady písmen strká nový soused. Paní učitelka reaguje: „Nestrkej mu do toho. "
Dynamika vztahů mezi žáky bez přítomnosti paní učitelky (před vyučováním,
Přestávky apod.) Vedle výše zmíněných příkladů interakce mezi žáky, kdy se snaží vztahy
koordinovat

a

upevňovat

paní

učitelka

svým

působením,

jsou

neméně

důležité

nekoordinované, samovolně vzniklé sociální interakce mezi žáky. Jedná se například o
situaci, kdy se „sleze" skupina dětí a pozorují společně nějakou skutečnost, předmět,
zajímavost. V následujícím příkladu si děti ukazují splnění domácího úkolu (nejprve co mají
v

penálu, pak že mají obalené učebnice). Např. § 100. Většina se chytne tématu penálů a

ukazují si, co v něm všechno mají. § 103. Potom si děti ukazovaly obalené učebnice. I další
příklad se týká potvrzování žákovství plněním zadaných pravidel, které určila paní učitelka §
102. Míša (ten) zvolá: „ On nesplnil úkol!" Jeho soused Petr se přidal: „Jo, tys nesplnil úkol!
Nemáš obalený sešity!" Potom si Míša všiml, že: „ Hele, a jen ty a ty a ty máme připravený
Veci na
Q

lavici!" § 391. Kuba vzadu se ptá Davida, zda má počítadlo. David mu říká, že má,

le že není jeho, že je půjčené. Kuba mu říká, že to jeho je jeho vlastní. I v dalším příkladu je

Vl

dět, že důvodem ke komunikaci je nějaký hmotný konkrétní předmět. § 432. Kristýnka

Povídá Domče, že má úplně stejný ručník jako ona. Anička se hlásí a ukazuje, jaké má ona
Počitadlo. Dalším významným faktorem sdružující děti je činnost, honění, hra, zájmy: § 341.
nstian s Ondrou lítají po třídě, Ondra má pásek na ruku a práská s ním, ačkoli jim to paní
Uc

itelka již minulý týden zakázala. Dominika říká, že ji kluci v družině štípli do ruky. Navíc

nezaleží na pohlaví dětí, které volí společnou aktivitu: § 345. Ke klukům, co běhají po třídě se
P> idává Anička a sem tam Bára. Mezi dětmi je na počátku školní docházky pozorována
slušnost, děti děkují za švestky spolužákovi: § 429. Kiki rozdává své švestky, děti výrazně
děkují.
Paní učitelka děti vede ke slušnému chování i v rámci vztahů mezi žáky samotnými.
z

tím, že deti posadila podle pohlaví, dávala najevo, že by byla ráda, kdyby ve třídě vznikaly

P telské vztahy. To přispívá k výše zmíněnému požadavku učitelky na spokojené pocity
k

a

'

Proto v

r

Případě vzniklého konfliktu paní učitelka rázně a demonstrativně zasahuje a

resi; žáci, u nichž konflikt vznikl, si nejen že musí podat ruce přede všemi a omluvit

' "avic aby byla zamezena možnost opětovného vzniku konfliktu rozsazením žáků. Z
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interakcí mezi žáky samotnými o přestávkách a před hodinou byla pozorována snaha o
kontakt zejména na základě nějakého zajímavého předmětu, hračky, nebo aktivity (honění se).
Významným tématem interakcí žáků na počátku školní docházky bylo srovnávání a
prezentace splněných domácích úkolů, dále pak obalů, desek, penálů a dalších atributů patřící
k roli školáka.
1.16.4. Obecná komunikace ve třídě
Vedle spisovnosti jazyka, kterou paní učitelka od dětí ve výše popsaných případech
(viz kap.VI.2.2) speciálně vyžaduje, si paní učitelka všímá také toho, jak hovoří děti obecně.
Paní učitelka zdůrazňuje gramaticky správné formulace v komunikaci a volbu slov. V případě
vyslovení nesprávného tvaru slova paní učitelka žáka opravuje: § 262. Lukáš říká, že má dvě
ořezávátka. Míša odpovídá gramaticky nesprávně:

"Dva gumy.",

tak se pak na pokyn paní

učitelky opravuje.
Sem spadá také snaha naučit gramaticky správné tvary slov žáka nečeské
národnosti. § 180. Paní učitelka ještě pokračuje v tématu jazyků:

"Ivánku, ty mluv hodně

česky. Myslím, že ti děti nemohou moc rozumět. I mě to dělá problémy. Děti, mluvte s Ivánkem
hodně, ano?" Petr reaguje (aniž by byl vyvolán, ale postaví se):

"Paní učitelko, já jsem to

zkoušel, ale nejde to moc. " Paní učitelka:" Nerozuměl jsi. "-„Nerozuměl. ", odpovídá Petr. Ve
druhém příkladu se paní učitelka mylně domnívala, že chlapec vietnamské národnosti neumí
česky, proto se snažila motivovat žáka ke správnému užívání českého jazyka potleskem; §
179.

Tuánek vymyslel: "Táta." Paní učitelka žasne-."Výborně, děti, zatleskáme.

nem z Ces

ka, tak je pro něj těžší vymyslet česká slova.

Tuánek totiž

Viď, Tuánku. Ty ses tady nenarodil?

Tuanek se brání: "Narodil. " A do mateřské školy jsi chodil také v České republice?" „Ano. ",
odpovídá Tuánek. Paní učitelka byla překvapená: "to, nevadí, stejně si potlesk zasloužíš. "
Děti nemají po paní učitelce pokřikovat, nemají paní učitelce skákat do řeči. Navíc jim
dodava, že ona jakožto slušný člověk, jim do řeči skákat, když budou mluvit, nebude. § 27.
Když deti moc hlučí, napomíná je paní učitelka, že „ když paní učitelka mluví, nikdo jiný
mluvit nebude. Když já mluvím, tak ty mluvit nebudeš, Kristiáne. Stejně jako když ty budeš
mluvit, já mluvit nebudu. "
Mezi pravidla slušné komunikace také patří výběr slušných slov. Když se paní
učitelka zeptala Ivánka, zda něco slibuje, odpovědí by mělo být „ano", nikoli, jak Ivan slibuje
v následujícím příkladu:

§ 112. Ivan slibuje:

"Jo." Paní učitelka se ptá znovu:" Prosím? "

nemění slovo a opakuje: „Jo. " Když se paní učitelka znova ptá, jestli správně slyšela,
Ua

lVan již :"Ano.". Když děti procvičují sluchové rozlišování vymýšlením různých
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slov, paní učitelka také apeluje na vhodnost a slušnost zvolených slov: § 181. Pokračovaní ve
vymýšlení slov obsahujících dlouhé „a": Anička se hlásí a říká následně slovo: "Ségra. " Pani
učitelka říká, že tam není dlouhé á, ale dlouhé e a navíc, že se takovéto slovo neříká. Zc
říkáme správně sestra. Paní učitelka v následujícím příkladu připomíná další základní
pravidlo obecné komunikace a to, že je slušné děkovat: § 460. „Malé dlouhé o, děti. ...
Jonášku, to nevadí já jsem to zvedla ", hovoří paní učitelka k Jonášovi, jemuž zvedla pani
učitelka jedno písmenko. „Jak se říká?" Jonášek děkuje. Stejně tak je slušné se omluvit
v případě, že někomu něco třebaže omylem provedeme: § 308. Tuánek omylem na nohu paní
učitelky stojící vedle jeho lavice shodil penál. Paní učitelka na to reaguje: „Au. ", a ptá se
Ivánka: „, co se říká?". Ivánek odpovídá: „Promiňte, paní učitelko." Pak je tedy i Tuánek
vyzván, aby se tak omluvil. Vedle pravidel slušné komunikace připomíná paní učitelka také
pravidla slušného chování:

§ 216. Petr se zeptal, jestli může vyhodit papírek, paní učitelka

mu to dovoluje a k tomu ho napomíná: "A vyndej si ruce z kapes, nejsi přece v hospodě."
Některé děti se smějí, Péťa si ruce vyndává. Paní učitelka na upevnění pravidel prozkoušela
děti, jestli si pamatují, jak se mají chovat ve škole, jak komunikovat spaní učitelkou.
Pochvalou byl potlesk. § 96. Ve zbytku času se paní učitelka ptá dětí, kdo si pamatuje, jak se
má chovat. Kája v zadní lavici vše pěkně zopakuje („děti mají pomáhat paní učitelce,...

) a

dostane za to pochvalu od paní učitelky, a potlesk na povel paní učitelky a k tomu razítko.
Způsoby, jimiž se paní učitelka snaží ulehčit adaptaci na pravidla obecné komunikace
neboli pravidla slušného chování jsou zejména jejich připomínání a opakování. Děti byly
tlačeni k tomu, aby nechaly druhého domluvit, než sami něco začnou říkat, aby volili správné
tvary slov, jež jsou volena také s respektem ke slušnosti. Vedle toho je specifickou oblastí
učení se spisovnému českému jazyku dětem nečeské národnosti, kdy paní učitelka nabádá
ostatní žáky k hojnějším interakcím mezi jimi a tímto Ivánkem, jež měl opravdu problémy
nejen s aktivním verbálním projevem, ale také míval sem tam potíže s porozuměním obsahu
komunikace učitelky.
1-17.

Sociální kontext - souhrn a interpretace dat

Jednotlivé vypozorované aspekty sociálního kontextu školní adaptace jsou shrnuty do
následující tabulky;
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Tab. 4 Konkrétní aspekty sociálního kontextu adaptace.
Aspekty adaptace
Konkrétní projevy ulehčení
I.

Komunikace a interakce
učitel
žák

•

Žák jako pasivní člen komunikace - pravidla chování:
o
poslouchat, soustředit pozornost na slova paní učitelky
o
nevyrušovat proslov paní učitelky
o
nechat paní učitelku domluvit, nepředbíhat, nepředvídat

•

Styl komunikace paní učitelky - „mateřský" - promítající se do:
o
oslovení (zdrobněle, snaha umět jména)
o

povzbuzení fyzickým gestem (pohlazení, objetí)

o
o

Projevy emocí (pozitivní atmosféra)
Společné rozhodování (Snaha o vyrovnání rolí)

•

O b s a h n e d i d a k t i c k é k o m u n i k a c e pani u č i t e l k y

•

obecné informace o dění (zejm. budoucím)
o
pravidla hygieny, bezpečnosti
o
zjišťování „neškolních" informací o dětech - projevování
zájmu o dítě
o
podpora, pochvala, komplimenty

II. Komunikace a interakce
žák —• učitel

•

Pravidla typicky školské komunikace:
o
pozdrav na začátku vyučování, hodiny - opakování
o
pravidla hovoru s paní učitelkou (přihlásit se - postavit
se...) - upevnění pomocí důrazného připomínání a
„hraného neslyšení"

lil. Komunikace a interakce
Žák - žák

•

Regulace vztahů a komunikace mezi žáky paní učitelkou:
o
důraz na přátelské projevy chování - chovat se hezky,
nabídnout pomoc, seznamovat se
o
snaha řešit konfliktní situace
o
narozeniny - kolektivní dar - písnička
o
Dynamika vztahů mezi žáky v paní učitelkou
neregulovaných situacích

i v. Ubecne principy
komunikace

•

Gramaticky správné formulování slov a vět - opakování a
opravování
Český jazyk u dětí jiné národnosti - zvýšená artikulace, důraz na
rozvoj vztahů a interakcí s ostatními žáky
Pravidla slušné komunikace a chování - neskákat do řeči, omluvit
se atd. - pomocí zdůrazňování, opakování, připomínání a
opravování

•
•

Z h l e d i s k a sociální a d a p t a c e j s m e v y č l e n i l i čtyři s k u p i n y i n t e r a k c í p o d l e t o h o , m e z i
kým interakce probíhá a v j a k é m směru. První oblast adaptace se týká k o m u n i k a c e m e z i
z a k e m a u č i t e l e m , k t e r á p r o b í h á v s i t u a c í c h š k o l n í h o ž i v o t a . J e d n á se o k o m u n i k a c i , k t e r á

ychází ze s t r a n y u č i t e l e či ž á k a v p ř í p a d e c h n e v y u č o v a c í c h m o m e n t ů , k t e r é s e n i c m é n ě
m o h o u objevit i b ě h e m vyučování. Díky této nezřetelné hranici m e z i š k o l n ě - p r a c o v n í m
k o n t e x t e m a s o c i á l n í m k o n t e x t e m s e z d e z a b ý v á m p o u z e částí p r o b l e m a t i k y i n t e r a k c e ž á k ucite . V e d l e t o h o j s m e v y č l e n i l i i n t e r a k c i m e z i ž á k y . J e d n á se o s i t u a c e : 1. k t e r é p a n í u č i t e l k a
íegulovat svým přičiněním, tedy situace, kterým j s m e (já a hlavně paní učitelka) m o h l y
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být svědky. Vliv na celou školní adaptaci má v sociálním kontextu také druhá skupina:
„samovolné" vznikání a dynamika sociálních vztahů mezi žáky probíhající mimo situace,
které paní učitelka reguluje. Poslední skupina interakcí se týká snahy paní učitelky regulovat
správné formulování slov z hlediska gramatiky a také z hlediska českého jazyka.
„V jakých oblastech probíhá adaptace dítěte na školní prostředí v sociálním kontextu
a čeho se adaptace v rámci dané oblasti konkrétně týká?"
V první řadě jsme vyčlenili komunikaci a interakci paní učitelky k žákovi. Zde je žák
»Pasivním" členem komunikace. Dítě má různě významné zkušenosti s rolí příjemce v
komunikaci s jinou dospělou osobou než rodiči. Jsou to zkušenosti zejména z mateřské školy.
Av

š a k školní adaptace a postavení dítěte do striktně podřízené role pod autoritu paní učitelky

vyžaduje respektování pravidel i v pasivní roli posluchače; dítě musí disciplinovaně
naslouchat samo od sebe, pokud na něj paní učitelka začne mluvit. Navíc musí aktivně
naslouchat i když promlouvá paní učitelka k celému třídnímu kolektivu. To zaplňuje většinu
č

asu školního dne a představuje obrovskou zátěž na pozornost žáka. Tedy, když paní učitelka

hovoří, musí každý jednotlivý žák dávat pozor, sledovat paní učitelku, naslouchat, chápat
v

ýznamy sdělení. Vedle toho musí rovněž ovládat své momentální pohnutky, nepřerušovat

Paní učitelku, vyčkat až paní učitelka domluví, třeba je očekávatelné, co paní učitelka řekne.
p

aní učitelka upoutávala p o z o r n o s t v případě nepořádku ve třídě, hlučnosti pomocí zvednuté

^ k y . Bylo to pravidlo, kdy měli žáci, kteří si všimli této zvednuté ruky paní učitelky,
čichnout a dívat se na paní učitelku. Podle toho ostatní děti mohly poznat, že mají taky
kouknout do předu a přestat mluvit. Někdy paní učitelka svou ruku komentovala a tím
Rychlila celý proces utišování třídy. Že dává dítě jednotlivé pozor, paní učitelka pozná
2e

jména z toho, že nevyrušuje, z pohledu, kam dítě kouká, jak na jemu adresovaná slova

Později reaguje (jestli vůbec reaguje), a jak kvalitně vyhoví vyslovenému požadavku. Ve
chv

íli, kdy žák nedává pozor, nárokuje si paní učitelka pozornost přímým slovním pokynem,

něk

d y i se snahou o humor („ Příl. 1. § 183. Pani učitelka se obrací na Kristiána: „Kiki,

nes

Pi• ", říká s úsměvem... ").
V následující části komunikace a interakce ze strany učitele k žákovi se zabýváme

St

^ m , který paní učitelka používá; J a k ý m způsobem" k dětem hovoří. Komunikace ve škole

na

Počátku školní docházky je hlavním nástrojem socializace dítěte, tedy rozvoje „všech

Strá

» e k jeho osobnosti tak, aby lépe r o z u m ě l i světu, v němž žijí" (2004, in Kolář, Šikulová,

2007

s- 11). Jednou ze základních c e s t J a k tomuto cíli dojít, tkví ve schopnostech konkrétního

Pedagoga tyto hodnoty dětem předat. Jedná se o jednu z jeho klíčových kompetencí. Gavora
(2

° ° 3 ) popisuje různé možnosti i n t e r a k č n í c h stylů pedagoga, kdy proti sobě stojí takové
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vlastnosti pedagoga jako je „organizátor vs. nejistý; pomáhající vs. nespokojený" atp., které
UtCUJI p o d l e

míry jednotlivých vlastností interakční styl (Wubbels, Créton, Hoomayers 1987

111

Gavora 2003). Učitel v první třídě by podle daného modelu měl být vzhledem k potřebám

dct

' daného věku „vstřícný", tedy: pomáhající, chápající, vedoucí k zodpovědnosti a

0r

ganizátor. Záleží tedy na stylu a obsahu komunikace paní učitelky; směru, kam míří význam

slov

, jak velká je míra interaktivnosti v komunikaci, otevřenost a také pocit bezpečí pro

možnost zaka se vyjádřit, tedy atmosféra ve třídě. Přechod z prostředí plného starostlivosti a
P e c e íodičů do prostředí zaměřeného na úspěch a práci způsobuje dítěti emoční zátěž.
P''jemnému pocitu dětí ve škole při osvojování role školáka by pedagog neměl zapomínat
lld e r n o c
Uc
0s

' o n á l n í stránku komunikace, jejíž užíváním se navíc upevní pozitivní vztah žáka k

iteli. Prvky emocionální stránky komunikace jsou podle Gavory (2003): akceptace žákovy

°bnosti, vcítění se do žákovy psychiky, vyjádření vlastních pocitů, verbální i nonverbální

Podpora, povzbuzení, pochvala, učitelovo nadšení, schopnost vložit do obsahu svých slov
humor a nadhled a zejména pak aktivní naslouchání. V naší třídě jsme tyto projevy emočně
n

abité komunikace zaměřené na podporu žáka a doplněnou o výrazné fyzické projevy,

Pozorovali taktéž, a nazvali jsme je pracovně „mateřský styl" komunikace. Pracovní název
vznikl podle převažující emocionality v komunikaci paní učitelky projevované jak verbálně,
tak
non verbálně - fyzicky - pohlazením, objetím. Zejména v případě, že žák neudržel projevy
Sv

ych emocí a rozplakal se, projevovala paní učitelka fyzickými gesty soucit a podporu. Dále

J S n i e ve
Int

stylu komunikace pozorovali výraznou míru emočního doprovodu svých sdělení;

onace hlasu paní učitelky byla výrazná, gesta i výraz tváře doprovázelo mnoho informací,

^ e r é za celý školní den paní učitelka předávala.
Další velkou skupinou je analýza toho, čemu se paní učitelka v „nedidaktické
komunikaci" věnuje. Paní učitelka ve své komunikaci dětem předkládá tyto skupiny informací
lle

bo dochází k transakci informací: 1. „organizační informace"; 2. hygienické a bezpečnostní

ln
n eformace;
v

erbální.

3. Informování o aktivitách dítěte mimo školu; 4. emoční podpora verbální i

Jedná se v první řadě o obecné informování o tom, co žáky čeká, co si mají připravit,
Se
r

bude dít, a jaké z toho plynou důsledky pro děti (dát podepsat záznamníky doma

°dičům apod.). Učitel je podáváním těchto informací v roli průvodce žáků školním dnem.

Neosvojené dovednosti čtení, psaní, a malé zkušenosti s během školních událostí znásobují
b o ž s t v í těchto „organizačních informací".
Hygiena a bezpečnost je obecné poučení, které je dětem z preventivních i výchovných
tlúv

odů předkládáno ve větší míře. Nejen že je poučení o bezpečnosti součástí školního řádu,
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býva rovněž součástí výkladu látky při prvouce (viz Klusák, 1998). Jako prevence před
Poškozením zdraví dětí slouží také připomínání základních hygienických zvyklostí, které
mohou být v rodině ne vždy kvalitně předány.
Vedle toho se paní učitelka významnou mírou vyptává na stav žáku z hlediska jejich

fyzického i psychického pohodlí. Dává najevo vysoký zájem o to, aby se jejím dětem v její
tr

'de líbilo a bylo jim příjemně, aby se cítily bezpečně. Jde tedy o vysokou snahu odlehčit

mocní zátěž způsobenou školní adaptací obecně. Tuto informaci podávala; 1. žákům, aby
věděly, že s jakýmkoli problémem mohou k paní učitelce přijít a že se každý problém dá řešit
a

2. mě osobně v nezávazných rozhovorech mezi vyučováním.
Dalším zájmem paní učitelky byly zážitky, které doma nebo venku ve svém volném

case

žáci prožili, zda se připravovali do školy, o víkendech co, kde dělali apod. Šlo o jakési

Přenesení kousku atmosféry rodiny jednotlivce do života třídy, o jeho společné sdílení. Tuto
aktivitu vyvolávala paní učitelka stejně podobně jako paní učitelka v práci Stát se žákem
Pnmými otázkami („Tak jak pak jste se děti měli o víkendu?"). Největší tlak na psychiku dětí
2

odchodu do školního dění vzniká po příchodu do školy - ráno, po víkendu apod.. Proto bylo

1

načasování a možnost tyto zkušenosti vynášet do života třídy právě po ránu a v pondělí. Děti

lm

dostávají možnost „před zbytkem třídy a paní učitelkou prezentovat sebe a své

kompetence získané v rodině." (Hříbková, 1998, s. 275). Podle Hříbkové se jedná o jednu z
možností kompenzace tlaku z adaptace z hlediska změny prostředí. Děti mají v uvedené práci
na

víc možnost nosit v prvních dnech do školy hračky. Jedná se o způsob odlehčení tlaku na

dítě z hlediska přechodu mezi prostředím rodiny a školy. Namísto hmotných předmětů
zastupujících domov (hraček) si děti do naší školy z domova nesou vzpomínky a zkušenosti,
které mají možnost díky otázkám paní učitelky prezentovat ve třídě. Otázky na domov paní
u

citelka kladla i do výuky (zejména prvouka). Velmi důležitou součástí upevňování

žádoucího slušného chování byly navíc také příklady z domova („Doma na maminku taky
vykřikuješ?"), což mohlo mít vyšší efekt díky blízkosti tématu dítěti.
Jedna z vysoce důležitých oblastí školní adaptace v rámci sociálního kontextu jsou
Pravidla komunikace žáka s učitelem, případně s jiným dospělým. Tato pravidla jsou
y

ýsledkem školské úpravy obecných komunikačních pravidel (např. že když mluví jeden,

druhý ho nepřerušuje, atp) a konvenčních komunikačních pravidel (když někam přijdeme, je
zv

ykem pozdravit) (Gavora, 2003, s. 33 - dále). Tato pravidla komunikace ve třídě jsou

zakotveny většinou ve školním řádu a mají regulativní charakter organizace práce ve třídě
(Gavora, 2003). Druhou funkcí zavádění těchto pravidel komunikace žáka k učiteli je podle
Gavory (2003) zabezpečení dominantní role učitele. Učitel zde však prokazuje svoje
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vlastnosti interakčního stylu; může být buď více dominantní a dávat to najevo autoritu
vyžadovat již ze své role, být direktivní) nebo demokratický učitel, který se vyznačuje
například možností přenechat zodpovědnost v rozhodování o dění ve třídě částečně na žáky.
První typ učitele pravidla zavádí, aniž doplní jejich význam, jež by žáci pochopili. Žáci jsou
zde pasivními čekateli na možnost se o slovo přihlásit, kdy dostanou vymezený čas na svou
řeč atp. Vedle toho stojí demokratický typ učitele, který jsme pozorovali částečně i v naší
třídě. Paní učitelka se často dětí ptala a ujišťovala se, zda s jejím rozhodnutím souhlasí. Další
průkaznost demokratičnosti naší paní učitelky tkví v zavádění a upevňování pravidel; paní
učitelka často doplnila, proč pravidlo zavádí: („Já vím, Terezko, že to víš, já musím ale
vyvolávat i jiné děti." ). Vedle toho však nutno dodat, že paní učitelka obecně v první třídě při
zadávání pravidel kvůli jejich upevnění bývá hodně direktivní, plnění pravidel vyžaduje
velkou mírou kvůli jejich kvalitnímu zvnitřnění.
Co se týče pravidel komunikace v páru „žák k učiteli", je zde již významný posun
tlaku na kognitivní složku osobnosti dítěte. Jedná se totiž zejména o osvojení si pravidel,
jakým způsobem může prvňáček s paní učitelkou hovořit. Učitel předává pravidla žákovské
role, mezi něž pravidla komunikace žáka a učitele významně patří. Zájem mít tato pravidla
nastavena však vychází i ze strany žáka, jelikož žák, který neví, jak se má chovat, kdy má jak
reagovat, se může cítit ve škole značně zmatený (Gavora, 2003). Ve chvíli, kdy chce žák
Promluvit, odpovědět na otázku nebo jen o něco požádat, musí postupovat podle pevně
daných pravidel chování: nejprve se tiše přihlásit, počkat si na vyvolání paní učitelkou, poté
se postavit a pak teprve začít hovořit. Dodržování všech těchto pravidel školské komunikace
mezi učitelem a žákem vyžaduje vysokou sebedisciplínu a ovládání svých impulzů, ústup od
egocentrického myšlení. Paní učitelka v naší třídě upevňovala pravidla komunikace žáka
s učitelem velmi efektivně: když žák nedodržel některé z pravidel (přihlásit se - být vyvolán Postavit se - hovořit), paní učitelka řekla: Já tě neslyším, nejsi postavený". Emočně
významná role třídní učitelky pro dítě a snaha o její přijetí, tedy i poslech žáka, jsou vysoce
významnými faktory dodávající „neslyšení" větší důraz. Dítě neustále bojuje o pozornost a
Přijetí učitelky, proto chce být učitelkou „vyslyšeno". Právě snaha žáka se před učitelkou
ukázat v nejlepším světle tak, aby jej učitelka přijala je také podle Hříbkové (1998) příčinou
toho, že se děti hlásí i v případě, že neznají správnou odpověď. Jedná se o jednu z cest
upevnění role školáka, protože „hlášení se" patří do repertoáru činností „pravého" žáka.
Vstupem do školy se dítě stane součástí třídního kolektivu. Pozitivní sociální vztahy
Přispívají k celkové kvalitě školní adaptace i příjemnému pocitu žáka. V první třídě jsou
sociální vztahy málo stálé, utvořené na základě něčeho zajímavého, zájem o stejné hry či
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zasedacího pořádku. Z hlediska školní adaptace se jedná o utváření pozitivních vztahů ke
spolužákům obecně na základě slušného chování, poskytnutí pomoci, empatie, spolupráce,
snahy či potřeby se dohodnout na společném závěru, umět se omluvit, umět požádat o pomoc
apod. Pozitivní vztahy se spolužáky, sousedem v lavici vyžaduje od dítěte disciplínu
v chování a také regulaci svých emocí. Z hlediska učení je však stimulována také kognitivní
složka osobnosti žáka. Kvalitu sociálního učení ovlivňuje paní učitelka - působí zde jako
moderátor třídní komunikace, regulátor utvářejícího se sociálního klimatu, řešitel konfliktů.
Vedle toho však celkové sociální cítění vychází z osobnosti i výchovného vedení dítěte,
zkušenosti dítěte s komunikací s vrstevníky sourozenecké konstelace, apod.
Komunikace mezi jednotlivými žáky je regulována snahou paní učitelky působit na
přátelství, slušné chování a předcházení konfliktům. V první řadě jde již o zasedací pořádek,
kdy paní učitelka vyzdvihuje možnost kamarádit se se sousedem, protože v lavici sedí žáci
stejného pohlaví. Doubek (2005) uvádí, že „sousedství" je pro utváření kamarádské dvojice
významné pouze pro chlapce (vedle preference typu her jakožto pojítkem jednotlivých žáků).
Dívky tvoří dvojice trojice z přestávky na přestávku. Co se týče obecných vztahů žáků na
počátku školní docházky, uvádí Hříbková (1998) mezi žáky výskyt projevů empatie,
samovolné ochoty, pomoci, vypůjčení, apod. stejně jako jsem pozorovala ve své tříd. Autorka
tyto projevy uvádí jako předetapu kooperace žáků, k níž jsou děti paní učitelkou nabádány i
v mé třídě. Paní učitelka se snaží, aby se děti více seznamovaly, aby se o přestávkách spolu
více bavily. V práci Hříbkové navazují děti kontakt zejména fyzickým gestem - např.
kopnutím - než slovy. V mojí třídě jsem pozorovala příčiny sdružení se žáků v podobě
„hmotné zajímavosti" (hračky) a ještě častěji v porovnávání prvků „žákovství" - zejména
svačin, penálů, obalů, apod. Může tedy jít o chlubení se těmito prvky, kdy je v centru zájmu
touha být středem pozornosti, prokázání všem své opravdové „žákovosti". Pokud vzniká
problém nebo konflikt mezi žáky, je v námi pozorované třídě vysoká snaha jej regulovat paní
učitelkou. A to rozsazením žáků, a následným veřejným usmířením se. Žáci jsou většinou ti,
kteří podají případně zprávu o tom, že konflikt byl v době její nepřítomnosti. Paní učitelka
zmiňuje možnost hrozby i šikany a snaží se svými slovy navodit u dětí pocit bezpečí, aby se jí
vždy mohly svěřit. Uvědomuje si, že ne všechny konflikty lze regulovat a řešit, zejména ty
konflikty, které jsou skryté, a žák se může bát se o nich hovořit.
Do poslední oblasti sociální adaptace spadá regulace obecné komunikace žáka,
spisovností, gramaticky správnými formulacemi, vhodností zvolených slov. Takový způsob
vyjadřování je pro většinu dětí doma nejčastěji užívající hovorový jazyk téměř novým
dorozumívacím kódem. Gavora (2003) jeho osvojování na počátku školní docházky
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přirovnává k učení se cizímu jazyku. Spisovný jazyk je pro některé liberálněji vychovávané
děti málo osvojený, což potvrzuje i pozorování v naší třídě. Paní učitelka trpělivě žáky
opravuje, případně dá mlčením a pohledem najevo, že odpověď (například „jo") není
vhodným výrazem. Většinou žák reaguje okamžitě. Dále se poslední prvek zabývá učení se
českému jazyku jakožto novému mateřskému jazyku u žáků jiné národnosti. Ivánek jakožto
žák jiné národnosti má problém nejen s českým jazykem ale i se spisovnou češtinou. Paní
učitelka Ivánkovi radí, aby hodně hovořil s žáky, stejně jako žáky pobízí, aby si s Ivánkem
povídali více. Navíc byla pozorovatelná zřetelnější artikulace paní učitelky v jejích slovech
adresovaných Ivánkovi, přizpůsobení komunikace.
Další otázkou položenou v úvodu práce, je: „Jakým způsobem ulehčovala paní
učitelka sociální adaptaci v jednotlivých vyčleněných oblastech?"
Pokud bychom chtěli shrnout projevy paní učitelky, kterými se snaží odlehčit zátěž
plynoucí ze sociálního kontextu, jednalo by se o následující projevy: 1. upevňování pravidel
komunikace žák — učitel; 2. pravidlo zvednuté ruky; 3. odlehčení odchodu z bezpečného
prostředí pomocí vyjádření zájmu o žáka jakožto dítěte; 4. v případě negativních pocitů
podpora žáka „mateřským stylem" komunikace; 5. snaha řešit konflikty mezi žáky; 6.
demokratičnost - společné rozhodování.
První bod se týká školského komunikačního pravidla žáka s učitelem, tedy nejprve se
přihlásit, po jmenném vyvolání žáka učitelem se postavit a pak až začít hovořit. Toto pravidlo
vyžaduje disciplínu v chování, schopnost autoregulace. Je to natolik specifické pravidlo, zato
však striktně vyžadované, že dětem zpočátku dělalo obtíže jej dodržovat. V takovém případě
paní učitelka žáka jakoby „neslyšela". To neznamená, že by paní učitelka žáka otevřeně
ignorovala. Vždy své neslyšení naopak verbálně komentovala a připomněla, na co konkrétně
žák zapomněl, čímž žádoucí chování neustále upevňovala. Ke konci mého pozorování jsem
Poznala rozdíl, že hovořící děti bez vyvolání, které paní učitelka neslyšela „opravdu", zvedly
ruku a na vyvolání si počkaly.
Udržení pozornosti je pro děti taktéž značně náročné. V případě, že jsou děti hlučné a
nedávají pozor, zvedne paní učitelka ruku a děti se nakonec všechny uklidní. Musí podle
Pravidla zvednuté ruky přestat hlučet, posadit se rovně a čekat na další pokyny. Ke zvýšení
účinku někdy paní učitelka gesto zvednuté ruky i verbálně uvedla. Toto pravidlo efektivně
reguluje u dětí konativní složku. I z hlediska paní učitelky, tedy výchovného hlediska, se
navíc jedná o ulehčení způsobu regulace kázně (namísto pouhého verbálního pokynu třebaže
motivovaného odměnou).
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Ve druhém případě se jednalo o odlehěení emoění zátěže z odehodu zbezpečneho
prostředí pomocí vyjádření zájmu o žáka jakožto dítěte. Paní uěitelka slovy neustale
vyjadřovala svou touhu, aby se J e j í žáci v její třídě cítili bezpečně a příjemně". Slova
prokazovala i svými činy ve prospěch příjemných pocitů žáka; když se žaci v lavici
nepohodli, přesadila je, s tím, že i ostatních nově zainteresovaných žáků se ptala, zda jim to
nevadí. Vstříc pozitivním pocitům vycházela paní učitelka také projeveným zájmem o
informace zneškolního života žáka. Děti tak dostaly možnost odhalit zbytku třídy i pani
učitelce kousek domova, kousek sebe. Společné sdílení navíc podpořilo vztah zaka
k sociálnímu kolektivu třídy, upevnění svého místa zde pochlubením se něčím o sobe.
Aktivním nasloucháním a reagováním na tyto

informace

v dítěti podporuje pozitivní pocit

z vyřčeného.
V případě, že se dítě z různého důvodu příjemně necítilo, dokonce se rozplakalo, paní
učitelka využívala neverbální projevy nabité pozitivními emocemi; přijetím, soucitem. To
znamená, že žáka objala, pohladila a slovně podpořila. Tyto projevy působily na žáka díky
„mateřskému", vstřícnému a pečovatelskému stylu komunikace. Paní učitelka tento styl
komunikace užívala nejen v případě žákových projevů nepohody, prolínal i do dalších projevů
jejího chování vůči dětem, čímž se tyto staly významným ulehčujícím aspektem školní
adaptace obecně. Mezi další projevy mateřského stylu byl způsob oslovení - „milejší"
oslovení žáků zdrobnělinami či oslovením ve stylu: „broučku", „zlatíčko" apod. Dále tyto
Prvky podpory vkládala i do pokynů k činnosti, jimiž svůj požadavek změkčila („pojď,
broučku, zvedni to ( + pohlazení)"). Těmito projevy byl zmírněn opět tlak vzniklý z přechodu
do prostředí, kde chybí starostliví rodiče.
Pátým významným prvkem je regulace vztahů mezi žáky, paní učitelka pozitivně
hodnotí, když se žáci k sobě chovají přátelsky, snaží se pomáhat, seznamovat se. Paní učitelka
regulovala vztahy mezi žáky podporou ke slušnému prosociálnímu chování, které bylo mezi
žáky opravdu pozorováno. Dalším faktorem regulace vztahů mezi žáky byla okamžitá snaha
ř

^ i t vzniklé konflikty mezi dětmi, kdy si žáci na konci museli podat ruce. Vedle toho

Přesazení dětí regulovalo možnost prohloubení konfliktu. Tlak na emoční složku osobnosti
způsobený konfliktem byl tak zmírněn.
Demokratičnost jako šestý prvek sociálního kontextu se týká snahy paní učitelky
zmírnit nevyváženost sociálních rolí pomocí dané možnosti o některých věcech rozhodovat.
Sociální kontext adaptace zahrnuje také osvojení role žáka podřízené roli učitele. Jedním
z důsledků nerovnosti rolí je i podřízenost v rozhodování - volba učitele je pro děti
směrodatná. Paní učitelka v naší třídě se však tuto nerovnováhu snažila maximálně zmírnit a
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to právě danou možností rozhodování o některých věcech. Mezi takové záležitosti
samozřejmě nepatřily důležitá rozhodnutí o chodu života ve třídě, jednalo se pouze o volbu
písničky, kterou děti zpívaly, nebo pohádky, kterou děti mohly hrát a jiných situacích. I tato
malá rozhodování však přispívala k lepšímu pocitu moci nad situací. Vedle společneho
rozhodování patří do demokratičtějšího způsobu vedení dětí také verbální upozorňování o
rovném přístupu (§ 27. ... Když já mluvím, tak ty mluvit nebudeš, Kristiáne. Stejně jako když
ty budeš mluvit, já mluvit nebudu. ").
1.18.

Školně-úkolový kontext - prezentace dat

Osvojování role školáka staví před dítě úkol adaptovat se na činnosti a povinnosti
související se školním učením, prací, vypracováváním úloh školních i domácích. Nároky na
soustředěnost a výkonnost jsou při vyučování kompenzovány činnostmi více uvolňujícími,
které do školně-úkolového kontextu spadají taktéž. Adaptací na školní učení i na jeho proces
se zabývá školně-úkolový kontext.
V tabulce č. 4 jsou uvedeny hlavní oblasti školní adaptace, které souvisí se specifiky
školních činností.
Aspekty spadající do školní adaptace ve školně-úkolovém kontextu.
Konkrétní aspekty
Skolně-úkolový kontext
adaptace
Y
C—
——
Koncentrace pozornosti
Činnosti poznávací

Autoregulační

^icinitosti

povinnosti

„relaxační"

Podávání výkonů
Nutnost uvažovat, přemýšlet
Zapamatování, znovu vybavení
Smyslová diferenciace
Koordinace senzomotoriky
Sebedisciplína, ovládání
Vynakládání vůle, usilování o dobré výkony
Zodpovědnost za povinnosti vyplývající z učení
Hodnocení svých výkonů a chování
Pohybové:
•
Hrubá motorika
•
Koordinace pohybů
•
Rytmika pohybů
Umělecké:
•
Umělecké vnímání
•
Kreativita ve tvoření
•
Vnímání rytmu a melodie
Komplexní činnosti
•
Vyjadřovací schopnosti, schopnosti improvizace, vnímat a
tvořit humor, vystupování před ostatními atp.
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Adaptace na školní činnost a učení obsahuje tři hlavní oblasti školně-úkolového
kontextu. Jedná se o činnosti poznávací, činnosti autoregulační a činnosti „relaxační". 11 První
prvek obsahuje výčet konkrétních kognitivních požadavků vyplývajících z učení. Další část se
týká požadavků na chování, nutnosti autoregulace během učení. Do školně-úkolového
kontextu jsme zařadili i takové činnosti, jež pod učení spadají, avšak mírou zátěže na
kognitivní i konativní složku osobnosti se jedná o činnosti více uvolněné, oddechove.
Z daného důvodu je tato třetí skupina činností nazvána relaxační s uvozovkami; „relaxační".
Hovoříme o učení se při „výchovách", tedy pracovní, hudební, výtvarné a tělesné, kdy
dostává dítě možnost projevit své schopnosti a talent v oblastech sportu, pracovní činnosti,
zpívání a dalších činnostech.
Děti vidí hlavní důvod, proč do školy chodí, v činnosti učení. 12 Tedy, že chodi do
školy, aby se naučily číst, psát, počítat a mnoho dalších dovedností a znalostí. To odpovídá
realitě, jelikož mezi hlavní funkce instituce školy je vzdělávání a výchova. Jak popisuje
Vágnerová (2000, in Helus 2004) žákova schopnost chápat smysl školního vzděláváni
ovlivňuje autoregulaci dítěte a určuje i úspěch ve školních výkonech; dítě se uci s radosti.
Přesto s sebou nese učení mnoho nároků na pozornost, intelekt a obecně disciplínu v chováni
a plnění zadaných úkolů. Děti nejen, že musí zaměřit svou pozornost na vyučovanou látku a
tuto pozornost udržet celý den ve škole, ale musí se však také snažit. Měly by reagovat na
otázky, plnit úkoly s co nejvyšším možným úspěchem. S tím souvisí i požadavek na regulaci
svých momentálních potřeb. Dítě ve věku školní zralosti již tyto schopnosti má, avšak
v prvních dnech adaptace je míra nároků z hlediska školní práce vysoká. V následující části se
Pokusíme identifikovat jednotlivé oblasti, na něž se žák musí z tohoto hlediska adaptovat, a
učitelčiny projevy, jež psychickou zátěž způsobenou školně-úkolovým kontextem ulehčuji.
V rámci vyučování je žák nucen pracovat po celou jeho dobu; musí se koncentrovat,
m

usí si pamatovat a vybavovat učivo a zejména musí nad učivem také přemýšlet. Nároky pri

učení psaní jsou kladeny také na koordinaci pohybů oka a ruky a při učení čtení na sluchovou
a zrakovou diferenciaci. Všechny tyto nároky na kognitivní složku psychiky žáka spadají do
První oblasti školně-úkolového kontextu.
"v •
dělení

aa obs

á h l o s t nároků školní adaptace umožňuje mnoho způsobů členění. Pro zjednodušení však toto

12 ^ ^
do šk 1 T P ° t 0 m ' 00 ° d e Š l a p a n i ř e d i t e l k a > začala paní učitelka malou diskuzi na téma: Proč děti mají chodit
°y- Terezka řekla: „Abychom se něco naučili."...
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Druhá oblast se týká nutnosti autoregulaee při vyučování. Dítě během vyučování musí
ovládat své momentální potřeby, impulzy. K tomu již musí vynaložit velkou vůh a najit smys
těchto omezení. Do repertoáru školní připravenosti dítěte patří také schopnost zodpovídat za
povinnosti, jež ze samotného učení vyplývají, čímž je především domácí příprava. Zak se
musí adaptaptovat na to, že veškeré výkony žáka i jeho chování budou podrobeny hodnoceni
učitelkou. Obecně samotný smysl hodnocení by měl sloužit k autoregulaci; když jsou zakovy
výkony slaběji hodnoceny, měl by si uvědomit, že je potřeba vynaložit více úsih v domácí
Přípravě apod. Vedle toho je však otázka zátěže hodnocení jeho výkonů; dítě je motivováno
Přijetím paní učitelkou a hodnocení pro něj ve věku nástupu do školní docházky byva spise
bráno jako důkaz učitelčiny lásky či nelásky. Proto je třeba být velmi citlivý na veskere
způsoby hodnocení. Vedle toho může necitlivé hodnocení zvýšit žákovy pocity menecennosti,
jež se mohou na základě srovnání hodnocení jeho výkonu s výkony spolužáků objevit.

Dítě uvažuje v konkrétní rovině, na rozdíl od předškolního dítěte je schopno uvazovat
Pomocí nových operací: schopnost diferenciace, klasifikace podle různých kritérii; schopnost
inkluze; reverzibilita a díky ní uvědomění stálosti množství; decentrace v myšleni apod.
Hnacím motorem práce dětí na prvním stupni je zejména odměna, která na počátku skolm
výuky bývá v podobě razítek do notýsků, nebo v podobě ještě konkrétnějších bonbonu ci
nálepek. Pro dítě, jehož hlavní autoritou je třídní učitelka, je velmi významné i hodnoceni
slovní, které v dítěti podpoří pocit, že ho paní učitelka má ráda. Naopak však v případě, ze zak
nesplnil úkol ve srovnání s ostatními žáky dostatečně, může se vlivem špatných zkušenosti
Předem hodnocení obávat. Mohou tak být prohloubeny pocity nedostačivosti a méněcennosti.
Pochvala je pro dítě závislé na přijetí paní učitelkou významným motivem k činnosti a plněni
zadaných úkolů, ale vedle toho také emoční zátěží. Umět přijmout veřejně podané hodnocen.
za
v

svůj výkon je pro dítě stresující díky srovnávání s ostatními žáky a utváření si své role

rámci třídního kolektivu, jež roste zejména v případech negativního hodnocení. Různými

druhy motivace může paní učitelka adaptaci na školní činnost usnadnit, zatraktivnit. Úspěšnou
motivací dětí může třídní učitelka výrazně ovlivnit obecně celou školní adaptaci.
Žák základní školy má školní povinnosti i doma během svého „volného času", na
J e hož přeorganizování se také na počátku školní docházky musí řádně adaptovat. Musí si
uvědomit vlastní zodpovědnost za školní povinnosti, které se promítají i do mimoškolního
trávení času dítěte. Jedná se o významný požadavek na chování vyplývající z role školáka.
Významným činitelem ovlivňující kvalitní upevnění požadavku na domácí přípravu jsou také
rodiče.
na

P r o p a n í u 5 i t e l k u v z n i k á v p ř í p a d ě s e lhávání

v domácí přípravě žáka možnost apelovat

jeho rodiče a jejich adaptaci na roli rodiče žáka. Tato role má povinnosti vyplývající ze
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školní adaptace zejména mimo dobu vyuéování. 1 zde se podíváme na konkrétní příklady
zadávání úkolů domáeích, jakým způsobem paní nčitelka nlehěuje adaptaei na s.tuac, domae,
přípravy a jak řeší případné neúspěchy.
Ve škole se děti věnují vedle učení také tělesné výchově, pracovní a výtvarné činnost:
a hudební výchově. I během vyučování mohou děti projevit své nadání vloženými relaxačními
činnostmi spíše pohybového či uměleckého charakteru. Činnosti takovéhoto kreativnějšího
charakteru (malování, modelování apod.) děti preferují. Rizikem pro adaptaci na tyto činnosti
může být právě učitelčino hodnocení žákových výtvorů, kdy se u negativně hodnocených
výtvorů, může objevit odpor k malování a zpívání. Později by se děti měly naučit vnímat
Přínos samotného procesu vytváření díla a možnost sebevyjádření skrze výtvarné a pracovní
činnosti. Z hlediska sportování si děti nalézají své koníčky často právě ve škole a jejich
možnostech zahrát si kolektivní hry nebo v zájmových kroužcích.
1.18.1. Činnosti poznávací
Koncentrace pozornosti
Proces učení klade na dítě požadavek koncentrovat pozornost po celou dobu
vyučování. V následujících příkladech zpozorování sledujeme prvky, na něž se děti musí
koncentrovat, a jakým způsobem musí svou koncentraci pozornosti projevovat.
Upoutávání pozornosti skrze nutnost odpovědět paní učitelce. Žák ve škole dává
Pozor neustále, když k němu paní učitelka promlouvá. Než se děti pustí do učení, je například
Potřeba věnovat pozornost tomu, jaké pomůcky si k němu mají připravit. Děti s vyšší
schopností autoregulace většinou sledují paní učitelku neustále, což je pravidlo chování a
interakce v komunikaci od učitele k žákovi v sociálním kontextu. Zbytek třídy je nucen
upoutat pozornost na slova paní učitelky. V následujícím příkladu upoutaly děti pozornost na
^ t o informace díky nutnosti odpovědět paní učitelce na otázky ohledně těchto pomůcek.
£ 214. Paní učitelka potom dětem říká, že si mají otevřít slabikář, „ Živou abecedu ". A také si
uchystat písmenka. Ptá se dětí:"Jaká písmenka? " „A.", odpovídají děti. „Jaké a? " - „ Velké
a

" »A jaké ještě?" „Malé a." Díky nutnosti vybavit si písmenka, které žáci probírali

v nejbližších dnech, se přidává i požadavek na paměťové, vybavovací, výkony dítěte.
Projevem tohoto výkonu je přímé provedením pokynu - otevření dané učebnice - a předtím i
odpověď paní učitelce na její otázku.
Při procvičování musí děti věnovat pozornost probíranému učivu, slovům a ěinum,
kte

ré paní učitelka dětem říká. £ 465. Paní učitelka stojí u tabule a píše a popisuje na tabuli

křídou písmenka, která již znají: „Velké písmenko „a" připomíná stříšku. Je to tak?" Děti
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odpovídají. že ano

» Dé,i v daném příkladu prokazují svou pozornost pani uč,telce

ji na otázku v určitý moment globálně odpovídají, respektive odsouhlasí dane tvrzen, o
probíraných jeveeh. K tomu je stejně jako v předchozím přikladu nutný výkon pamet,.
Děti musí koncentrovat pozornost na průběžné otázUy paní učitelky, jež prohnaj,
téměř celým školním dnem. Z hlediska adaptace na školní učení se však většmou otázky
týkají učiva, kdy jednotlivé typy otázek vyplňují jedno,livé ,ypy cvičení. Zde máme pnk ad z
hodiny matematiky, kdy děti musí věnovat učivu pozornost, c o i následně vyžaduje splněn,
Pokynu, f 398. Paní učitelka mění formu otázky: "Jakým číslem vyjádříme třt jabí,oka.
zvedají nad hlavu trojku. Pak pokračuje paní učitelko v tomto rázu:

Den

"Jakým číslem označme

, ... a jakým číslem
x{,rpm vyjaanm
Jednu hrušku,... čtyři melouny, dva banány,
, když
y k těmhle dvoum
vvjádříme,
hQ
banánům dáme ještě jeden?" Děti správně odpovídají.

Otázky se zde tykají cisene o

'„to vprhální
označení počtů konkrétních prvků. Děti maji místo
verbální odpovědi
oapovc dané číslo ukázat nad
hlavou na prstech.
Pozornost děti mnsí koncentrovat také při hravém způsobu učení, kdy se snaží
~ g o v a t „a p „ k y n y paní učitelky podle pravidel dané hry. V následujícím příkladu mus,
sledovat pokyny paní učitelky s hlavami na lavici (tudíž sluchovou diferenciací) a prt zazněn,
slova, které začíná na určenou hláskou, hlavy zvedat Jedná se ,edy o výkony zejmena
kognitivní, ale i konativní. f 299. Potom pani učitelka vyzve třídu na hru. Děti maji hlavy na
lavicích a pani učitelka diktuje pomalu síova a sleduje žáky: Opiee. taška. osa. osel. Ve,srnou
<<«> reaguji všechny správně. Ivánek měl problém se slovem „taška".Det, mus, pred
vypracováním cvičení ve cvičebnici věnova, pozornos, přesným instrukcím ukolu, jez pan,
učitelka důrazně vyžaduje

o 421. Paní

učitelka

popisuje pokračování úlohy: "Kdo to bude nu,

"Otově, vybere si dvě jiné (důraz) barvičky a vybarví stejně i druhý řádeček. To mámená, iak.
« obé barvičky střídaly. V následujícím příkladu děti musí na lavici seřazovat barevne
Pastelky přesně

podle diktátu

paní učitelky. Musí věnovat pozornos. nepřímému d.ktatu, kdy

"Wrve globálně odpovídají na to, jakou barvu pani učitelka svou otázkou myslí, a teprve pak
Podle této odpovědi jedna, § 244. Třetí barva je barva, kterou nosí Karkulka." Třída sborové
dovídá:

„červená."

„Modrou" „ D o m i n l k u ,
Potom

„Na

čtvrtě

m i š špalné

místo

půjde

barva,

krásnou

čisťounkou

oblohou.

„„řadí barev.», praví paní učitelka k Dominikovi, který se

0

Patrně podíval k sousedovi a pastelky seřadil stejně.
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Děti mus, během vyučování n e u s n e koncentrovat pozornost zejmena tomu, co

n

učitelka d ě l i říká, nakazuje, a na co se ptá. Neustálá koncentrace na projev, pan, uc, e.ky
vytváří velkou kognitivní zátěž, která narůstá podle nutnosti okamžhého

vybaven,

odp ved

či vykonání pokynu většinou o výkony paměti, myšlení
mysiem. Vedle toho dítě musí sledovat, zda
Pani učitelka od žáků něco n e v y j e , jestli nemá žák něco děla,, říkat - odpov.dat n
učitelčiny otázky. Otázky paní učitelky vyžaduji odpověď, kdy v mezičase, než se dostav,
^
XH' Proto
Prnto jeie ane
dítěti ulehčen nárok na neustalou
třídě vzniká „ticho" značící čekání na odpoved.
koncentraci pozornosti, na rozdíl od sledování obsahu učení.
tn jaké
íaké pornu
nomůcky
Děti musí koncentrovat pozornost• nao to,
y si mají připravit na dané
g
• Jaiphn cvičení reagovat
na. pokyny
cvičení. Musí sledovat přesné instrukce a popis
. . pani
.

v
™mnct jednotlivý
iednotlivým krokům cviceni tím, ze
učitelky. Děti musí prokázat, že věnuji
pozornost
odpovídají na různé druhy otázek a jednají podle správných odpovědí. Nejčastějšim projevem
Pozornosti dětí bývají tudíž verbální odpovědi na otázky paní učitelky a přímé provedeni
daného pokynu.
Zapamatování, znovuvybavení

o

r

Proces učení klade vysokě nároky na paměť. Děti si mus, pama.ova, - n a prav, ,a
a

. zákonitosti,
. .
. J
r ^ n á se
se naprm
nanříklad o základní pravidla, l e d y ,
podle oblasti daného předmetu.
Jedna

U* pojmenováváme písmenko jako dlouhé, nesmíme zapomenout napsat také nad dane
Písmenko čárku, že si mají děti skutečnost důrazně pamatovat poznají podle způsobu, jakým
to jev pani
m

u{i,elka

pfedkládá, jaký důraz doprovází tento výklad, J M Po kontrole dals.cH

p ř e c h á d p a n i učilelka k

tabuli a píše písmenka A, A, a, á. dednodivá písmenka popisuje

«^ u j e ,

fc malé

dlouhé „«T obsahuje

'

^rouikovává.

To znamená také, aby si pamatovaly všechny možné

"
g raf,cke

tvary

jednotlivých pismcn i jejich druhů (velké - malé, krátké, dlouhé), žák v následujícím pr,kladu
^ s tímto

p a m a t o v á n í m problémy

a má tendenci „opisovat" od svého souseda. To je mn

7 • •dejte
,i„uovetke
vplkpHsKaa
tiskacío,o, ... velké tiskací o, ...
Umožněno rozsazenim. § 458. První si na lavic,
* <° není ,

čárkou,

<*** celou třídu,

...

položle

„o na lavici,

... donášku, velké tiskací o." Paní ucUelka

a donáška zjistí ^šenou potřebu samostatné práce. ,ak od něj na tuto

*** fozsazuje Štěpánka. Následující příklad potvrzuje u J e n í k a problém se zapamatovamm
si t v

» u Písmene, f 360

JonáUr
T
°naska: „Jonášku,

Pani učUelka se chystá prozkoušet jednotlivé žáky a tacna u

, je• na prvním místě?"
které písmenko
miste. Ale Jonášek se nechytá a ani na

** -o malé a kulaté, nereaguje správnou odpovědí..." 1 zhlediska matematiky map
děu

Povinnost zapamatovat si určité zákonitosti, například posloupnost jednotlivých e s e k
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§

Pani učitelka opakuje dětem pravidlo "před" a "za": "Před pětkou stojí čtyřka. Za
ct

yřkou je pětka", a společně s tím ukazuje rukou na zvolené číslice.

Když se děti ve škole učí, musí si pamatovat celý postup jednotlivých kroků při
vypracovávání úloh. §418. Paní učitelka jde k tabuli, a načrtne na ní tabulku, jakou mají
děti v učebnicích, a říká jim a také demonstruje obsah úkolu: "První čtvereček vybarvíte
Jednou barvičkou,", paní učitelka vybarvila čtvereček barevnou křídou;"...a druhý čtvereček
011

barvičkou... A tak to budete střídat. " Paní učitelka jim zbylé čtverečky vybarvila pro

názornost také;" Vy to ale děti uděláte hezky, já pospíchám." Střídejte vždycky jednu barvu a
Pak di uhou. Ví každý, co má dělat? Paní učitelka od dětí vyžaduje, aby postupovaly dopředu i

rozsáhlejším rozsahu úkolu samostatně, což vyžaduje pamatování si pokynu, po tom, co
P rv ní část úkolu vyplní. §421. Paní učitelka popisuje pokračování úlohy: "Kdo to bude mít
tové, vybere si dvě jiné (důraz) barvičky a vybarví stejně i druhý řádeček. to znamená, tak,
by se obě barvičky střídaly." V případě procvičování je na žákovu krátkodobou paměť
611

§244

P°žadavek pamatovat si pokyn a soustředit na něj svou pozornost, dokud jej nevykoná.
p
ani

učitelka dětem říká, že si na první místo mají dát žlutou pastelku; „ ... Ivánku,
žlutou na první místo.

Z hlediska práce si děti musí pamatovat postupy procvičování, jež se stávají časem
'dělným způsobem opakování. Mezi takové způsoby procvičování patří například čtení
k me n. Děti čtou písmenka v celém tvaru („ dlouhé velké a ") a mají si čtená písmenka prstem
°Vat" §228 ....chci abyste si na písmenka, která čtete, ukazovaly. "
Obecně si děti musí pamatovat také obsah učiva z delšího časového úseku, tedy aby
Věděly jol,' v.
> J Ke učivo právě probírají, jaké už mají za sebou, apod. §416. Děti si na pokyn paní
^ ' dky otvírají učebnice; "...kde jsme minule skončily?" Míša se hlásí a zároveň informuje,
p

PSani

Jedniček, které ještě nezačali a tak se ptá, jestli dneska už budou psát jedničky,

učitelka říká: "To necháme na zítra, teď si připravte dvě jakékoli pastelky, budeme
^barvovat
Proužky." S tím také souvisí nutnost pamatovat si úkoly, které mají doma
v
ypracovat nn e bko
'
co si mají připravit. Děti mají nároky na paměť znásobené nemožností si jej
^pSctt d '
0

Rolníčku, do něhož by se doma podívaly, tak jak mohou žáci ve vyšších ročnících.

§ 2(J5 "r> v

.

eti, dostanete velmi důležitý úkol. Vystřihněte si z českého jazyka: číslice 0,1,2,3,4,5

1 ukážu
Vam
dvv C'
kde to je." Bere si do ruky písmenka k vystřižení. "Číslice jsou vzadu,
°jka 6 tad
y- " a pozor na nulu a písmenko O, ať si nespletete." Navíc ne každé dítě má
c}0
^rtia v /j*y
1Ce
' které se zeptá, zda úkol nějaký dostaly. Pavlínka měla obtíže se zodpovědností
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Za

domácí přípravu, kde však spoluúčinkovala zodpovědnost také jejích rodičů: § 238.

-Pavlinka zase

neměla

takhle by to ale nešlo,

flinka

vypracovaný

domácí úkol,

že zas nemáš úkol,

paní učitelka se již zlobila;

„

Pavlíno,

to budem muset zavolat maminku do školy. "

plakala.

Vedle toho vkládá paní učitelka činnosti specificky na procvičení paměti - například
U C e n i se
0

básničky. § 226. Dětem potom paní učitelka říká, že je tam napsaná hezká básnička,

kdyby se jí děti naučily? Paní učitelka přečte dvakrát celou básničku velmi pomalu,

na

sledně se zeptá, zda-li všemu děti rozumí. Potom paní učitelka děti podporuje, aby se k ní

Padaly, co si pamatují a pomalu společně básničku opakují ještě dvakrát. Potom se paní
Clt

dka ptá, jestli ji už někdo dokáže říct celou sám. Hlásí se Monika, a básničku přednáší.
1 Uc

itelka pochválí:" Výborně. Zatleskáme. ", a třída i s paní učitelkou tleskají. Potom se

asi

ještě Lucka a Petr a Tom vzadu. Paní učitelka je vyvolává a následně je pochválí a třída
tleská.

Školní adaptace klade nároky na žákovu paměť. Z hlediska činnosti poznávací se
0

Pamatování si základních pravidel trivia, tedy v českém jazyce jde např. o pamatování

si

grafických tvarů tištěných a později psacích písmen sjejí zvukovou podobou.
Matematice se děti učí počítat do pěti, kdy si musí bezpečně osvojit pořadí daných číslic,
miž pak mohou operovat. Dále je žák nucen při učení se obecně si pamatovat postup
notlivých kroků. Tím se tyto postupy přirozeně vštípí. Stejně tak z hlediska delších
0v
ých úseků je obsahem k zapamatování domácí příprava a domácí úkoly. Paní učitelka
navíc vkláH'

Jaaa na procvičení paměti také specifické úlohy - například učení se básničkám.
Nutnost

látce

uvažovat

a přemýšlet

Děti během vyučování musí podávat kognitivní výkony. Musí uvažovat o probírané

^ ^ > Pn Procvičování přemýšlet nad správnými řešeními jednotlivých úkolů. Tyto činnosti
UZce

úklady
mate

souvisí s požadavkem vysoké koncentrace, a to nejen při výkladu nové látky,

Vvv *

, .,

yzactujici mentální výkony můžeme prezentovat z ucem se základům

matických dovedností.

Požadavkem při učení matematiky je schopnost představ o posloupnosti, řadách,

Představ' i

děf

"Před, za,...". Příkladem procvičování posloupnosti je následující příklad. Čtyři

ot

ázk ^ ta ' 3U ' 1 Podle pokynů paní učitelky stojí v řadě za sebou a ostatní musí odpovídat na
kdo stojí před daným konkrétním žákem, kdo stojí poslední apod. Ke správným
75

Odpovědím je nutná schopnost nvědomovat si vztahy „před a za" a také nntné vybaven, st
jména žáka, což vzhledem k tomu, že se žáci ještě nestihli všichni vzájemně poznat, vyžaduje
i paměťové výkony, f « 5 . Pan, učdelka na vybraných čtyřech Mech s celou tndou
procvičuje chápání s,ov před a za: "DěU, kdo je vepředu?... A kdo vzadu? ...A kdo je
uprostřed?"

Co musí udě,a, Pavlinka. aby nebyla poslední?" Některé děli odpovídá^

'ovnou, jiné se hlásí, některé přemýšlí. "Ano. jl, dopředu. Tak. Pavllnkojdi dopředu někam.

Další přiklad cviécní posloupnosti se týká diktátu s barevnými pastelkami, kdy det, seřazuj.
Pastelky zleva doprava na své lavici podle toho, jak paní níitelka diktuje. Následný ukol je
popsán také - děti budou pojmenovávat pastelky podle pořadí pastelek, f 132. Potom s, den
opakuji vztahy před za, pomocí barevných paslelek.

úkolem je seřazova, pastelky podle

Přesných instrukci pani uěitelky. § 244. Paní učitelka děiem Hká, že si na první místo map dat
žlutou pastelku;

,vánku, žlutou na první mís,o. ..." § 245. Potom se pani učdelkapta den.

- kterém místě lež, ,a která pas,e,ka
W* procvičují na samotné číselné ose.

kožíšek medvědí je na místí k,erém? " Porad, det,
f 399. Pan, učitelka zaě,ná procvičovat pořad, ase,:

čislo je hned za nulou?" Vyvolán je hlásiči se Míša, který správní odpovtda, ze
"jednička."

Znalost základních barev patří do repertoáru schopnosti předškoláků. Pravo.evá
několika žákům problémy dělá. J 252 "Dě,i. zvedněte všichni pravou ruku
"«w,»,

obrad se

paní učitelka ke třidě a má ruce za zády.

Opakuje pokyn ještě jednou:

••f'°vou ruku, zvedně,e." Téměř celá třída zvedá pravou ruku až na Tomáše, ,ak mu pan,

učitelka poradí, že to není pravá. Instrukce jsou dětem kladeny někdy doplněné příkladem
"*» doplňujícími otázkami, kdy se přidává nutnost vybavit si rychlé spojen, barvy
s

konkrétním jeven,, jež je pro danou barvu charakteristický. § 244. Tře,, barva je barva,
nos, Karkulka. - Tř,da sborově odpovídá: „červená.». „Na čtvrté mís,o půjde barva,

^nou čisťounkou oblohou.

„Modrou" „Dominiku,

máš špatné pořadí barev.", prav, pan,

***» i Dominikovi, který se potom opatrně podiva, k sousedov, a pastelky seřadil stejné.

^ « procvičují však také při učení se čtení, tedy pojmenovávání konkrétně určených
Pls

»>™. í 364. Pní učitelka na tabuli píše písmenka: A, o, á, á a zkouší děn: ,. Kdo m, řekne,

^teré písmenko je na druhém místě? "
Následující příklady se týkají početních představ ve spojeni s konkrétními předměty.
« W f l od spojení grafické a zvukové podoby při učení se éteni písmen, je zde nav,c
0Ut

»«t spojit si i početni představu s danou číslicí. Tedy, že nejde pouze o jeden tvar, jez se

^ „pět", ale také že toto „pět" znamená pět, tedy součet dvou a tří apod. tedy ze se
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jedná o hodnotu, jež má různé variabilní možnosti. £ 453. „ Tak a děti, to jsme si řekli o tom,
co máme jeden na svém těle, zkusíme najít něco ve svých věcech nebo tady ve třídě?" Na
základě otázek paní uěitelky děti hledají ve třídě konkrétní předměty, jež se naehází v urátem
počtu. £ 146 Dále se paní učitelka ptala dětí na různé předměty, které vidí ve své třídě - na
procvičení počtu:

„Děti,

co je jedna věc tady ve tříděT Terezka 1 praví:" Tabule'

V Případě evičení s nulou, děti odpovídají na obecně známou skutečnost, na níž se pani
učitelka ptala. Konkrétnost příkladu ulehčuje kognitivní zátěž. Vedle toho zábavnost pokynu
zvyšuje pozornost dětí. 307: ....Nulu mají děti poznat podle hádanky „kolik máme rohu na
hlavě", po správné odpovědi děti paní učitelka ještě odpověď doplňuje: „Správně, nejsme
^átka, která mají rohy." Děti se usmívají. ...

Základní početní výkony se děti učí na

Počitadle, tedy na konkrétních předmětech - korálkách. § 452. „Kdo má počítadlo, ať ho
stáhne, (paní učitelka má v ruce své a čeká na žáky) ... Dejte stranou jednu kuličku. Tak a
kolik korálků musíme přidat k jedné na straně, abychom měli dva korálky? " Děti odpovídají,
^ jednu. Paní učitelka přitaká a dá jednu na stranu. Stejně tak se ptá po jedné na součty do
celkového počtu pěti korálků. Při procvičování počtů mají děti v následujícím příkladu
možnost ulevit kognitivní i konativní zátěži, vloženou diskuzí. § 453. David odpovídá ješte ne
na

prvky oblečení: „Jeden zadek." Děti se usmívají, paní učitelka také, zároveň s odpovědi

Ohlásí a ptá se, kdo už pořádně dostal na zadek: Pár kluků zvedá ruku. Hlásí se Jonasek a
Hká:

»Na mě platí facka. "
Smyslová

diferenciace

V českém jazyce se jedná zejména o učení se čtení, tedy nejprve verbálně
Pojmenovávat graficky znázorněné tvary písmen, později slabik, slov a vět. Základním
P^ířem čtení je schopnost sluchové diferenciace. Vedle toho je vyžadován výkon paměti a
tak

* kognitivní

schopnost kombinovat různé možné vlastnosti

písmen.

Neustálým

opakováním si děti vštěpují jednotlivé zvukové podoby psaných písmen.
Každé písmenko generuje čtyři možné tvary - krátké velké, dlouhé velké, krátké malé,
dl0

»hé malé. Děti se tedy učí spojovat jednotlivé zvukové podoby s grafickým tvarem

Písmen. Rozdíl mezi velkým a malým tvarem písmene dětem problémy nedělá, jedná se o
Pojmenování na základě konkrétní jednoduše rozlišitelné (díky znalosti a zkušenosti)
Mastnosti písmene, patrné zvláště když stojí vedle sebe. § 169. Paní učitelka se ptá, jaký je
roz

*l mezi

V

A " "a" Terezka se hlásí, je vyvolána a odpovídá, že jedno je malé, druhé velke.

P^Padë učení se délce hlásky si děti musí pamatovat, že zvuková délka hlásky se graficky
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znázorňuje čárkou. § 166. Paní učitelka se obrací k dětem: „děti, když je dlouhé, co tam
nesmí chybět? " Děti sborově odpovídají: "Čárka. " Při procvičování čtení tvarů písmen musí
zaci pojmenovávat písmena, jež paní učitelka určuje. § 168. Dalším úkolem bylo sborově
Přečíst jedno z těchto čtyř písmenek, dle toho, na které paní učitelka ukázala. Děti sborově
ct

ou bez problémů. Zde je již potřeba spojit dva předchozí procesy rozlišování ve dvou

Mastnostech (délka, velikost) a kombinovat je - velké a zároveň dlouhé nebo krátké. Později
Se

přidává další vlastnost písmene - a to je tvar - psací vs. tiskací. § 229. Paní učitelka se táže

dětí: "Co byste daly, aby malé tiskací a bylo dlouhé tiskací a? ... (pomlka, nikdo neví) Musíte
dát? " Dvě děti odpovídají: "Čárku. "
Se sluchovou diferenciací spojenou se schopností rozlišovat jednotlivé tvary souvisí
ta
d

ké „diktát". Jedná se o skládání řady písmen podle toho, v jakém pořadí je paní učitelka

*ktuje. §281. „Děti, dáme si diktát. To znamená, že vám budu diktovat, která písmenka

budete dávat postupně na lavici. .. Budete písmenka dávat v tom pořadí, které říkám. První
Pumenko bude vlevo, druhé písmenko dáte vedle něj na právo. " V diktátu si děti procvičují i
schopnost uvažovat ve vztazích „před" a „za" a pravolevou orientaci. Děti musí odpovídat na
°tázky určení toho kterého písmene. § 287. „Jonášku, ty tady máš nějaké zmatky", povídá
Pani učitelka s úsměvem. Které písmenko je, děti, jako první. Děti sborově odpovídají, že malé
krátké o. Jonášek kouká a hledá, nakonec opravuje.
Paní učitelka od dětí vyžaduje taktéž analýzu slov na slabiky, přičemž děti musí
na

víc dané slabiky počítat. §382. Konkrétně vyvolané děti mají počítat počet slabik. Vyvolaní

Js u

° Tuan-vlasy-ok. Pája"koš" - ok. Strop - Terinkol-ok. Míša - Trup - ok. Tomáš - Kryt -

br

adou udělal pohyb dvakrát, ale je tam jen jedna slabika mu odpověděla paní učitelka,
ristýnka měla spočítat slabiky slova Abeceda - čtyři - „ Výborně. "
Zraková diferenciace slov je potřebná k úkolu, kdy děti mají nalézt konkrétní

•^nieno. §219. Paní učitelka rozevírá tabuli, na které je napsaných několik slov (např. Kája,
^árna, čítanka, akát, nova, Adam, atp...) a vyvolaní žáci mají za úkol podtrhnout paní
Uc

'telkou zvolené písmenko a, á nebo A, Á.
Samotné „čtení" (tak jak děti měly následující činnost učitelkou pojmenovanou) slov

Učebnice se týká pojmenovávání obrázků znázorňující konkrétní předmět začínající na
Právě

probírané písmeno. Jedná se tedy o procvičování slovní zásoby a smyslové

^ferenciace.
§191. Děti si potom otevírají učebnice, slabikáře na první stránce, kde je
v

^°brazeno písmenko „A " společně s několika78obrázky začínajícími na toto písmeno. Úkolem

je vždycky, aby vyvolaný žák ukázal před paní učitelkou na slovo a řekl, co to je se slovním
spojením „ obrázek" a potom má říct „ slovo " a to samé slovo náležící k tomu obrázku. Slova
s popisem jsou ve slabikáři vedle sebe.
Čtení číslic patří také do schopností smyslové diferenciace. §243. Paní učitelka
napsala na tabuli šest číslic a ukazuje na ně jednotlivě a ptá se celé třídy, zda je hodnota
ukazované číslice pět. Děti sborově odpovídají „ ne ", do správného momentu, kdy všichni
odpoví, ža „ ano ", že to je číslice pět.
Dalším způsobem, kdy děti musely vykazovat výkony smyslové diferenciace, byla hra
s názvem „Hláska tě probudí:" § 299. Paní učitelka mění způsob procvičování na víc
hravou: „Tak, děti, teď si zkusíme hru: „Hláska tě probudí". Opřete si hlavičky čelem na
lavice. Aby vás čelo netlačilo, překřižte si pod ním ruce, které položte na lavici.", zároveň
paní učitelka ruce před třídou překřižuje, aby děti věděly jak. A pokračuje ve výkladu: „ Vaším
úkolem bude zvednout hlavy, když uslyšíte na začátku slova, které vyslovím, hlásku o. Tak si
to nejprve vyzkoušíme. Děti dejte hlavičky na lavici. " Paní učitelka pozoruje, jestli všechny
děti mají hlavy na lavici a když již ano, vysloví slovo: „ Orel". Většina třídy zvedá hlavičky, a
na zbylé žáky se paní učitelka obrací: „Pavlínko, Domčo, vy jste neslyšely hlásku o na
začátku slova „ orel"? " Potom paní učitelka vyzve třídu na hru. Děti mají hlavy na lavicích a
Paní učitelka diktuje pomalu slova a sleduje žáky: Opice, taška, osa, osel.

Většinou děti

reaguji všechny správně. Ivánek měl problém se slovem „ taška". Jedná se o hru s pravidly,
13
Připravenou a výrazně didaktickou na procvičení sluchové analýzy.

Děti měly hlavu na

lavici a když uslyšely slovo, jež začínalo na zadanou hlásku, musely hlavy zvednout.
V případě analýzy slov, měly děti možnost osvojit si pomůcku na odlehčení
náročnosti úkolu na sluchové rozlišování - klesání brady při vyslovení jedné slabiky. Tím
měly děti se sníženou schopností sluchové analýzy ulehčenou situaci. § 380. Paní učitelka
Připomíná, že slovo dělíme na hlásky „ M-á-m-a. " a slabiky: "Má-ma. ", které se dají zjistit
Právě danou metodou. Žáci si mají tu metodu všichni společně vyzkoušet - položit palec na
bradu a říkat slova. ...

13

Možná by se spíše pojmenování „hra" mělo používat opravdu jen ve výrazu pro děti, základním principem je

určitý způsob procvičování, v tomto případě délky slabik.
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Koordinace

senzomotoriky

Na počátku školní docházky se děti učí psát. Tomu však předchází osvojení si
způsobu, jak držet tužku, jak vést tahy. Jedná se o natolik jemné pohyby, že děti potřebují
také nejprve uvolnit strnulou ruku uvolňovacími cvičeními.
Nácvik psaní od dítěte vyžaduje plynulost pohybů a schopnost jemné motoriky.
Před nácvikem psaní všechny děti uvolňují své ruce. Postupuje se od pohybů paží (hrubá
motorika) po jemné pohyby prstů. § 437. Paní učitelka před psaním do tabulek dětem
předcvičuje různé uvolňovací cvičení na obě ruce, začínají nejprve třepáním oběma rukama,
potom se procvičují všechny prsty a pak jednotlivě. Než děti do ruky uchopí psací náčiní, musí
si uvědomit, zda se cítí být více leváci či praváci. Děti sami pro sebe zjistí svou dominantní
ruku většinou až ve škole. Je nutné, aby využívaly svou reálnou dominantní ruku, nikoli, tak
jak se domnívají. Jedná se o požadavek mít jasno v pravolevé orientaci. § 438. Paní učitelka
zjišťuje, kdo je ve třídě levák otázkou. Ruku zvedá asi deset dětí. Paní učitelka již ví, které děti
by to měly zhruba být, proto se paní učitelka táže Tomáše: „ Tomáši? Ty nejsi levák? A jakou
rukou píšeš? Ukaž mi ji?. ..No a to je levá ruka, Tomáši. ... Těrko, Michale, vy píšete levou
rukou? Opravdu?" Těrka s Michalem nakonec zjistí, že ruka, kterou píšou je pravá" Když
zjistí, jakou rukou píšou, musí uchopit tužku správným způsobem. Jedná se již o požadavek
jemné motoriky. Postupují podle pokynů paní učitelky, tedy, že tužku drží tři prsty, ruka, že
se při psaní opírá stolu apod. § 122. Děti se pak učí držet tužku. Paní učitelka jim ukazuje a
Popisuje správný způsob držení tužky. Potom obcházela jednoho po druhém a sledovala, jestli
drží žáci tužku správným způsobem. Děti mají při učení se psaní neustálou kontrolu svého
způsobu úchopu tužky paní učitelkou, což reguluje výskyt a vznik špatných návyků. § 442.
-Terezko, nene, držíš tu fixu špatně. Takhle se drží správně tužka (paní učitelka ukazuje
Terce správný úchop tužky ve své ruce). Jonášku, tobě se klepou ruce, uvolni ruku. " ... " 439.
Nejprve kreslí s paní učitelkou praváci jedničku do vzduchu společně s říkankou. Potom
leváci.
Psaní psace a kreslení. Před opisováním tvarů píší děti do tabulek nebo cvičebnic
arkády a girlandy. Děti jsou motivovány i způsobem zadání úlohy, tedy nejedná se o psaní
vlnek, ale například o kreslení různě klikaté cesty vedoucí od jednoho konkrétního bodu do
druhého. § 126. Pak si děti mají otevřít cvičebnici a na pokyn paní učitelky vypracovávají
První grafomotorické cvičení - mají najít cestu z perníkové chaloupky. Pro názornost paní
učitelka dětem na tabuli ukázala, jak ta cesta může být klikatá. V některých cvičeních je při
80

psaní vyžadováno navíc rytmické předříkání básničky. To znamená, že se přidává navíc
nutnost rytmizace, sluchového vnímání. Předříkáním básničky si děti upravují správné
žádoucí pohyby rukou. § 436. Paní učitelka demonstruje dětem úkol, který budou děti na
tabulku vypracovávat; stojí zády k nim a pravou rukou s křídou v ruce ale do vzduchu zvedá
ruku šikmo nahoru a doprovází pohyb říkankou: "Dráček letí vzhůru... "a rovný pohyb mírné
doleva dolů ve vzduchu doprovází slovy:"...stáhneme ho dolů. Děti dělejte pohyb do vzduchu
podle mě a říkejte si také říkanku: "Dráček letí vzhůru, stáhneme ho dolů.", obrací se paní
učitelka k dětem a každý se snaží do vzduchu kreslit velkou jedničku doprovázející říkankou.
Ke správnému grafickému tvaruje potřeba taky pravolevému uvědomění si jednotlivých tahů:
§450 ...

Vidíš tam kolik srdíček, Pavlínko?... správně, jednu, tak vedle jednoho srdíčka napiš

krásnou jedničku. " Pavlínka nejprve nakreslila jedničku zrcadlově, paní učitelka ji opravuje.
Při samotném učení se psaní, děti musí umět kopírovat vzor, jež mají v sešitě, cvičebnici nebo
na tabu li. Píší fixami do mazacích tabulek. Děti na tabuli většinou mají příklady tvarů, jak
tvary vypadat nemají. § 440. Děti si berou fixy a tabulky a po té, co jim paní učitelka na tabuli
napsala několik vzorových jedniček a také jedniček, jak nemají být, začínají psát do tabulek
fixami vlastní jedničky. Možnost udělat úspěšnější „výtvor" je díky užití mazacích tabulek
velmi snadné. Dítě bez větších stresů, že plýtvá papíry, může v určité míře samo regulovat
kvalitu svých výkonů. § 442. Děti píší do mazacích tabulek svoje vlastní jedničky a paní
učitelka je obchází po lavicích a kontroluje, jak jim to jde; „Kiki, copak je toto? To je nějaký
rozcupaný dráček asi, snaž se pořádně. Kopírování vzorů vyžaduje od dětí přesnou zrakovou
analýzu vzoru, respektování pravolevé orientace vzoru a orientace všech jednotlivých částí
vzoru a následné vlastní kopírování pohybem ruky. § 444. Paní učitelka dětem po skončení
psaní jedniček říká, kde hlavně chybovaly: „Děti, vy se dopouštíte dvou hlavních chyb. Za
prvé jednička se skládá ze dvou nožiček a první je kratší než ta druhá, ale tak doprostřed té
druhé delší, ne tak moc krátká ani dlouhá (píše na tabuli popisovaný jev). A potom první jde
ze šikmá a druhá jde spíše rovně dolů, ale lehce se vrací (paní učitelka píše několik jedniček a
popisuje své psací úkony). §450. ... Vidíš tam kolik srdíček, Pavlínko?... správně, jednu, tak
vedle jednoho

srdíčka

napiš

krásnou jedničku."

Pavlínka

nejprve

nakreslila jedničku

zrcadlově, paní učitelka ji opravuje. „ Stáhneme dráčka takhle dolů. Ne takhle (kreslí na
tabuli, jak ne - vzniká ze zrcadlové a nové jedničky šipka, na což reaguje Kája).
Děti se ve škole učí psát, přičemž si musí nejprve vlivem nároku potřebných jemných
pohybů uvolnit ruce pomocí různých cvičení. Když zjistí na základě pozorování paní učitelky,
jaká ruka je dominantní, začínají psát různé tvary a teprve potom pomocí napodobování vzorů

předepsaných na tabuli první tvary písmen a číslic. Píší do cvičebnic, sešitů a hlavně do
mazacích tabulek pomocí fix. Nácvik psaní od žáka vyžaduje přesné kopírování vzorů - tedy
jeho důslednou zrakovou analýzu a potom jeho okopírování pomocí jemné motoriky.
1.18.2.

Autoregulačnípovinnosti

Během vyučování musí žák nejen vyvíjet kognitivní úsilí a podávat výkony. Je třeba,
aby si navyklo obecně na pracovní morálku ve škole, tedy na chování vedoucí k úspěšným
výkonům. Z hlediska vývojové úrovně žáka je pro něj tento požadavek složitý, dítě jedná více
na základě hmotné odměny, na základě svých momentálních potřeb. Paní učitelka vyžaduje
od dětí plnění jen těch úkolů, které zadala. Pokud dítě není v situaci, že se vyloženě nudí, tak
může paní učitelka vymyslet samozřejmě alternativní činnost. Každopádně „bez dovolení"
paní učitelka až zakazuje plnění nezadaných úloh. Paní učitelka v prvním případě
vyhubovala Kristiánovi, že si napsal jméno sám. Plnění jen zadaných úkolů souvisí i s kázní a
paní učitelka tím neztrácí přehled o dětech, jejich činnostech a znalostech. §45. Kristián
dostane vyhubováno, že mu nikdo neříkal, že si má napsat své jméno, ať si to jde vygumovat, a
přijde. Když se ve škole pracuje, je od každého žáka vyžadován výkon a to v mnoha různých
oblastech. Ať v úkolu vymýšlení slov na procvičení sluchové diferenciace. § 175. Terezka
vymyslela „ máma ", paní učitelka řekla:" Výborně, Terinko. Ale co ostatní? Snažte si i ostatní.
Nebo tady přemýšlí pouze Terezka?" Tak v úkolech grafomotorických při učení se psaní.
§436. Paní učitelka demonstruje dětem úkol, který budou děti na tabulku vypracovávat; stojí
zády k nim a pravou rukou s křídou v ruce ale do vzduchu zvedá ruku šikmo nahoru a
doprovází pohyb

říkankou:

"Dráček letí vzhůru... "a rovný pohyb

vzduchu doprovází slovy:"...stáhneme ho dolů.

mírně doleva dolů

ve

Děti dělejte pohyb do vzduchu podle mě a

říkejte si také říkanku: "Dráček letí vzhůru, stáhneme ho dolů.", obrací se paní učitelka k
dětem a každý se snaží do vzduchu kreslit velkou jedničku doprovázející říkankou.
Dítě ve škole musí pracovat, jak nejlépe umí, nejde jen o samotné provádění
činnosti, paní učitelka chce od každého maximálně úspěšné výkony z hlediska jeho možností.
To znamená, když je výsledek činnosti žáka průměrný či spíše neuspokojivý, je nuceno k jeho
opětovnému provedení, například: § 387. „Dominiku, tohle si všechno vygumuj a zkus to
znova a pořádně. Já vím, že ty jsi šikovný. "§ 277. Tomášovi jeho čáru paní učitelka gumuje,
aby udělal taky hezčí.

Dominik udělal podle paní učitelky čáru hrbolatou,

tak ji měl také

vygumovat a zkusit ji udělat rovnou. Žák musí být schopen se srovnat se svými neúspěchy při
vyučování. V následujícím příkladu je zřetelná emoční zátěž, jež tento požadavek může
způsobovat.

§404.

Kuba má řadu špatně, stejně jako jeho soused Tomáš,

řadu mají od

největšího do nejmenšího. Paní učitelka Tomášovi říká, jak to má být, Tomáš se rozplakal.
Paní učitelka Tomáše hladí a říká mu, ať si z toho nic nedělá, že příště se mu to povede. A
hlavně ať nepláče.
Z hlediska požadavku podávat výkon musí žák pracovat i v případě, že by chtěl
dělat něco jiného. § 380. Paní učitelka připomíná, že slovo dělíme na hlásky „M-á-m-a. " a
slabiky: "Má-ma. ", které se dají zjistit právě danou metodou. Žáci si mají tu metodu všichni
společně vyzkoušet - položit palec na bradu a říkat to. Kristián to však nedělá a paní učitelka
se rozhořčeně diví: „ No, Kristiáne, jakto že nepracuješ? Tebe to snad nebaví? My se to tak
ale učíme. Všichni pracují, jen ty ne! No, tobě to je jedno. " S tím souvisí i požadavek na
přizpůsobení si domácího trávení volného času, připravovat se na vyučování doma,
uvědomění si svou vlastní zodpovědnosti za domácí přípravu. § 112. Ivan, že prý to maminka
nevěděla a pláče. Paní učitelka říká: „Ale tys jí to měl říct. Ona neví, co si máte připravit do
školy, když jí to nikdo neřekne. " Řekneš to doma? " Požadavek podávat nějaký výkon se týká i
v případě svého volného času, třebaže by si přál dělat něco jiného: § 288. ...„Jonášku, proč
sis včera neprocvičoval? Dej mi notýsek. Učíš se s maminkou?", zlobí se paní učitelka.
Jonášek dává paní učitelce notýsek. Ač jsou domácí úkoly záležitostí žáka, tlačí paní učitelka
děti, aby vyžadovaly spolupráci rodičů. Jedná se tedy o dovednosti sociální (umět požádat o
pomoc), ale také paměťové, z hlediska znovuvybavení si obsahu svého požadavku o pomoc,
tedy zapamatování si, co bylo domácím úkolem. § 292. ... Jsi teď už žák základní školy, to
znamená, že se musíš starat o to, abys měl všechny věci správně připravené. Musíš umět říct:
Maminko, mám si do školy vystřihnout to a tamto... ", nebo že máš napsané něco v notýsku.
Musíš umět poprosit maminku, aby s tebou pracovala, aby ti pomohla. „Prosím, vystřihla bys
mi nějaká písmenka? "

Z hlediska pracovní morálky je ve škole dítě tlačeno k nejlepším výkonům, jež jsou
nějakým způsobem zhodnoceny. Toto hodnocení by ve škole žák měl vnímat a respektovat,
měl by také pochopit jeho příčinu. ...§ 87. Pak paní učitelka připomněla, že je důležité plnit
domácí úkoly, aby děti mohly dostávat razítka a pak jedničky. Dítě musí být schopno přijmout
hodnocení veřejné. § " 468. Paní učitelka tleská Jonášovi: „ Výborně, Jonášku, naučil ses to
krásně.",... Míra emoční zátěže z takového způsobu podání stoupá v případě negativního
hodnocení: § 359. Paní učitelka se chystá prozkoušet jednotlivé žáky a začíná u Jonáška:
„Jonášku, které písmenko je na prvním místě? " Ale Jonášek se nechytá a ani na radu, že je to
malé a kulaté, nereaguje správnou odpovědí. Proto začíná popotahovat a nakonec i plakat.
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Paní učitelka ihned reaguje, hladí a povzbuzuje Jonáška a dává mu bonbon a posílá ho
dozadu ke mně.
Vypozorovali jsme, že adaptace na školní - úkolový kontext se týká vedle nutnosti
podávat výkony při vyučování, také požadavku sebedisciplíny. Tedy, že při vyučování je žák
tlačen k různým činnostem. Požadavek podávat výkony se týká i případů, kdy žák touží dělat
něco jiného, nebo k činnosti není dostatečně motivován. Tyto výkony musí být maximálně
úspěšné.

V případě neúspěšného výkonu musí žák překonat emoční zátěž plynoucí

z veřejného negativního hodnocení paní učitelkou.
VI. 3. 3 „Relaxační" činnosti
Děti se ve škole nejen učí nové znalosti, učí se také nové dovednosti z oblasti
pohybových či uměleckých aktivit. Vyučovací čas je totiž vyplněn i předměty tělesné
výchovy, pracovní výchovy, zpěvu atp. Tyto činnosti spadají do školně-úkolového kontextu,
protože i při těchto hodinách se žáci učí. Vedle hodin při osvojování trivia je zátěž na
kognitivní složku osobnosti žáka menší a kvalitativně odlišná. Název prvku („relaxační") je
v uvozovkách právě z důvodu, že o zábavu a odpočinek se nejedná. Při tělesné výchově je
kladen požadavek zejména na sebeovládání, děti mají možnost běhat, mluvit, zvuk se
v tělocvičně rozléhá a proto je těžké koncentrovat pozornost slovům paní učitelky, jež jsou
často díky rozdováděnosti dětí zaměřeny na bezpečnost dětí §81. „V tělocvičně na nic nelézt,
musíte dělat, co vám říkám, hlavně, abyste nikomu neublížili... " Při různých cvičeních děti
přeskakují přes lavičky, sklouzávají z nich, učí se různé protahovací cviky, manipulovat
s míčem pomocí rukou i nohou, učí se kotrmelce atp. k tomu všemu je potřebná zejména
koordinace hrubé motoriky. Při uměleckých činnostech děti mají možnost uvolnit svou mysl,
dát průchod své fantazii. Výchovy s uměleckou tvorbou byly často pouze s omezením tématu
výtvoru, způsob provedení býval regulován jen málo. Při výtvarné a pracovní činnosti děti
koordinují pohyby jemné motoriky. §43. Společně s paní učitelkou rozdáváme přeložené
čtvrtky. Paní učitelka dětem říká, že si mají na jednu stranu namalovat pastelkami obrázek.
Paní učitelka může mít navíc další požadavky na děti během vyučování z hlediska
relaxačních činností vložením spontánních aktivit přímo do hodiny.
Tím je například vložení divadelní hry mezi výuku. Jedná se o velmi konstruktivní i
zábavné využití zbytku času. Na hraní paní učitelka volila žáky, kteří se hlásili i žáky, kteří se
na roli hodili. Hru moderovala paní učitelka, ale prokládala vyprávění otázkami dětem,
jednalo se o velmi interaktivní činnost mezi celou třídou. Při takové aktivitě zvolení žáci musí
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prokázat dovednosti zejména sociálního rázu - jako je například improvizace, musí překonat
svůj stud, musí mít dostatečné komunikační dovednosti. Navíc se tím utužuje i soudržnosti
v rámci třídního kolektivu. § 199. Blíží se konec hodiny, proto paní učitelka dává pokyn: "Na
příští hodinu si připravte matematiku. Máme ale ještě sedm minut, zahrajeme si nějakou
pohádku. Kterou? Tady na nástěnce máme o Budulínkovi. ...Kdo nám to zkusí převyprávět?...
Ne, to je na převyprávění těžké. Něco jiného. Znáte pohádku o třech zvířátkách? Jak se chtějí
dostat do boudy? " Děti odpovídají kladně a tak si paní učitelka vybere několik statečných
žáků, kteří se hlásí i někteří, kteří se nehlásí, ale na roli by se hodily. Divadélko moderuje
paní učitelka spontánně: "Vjednom lese byla budka a šel kolem... Děti, kdo šel první kolem
budky? " Kája se ozývá, že myška. Paní učitelka ukáže na Kačku, jakožto myšku a radí jí
zezačátku: "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? A když nikdo neodpovídal, rozhodla se, že tam
bude bydlet.", a Kačka se schoulila ke katedře jako do budky. „A kdo další?", ptá se paní
učitelka dětí? „Myslím, že to byla žabka. ", odpovídá si sama paní učitelka a gestikuluje na
Domču, aby přišla. Tak se do boudy k myšce Kuňkalce přistěhuje i žabka Hrabalka a zajíček
Ušáček. Paní učitelka se ptá děti: "Kolikpak je celkem zvířátek? " Děti sborově odpovídají:
„ Tři. " Hanička vykřikuje, že teď přijde medvěd. „Nepřihlásila ses, Haňulko, tak tě neslyším "
Na roli medvěda vybrala paní učitelka z vlastní vůle Kristiána: "Kristiáne, pojď sem, a udělej
pořádného bručivého medvěda." Kristián se zalomenýma rukama povídá, že medvěda dělat
neumí. Nakonec ho ale hezky udělá, ale má předtím hodně připomínek, že medvěda neumí.
Paní učitelka od třídy za medvěda požádá třídu o potlesk. Po skončení divadla zatleská třída i
s paní učitelkou a žáci, kteří hráli, si jdou sednout do svých lavic...
Děti měly do vyučovacího dne vloženou ještě další činnost, jež od učení uvolňovala.
Jednalo se zejména o pohybovou aktivitu někdy spojenou se zpěvem. Pro zatěžovanou
mysl je relaxací pohyb, lehká ale nějaká fyzická aktivita. Tam patřila například tichá
procházka po třídě po skončení vypracovávání úkolu. § 423. "Tak, a děti, kdo už to má
hotové, tak se bude potichu procházet po třídě, protože už dlouho sedíte v lavici, tak abyste se
odreagovaly. Můžete se koukat na krásné obrázky, co máme vzadu na koberci, nebo jinde.
Pomalu, opatrně, potichu." Tak se prochází Anička s Míšou a potichu si povídají a koukají na
obrázky.... Děti zpívaly píseň společně s paní učitelkou, která jim předcvičovala různé cviky
související s písničkou. Děti tak dostaly možnost uvolnit své tělo z neustálého sezení za lavicí.
K tomu je potřeba vynaložit pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, vnímání rytmu i
melodie. Ovlivňujícím faktorem pro pocity sounáležitosti ke třídě může být také znalost
zpívaných písniček, tedy zkušenosti z mateřské školy či rodiny. § 115. Paní učitelka
navrhuje, jestli si děti nechtějí zazpívat, děti říkají, že ano. Po dohadech, kterou písničku si
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společně zazpívají, děti souhlasily, že si zazpívají „ Měla babka, čtyři jabka". Děli se mají
postavit a zpívají a předvádějí cviky podle paní učitelky. Pohybové aktivity by měly patřit do
dětmi vyhledávaných činností. Proto paní učitelka často na děti apelovala, aby o přestávkách
neseděly v lavicích. § 68. Paní učitelka dětem říká, o čem je přestávka. Děti mají chodit,
nejíst, pít, neběhat a nesedět v lavici. Vzadu mají koberec, mohou si tam klidně hrát. Máte
tady také magnetickou tabuli, kde jsem vám připravila různé obrázky, ale s tím si můžete hrát
také.. "...§ 78. „O přestávce máte čas na jídlo. Přestávky jsou od toho, abyste se protáhly a
neseděly na židli. Můžete chodit po třídě a koukat na různé věci, máte vzadu koberec a na tom
obrázky, časem si tam nakreslíme vlastní obrázky, po zdích visí plakáty s hezkými obrázky
pohádek... ".
Na pomezí sociálního a školně-úkolového kontextu je mimo jiné také vložení humoru
do výuky, který pracovní atmosféru ve třídě uvolní. § 170. Paní učitelka ukazuje na ta
písmenka, ale tabule jí sama od sebe stoupá nahoru. Když už se to stane po třetí, děti se smějí.
Paní učitelka říká: "Tahle tabule mě teda, děti, zlobí. Dostane asi na zadek. ", a gestikuluje
rukou. Děti se smějí.
Třetí oblast školně-úkolového kontextu školní adaptace se týká zejména sportovní a
kreativní činnosti. Ta je na jedné straně součástí a předmětem výuky ve výchovách, ale na
druhou stranu je pro děti méně kognitivně náročná a zejména v první třídě je využívána
k uvolnění. Vedle náplně hodiny tělesné výchovy a estetických výchov se tato činnost dostala
i do výuky. Děti mívaly například možnost zahrát si malé divadlo a přitom prokázat své
improvizační a komunikační schopnosti. Dále měly možnost se přímo v lavici protáhnout
společně s paní učitelkou a do toho si často také zazpívat.
1.19.

Školně-úkolový kontext - souhrn a interpretace dat

Žák je vstupem do školy konfrontován s povinnostmi, jež se ve školně-úkolovém
kontextu týkají zejména pozornosti, myšlení, výkonnostní složky psychiky žáka a také je při
vyučování požadavek na disciplinované chování a schopnost přijmout hodnocení za své
výkony. Všechny projevy chování paní učitelky, které dětem odlehčují zátěž zejména
kognitivní a konativní, jsou shrnuty v tabulce č. 5.;
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Tah. 5 Konkrétní projevy ulehčení adaptace na školní učení.
Konkrétní aspekty a jejich prvky ulehčení
Školnč-úkolový kontext
adaptace
T
;—
Koncentrace pozornosti
I. Činnosti poznávací
•
•
•
•
•
Nutnost
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Antoregulační požadavky

III. Relaxační činnosti

Otázky ujišťující pozornost - globální i individuální
Atraktivita činnosti - Hravé učení
Motivace zábavnějšími pokyny - zpestřené otázky
Zdůraznění důležitého momentu při postupu řešení úkolu
Vložení pohybové aktivity do vyučování, změna činnosti
uvažování a přemýšlení
Využití konkrétních věcí, jevů, předmětů
Názorný příklad řešení
Otázky pomocí konkrétní známé skutečnosti
Individuální kontrola průběhu vypracování
Přizpůsobení - dětem, situaci, za účelem ulehčení
Přesné instrukce
Globální otázky
Uvolnění zátěže mysli změnou probíraného tématu na dětem
blízké zkušenosti
•
Pravidla přestávky: uvolnění od učení - hra, relaxace,
protažení
Zapamatování, znovuvybavení
•
„Nápovědy".
•
Opakování.
•
Zdůraznění důležitých momentů v nové látce verbálně i
názorně
Smyslová diferenciace
•
Procvičování sluchové diferenciace hravou činností
•
Specifické ulehčující pomůcky při procvičování sluchové
diferenciace
Koordinace senzomotoriky
•
Uvolňovací cvičení
•
Názornost, jak se vyvarovat chybám, j a k postupovat při psaní
•
Individuální kontrola a předvedení s popisem
•
Využití mazacích tabulek
•
Procvičování s leváky
•
Básnička jako pomůcka pro rytmizaci pohybů při nácviku
psaní
Požadavek na podávání výkonů:
•
v různých oblastech
•
i v případě, že má žák momentálně jiné potřeby - hodnocením
•
s nejlépe vynaloženou snahou, podat nejlepší výkony - slovní
podpora
Přijmout hodnocení
•
veřejně podané
•
negativní hodnocení neúspěšných výkonů - bonbon na utěšení
Koordinace pohybů hrubé motoriky
Pohybové aktivity při hodině spojené se zpěvem
•
přesné předcvičování a předzpívávání paní učitelkou, volba
známých písní
Divadelní č i n n o s t - p ř e k o n á n í studu, schopnost improvizace
•
nápovědy paní učitelkou, podpora, potlesk na závěr
Umělecká č i n n o s t - j e m n á motorika, schopnost fantazie
•
vystavení hotových děl
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Nejprve se pokusíme shrnout výsledky dat z pozorování, tedy oblasti, na něž, se žák
musí adaptovat z hlediska školního učení.
Dítě si musí osvojit pravidla pracovní kázně z hlediska koncentrace pozornosti, musí
vynaložit energii z hlediska intelektuální činnosti, musí si mnoho nových jevů pamatovat a
znovu si je později vybavit. Vedle toho je při učení se čtení požadavek na schopnosti sluchové
diferenciace hlásek a spojení sjejich grafickou podobou a při učení se psaní nutnost
koordinovat pohyby ruky a oka. To všechno spadá do první oblasti školnč-úkolového
kontextu, do poznávacích činností. Vedle toho jsme vyčlenili požadavky školně-úkolového
kontextu na schopnosti autoregulační, tedy související s vysokým požadavkem sebeovládání,
potlačení svých aktuálních potřeb a impulzů. Musí se naučit vypracovávat zadané úlohy s co
nejvyšší možnou mírou snažení, také si sám časem najít motivy k tomuto snažení, což se také
projeví v řádně vypracovaných domácích úkolech, kde je na děti kladen požadavek vlastní
zodpovědnosti. Třetí oblast se týká ostatních aktivit vyplňujících vyučování a souvisejících
spíše s dovednostmi - pohybovými, sociálními a uměleckými. Tato oblast je pro svůj
odlehčující efekt (ve srovnání s vynaloženou energií při učení) nazvána relaxačními
činnostmi, i když v této oblasti dochází rovněž k učení žáků.

Na co se musí žáci adaptovat v rámci školně-úkolového kontextu?
Děti v rámci adaptace na školní učení musí projevit výkony zejména v kognitivní
oblasti. V prvním případě je vysoká kognitivní zátěž způsobena dlouhodobým požadavkem
koncentrace pozornosti žáka při vyučování; dávat pozor, co paní učitelka říká, dělá a také
proč co říká a dělá. To znamená, že s touto koncentrací velmi blízce souvisí i požadavek
přemýšlení. Dítě se nejprve musí soustředit například na to, jaké pomůcky si musí k
provedení cvičení ve cvičebnici připravit, jaké kroky musí vykonat ke správnému
vypracování úlohy. Také musí správně reagovat na učitelčiny slova podle jejích pokynů, a to
verbálně či neverbálně (například ukázat na prstech číslo, jež označuje počet "tří jablek").
Paní učitelka během vyučování dětem neustále pokládá různé otázky, na něž žáci musí
správně odpovídat, reagovat. Tyto otázky bývají nejčastěji globálního charakteru. Na základě
odpovědí na tyto otázky bývají při určitém druhu procvičováni nuceni vypracovávat cvičení.'
Úspěšná adaptace ve školním - úkolovém kontextu generuje dále požadavky na paměť
dětí, jež jsou znásobeny i neschopností dětí číst. Nároky na žákovu paměť jsou stále
vyžadovány, protože si žák má všechna pravidla školního života pamatovat. Z hlediska
adaptace na učení si musí děti pamatovat různá pravidla a zákonitosti jednotlivých oblastí
učiva. Tedy z hlediska čtení a psaní si musí děti pamatovat grafické tvary jednotlivých druhů
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hlásek, tedy, co pro grafickou podobu znamená, když se řekne dlouhé a. Dalšími stavebními
kameny pro budoucí znalosti jsou také různé matematické znalost, kam patří zejména nutnost
pamatovat si pořadí čísel, jak jdou za sebou. Vedle toho si však děti musí při učení pamatovat
také postupy jednotlivých druhů procvičování, tedy krátkodobé po sobě jdoucí instrukce i
dlouhodobější způsoby cvičení, jako je například pamatování si činnosti, když se řekne„čtení"
nebo diktát. Častým opakováním těchto způsobů procvičování si je děti přirozeně vštípí.
Specifickým jevem, který je vysoce ovlivněn neschopností dětí číst a psát je nutnost
pamatování si domácích úkolů. Díky nemožnosti si úkol zaznamenat je žák odkázán pouze na
jeho zapamatování a doma jeho vybavení. Do procesu domácí přípravy však zasahují taktéž
rodiče, kteří se většinou svého dítěte v zájmu jeho úspěšné školní adaptace sami ptají, co bylo
ve škole a jaké úkoly děti mají. V pozorování bylo znatelné, čí rodiče jsou pečliví, čí rodiče
jsou až příliš pečliví (tedy, že žákovi řekli, aby udělali celé cvičení namísto jeho části, což
paní učitelka hodnotila velmi negativně) a čí rodiče se o domácí úkoly žáka téměř nezajímají
(Pavlínka).
Během učení je stimulováno myšlení dětí. Jedná se zejména v matematice o nutnost
uvědomit si vztahy před a za, posloupnosti jednotlivých prvků, i čísel na číselné ose, jež však
mají pouze ve své představě. Musí si uvědomit početní výkony, tedy co znamená, když něco
někde odebereme nebo přidáme pro výsledný počet předmětů. Děti vzhledem k jejich úrovni
kognitivního vývoje využívají při učení se těmto základním výpočtům konkrétní předměty,
korálky na počítadle nebo své prsty. Posloupnost je důležitá pro abstraktní uchopení a
zařazení číslice nebo předmětu v rámci dalších čísel. S tím taktéž souvisí i nutnost uvědomění
si pravolevé orientace. Děti jsou z těchto vztahových pravidel zkoušeny při matematice, kdy
musí vědět, jaká čísla jsou před dvojkou, tedy blíž nule. Častým způsobem opakování v této
oblasti bylo seřazování pastelek zleva doprava podle diktátu paní učitelky a následné určování
pastelky, která je třetí v řadě, která je druhá z prava atp. Při učení se čtení si děti na počátku
školní docházky musí nejprve osvojit různé možné kombinace vlastností hlásky. Jde o
kombinování tří vlastností na základě zvukového či grafického rozlišení, jež se dítě musí
nejprve naučit; délka (krátké - dlouhé); velikost (malé - velké); podoba (tiskací - psací). Děti
se v této problematice učí pohybovat neustálým procvičováním, čtením celého názvu hlásky
podle toho, jak vypadá (malé tiskací dlouhé a).
Při učení se čtení je však mnohem významnější schopnost sluchové a zrakové
diferenciace. Děti při učení se čtení verbálně pojmenovávají graficky znázorněné tvary
písmen. Jednotlivé zvukové podoby psaných písmen si děti vštěpují denním procvičováním.
Tím je například diktát, kdy děti pokládají vedle sebe různé hlásky (resp. jejich přesné druhy),
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podle toho jak diktuje paní učitelka. Děti určují jednotlivá písmenka na základě slyšeného
názvu hlásky („dlouhé malé o"). Ve velmi brzké době je od nich však vyžadováno i verbální
znění dané hlásky („ó"), zejména při opětovnému čtení řady dětmi. Sluchová analýza je u dětí
procvičována při vymýšlení slov začínajícího určeným písmenem a při hře „Hláska tě
probudí". Podle uvedených pravidel hry se jedná o velmi podobný způsob procvičování jako
byl pozorován ve výzkumu PSŠE, kdy se žáci měli „probudit" při slově začínající na danou
hlásku (Kučera 2005, s. 399) Cvičení, kdy děti mají poznat hlásku na začátku slova a
zvednout pak hlavu, patří do elementární výuky čtení složené z procvičování rozpoznávání
hlásek psaných a jako zde mluvených. Dohromady tato procvičování (tedy ještě bez tvoření
slabik) postupně vytváří grafo-fonologické korespondence, jak uvádí Kučera (2005, s. 371). 14
Přes atraktivitu herní činnosti, kdy je pro děti v první třídě smyslem si hru vůbec zahrát (vedle
pozdější snahy ve hře být úspěšný) (Bittnerová 2005, s. 503), si paní učitelka zajistila
pozornost dětí i lepší výkonnost. Rozklad slov na slabiky dítě musí umět také, jedná se o
úkoly, kdy musí počítat počet slabik ve slově. K tomu měly děti možnost využít pomůcky,
kdy si daly ruku pod bradu a podle počtu jejího klesnutí mohly jasněji spočítat počet slabik.
Zraková diferenciace byla procvičována vizuálním cvičením hlásek, tedy například tak, že
děti měly za úkol zakroužkovávat určené hlásky.
Učení se psaní číslic a písmen vyžaduje vysokou míru jemné motoriky a také
koordinace grafomotoriky. Děti jsou většinou zvyklé malovat, vybarvovat anebo spojovat
různé body z mateřské školy. Psaní má však pevná pravidla, sklon písmen a zejména tvar.
Vedle toho je důležité osvojit si také správné držení tužky. Děti si musí také srovnat, zda se
jim píše lépe pravou nebo levou rukou. Jemná motorika je procvičována různými cvičeními,
kdy mají žáci spojovat malíček a palec a další prsty s palcem. Způsob nácviku psaní postupuje
od psaní velkých tvarů do vzduchu, do psaní přímo do cvičebnice. Nejprve jde však o hrubé
tahy - kreslení velkých vln podobně - teprve později žák postupuje k detailnímu vykreslení
jednotlivých tvarů znaků. K tomu je potřebná koordinace zrakové analýzy tvaru a jemné
motoriky k následnému okopírování tvaru znaku. Samotné sledování vzorů je velmi náročnou
činností, do níž spadají činnosti oka a ruky.
Ve školně - úkolovém kontextu jsou kladeny nároky na autoregulaci žáka, tedy
nutnost přizpůsobit se pracovnímu režimu. Tam spadá soustavná práce, snaha o nejvíce

14

Můžeme také doplnit, že Kučera v těchto fonetických akrofoniích (tj. sluchových cvičeních poznávání hlásek)
z hlediska úspěšnosti vypozoroval úspěšnost nižší než při vizuálním cvičení hlásek (např. zakroužkovávání
písmen ve slovech na tabuli) (2005, s. 399).
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možné kvalitní výkony své činnosti. Podávání výkonů se týká všech možných oblastí, jež žáci
během učení provádějí. Dítě musí být schopné uvědomit si vlastní zodpovědnost za domácí
přípravu, která je možným klíčem k lepším výkonům. Je tlačeno k vyžádání si spolupráce
rodičů.

Podávání výkonů zatěžuje psychiku žáka již díky nutnosti odsunutí svých

momentálních potřeb ve prospěch učení se. Do autoregulačních činností spadá však i
schopnost tyto výkony nechat zhodnotit paní učitelkou. Veřejné negativní hodnocení
neúspěšných výkonů je vysokou emoční zátěží pro autora výkonů.
Ač je činnost učení pro dítě nejvíce významná, skládá se školní adaptace z hlediska
pracovně-školní náplně také z aktivit relaxačních. Jedná se o činnosti méně zátěžové
z hlediska kognitivních výkonů, zato však rozvíjí dovednosti v oblasti sociální a estetické.
Tím jsou míněny činnosti výtvarné, hudební a pohybové. Děti ve škole mezi učením zhruba
jednou týdně hrály divadlo, přehrávaly nějakou známou pohádku. Herci byli učitelkou zvolení
žáci (s tím, že se tito žáci často sami hlásili o roli), divadlo interaktivně se zbytkem třídy
moderovala paní učitelka. Hraní od dětí vyžaduje hlasitý a srozumitelný projev, schopnost
improvizace a zejména překonání studu při hraní před velkým publikem. Vedle samotného
hraní byla odměnou pro herce verbální pochvala od učitelky spojená s potleskem celé třídy.
Při učení musí děti po dlouhou dobu vydržet sedět v lavici. K relaxaci tak sloužily vložené
pohybové aktivity přímo do hodiny, někdy spojené také se zpěvem. Děti při takových
aktivitách však musely prokazovat schopnosti koordinace hrubé motoriky, rytmiku pohybů a
hudební a pohybové cítění.
Jaké projevy chování učitele tuto adaptaci usnadňují?
Následná analýza dat se týká jednotlivých projevů ulehčení prvků školně-úkolového
kontextu.
Naše paní učitelka znala díky své letité praxi vyučování žáků v prvních třídách mnoho
způsobů, jak žákům začátečníkům vyučování zpříjemnit. Důležitý prvek usnadnění kognitivní
zátěže i požadavku disciplinovaného chování je změna činnosti v případě zjevné únavy žáků.
Všímavost paní učitelky lze pozorovat například v bodě č. § 113 Přílohy (§113. Paní učitelka
si všimla, že Tuánek je velmi unavený a ptá se ho: „ Tuánku, chce se ti spát?" Tuánek
neodpovídá.), kdy následně navrhuje pohybové aktivitou spojenou se zpěvem. Naopak
v případě, že děti prokazovaly rozdováděnost, paní učitelka přizpůsobila činnost tělesné
výchovy na více klidnou. Vedle toho vedla paní učitelka děti k aktivnímu využití přestávky;
aby využívaly prostoru třídy a chodeb, procházely se. Samotná změna činnosti se objevuje i
při vyučování; vedle vložení aktivního zazpívání si s protažením v případě zjevné únavy žáků
se však jedná i například o náhlou změnu tématu, které se momentálně probírá. Jedná se často
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o velmi krátkou diskuzi, spíš jen vsunutí, kdy mohlo být učitelčiným záměrem zvýšení
pozornosti všech žáků. Jednalo se o otázky volnějšího rázu ze života a zkušeností žáků, kdy
jejím rozebíráním panovala ve třídě pozitivní atmosféra. Snahou paní učitelky tak mohlo být
uvolnění zátěže mysli, jak z hlediska nároků na pozornost, tak procesů myšlení, které
s pozorností blízce souvisí. Atraktivita těchto momentů zaujala pozornost dětí přirozenou
cestou, učení není stereotypní, zdlouhavé ani moc únavné.
Paní učitelka měla ve svém repertoáru další způsoby, kterými mohla odlehčit
kognitivní zátěž žáka, např. pozornosti nebo paměti. Způsob, jakým si paní učitelka pozornost
získávala kromě jednoduchých slovních příkazů (donášku, soustřeď se pozorně. Probíráme
důležité věci"), byl založen na kladení otázek při vyučování, ať globálních, kdy žáci museli
společně odpovědět, či přímo adresovaných jednotlivým žákům; tzn. vedle obecného:
„Rozuměli jste tomu všichniT, konkrétněji adresované „Co jsem teď říkala, PavlínkoT. Ve
druhém případě se jednalo většinou o dítě, které svou pozornost věnovalo právě něčemu
jinému. Z hlediska pozornosti a snahy jejího odlehčení používala paní učitelka atraktivní
„hravý" způsob učení. Uvedla například cvičení fonematického sluchu jako hru s názvem
(„Hláska tě probudí") a jasnými pravidly, s tím, že ona je ten, kdo hru hodnotí.
V oblasti myšlení se paní učitelka (v souladu s úrovní kognitivního vývoje) snažila
probírané věci maximální mírou konkretizovat; například v procvičení počítání do pěti děti
měly hledat konkrétní předměty ve třídě, jichž bylo právě tolik, kolik se paní učitelka ptala.
Již však samotné formulování otázek při procvičování bylo specificky přizpůsobené dětem,
tedy do „hádankové" formy. (245. Třetí barva je barva, kterou nosí Karkulka..." ) V případě,
že děti neuměly rychle odpovědět, často paní učitelka naváděla sama k odpovědi
„nápovědou", tj. pomalým vyslovováním správné odpovědi, kdy se povaha úlohy nakonec
také změnila v hádanku. Tyto „nápovědy" dětem odlehčovaly zátěž paměťových výkonů
Otázky při procvičování byly zčásti také adresované celé třídě, kdy se děti vlivem sborové
odpovědi mohly ujistit, zda látku chápou, a vedle toho i zvýšit pocit soudržnosti jednotlivce
vůči třídnímu kolektivu. Paní učitelka podle důraznosti odpovědi zjistila, zda je pochopení
látky kvalitní či ne. Stávalo se, že se místo hlasité sborové jednohlasné odpovědi ozvalo pár
dětí nejistým hlasem, který se spíše tázal, než by odpovídal. V tom případě paní učitelka
neváhala látku a hlavní prvky učiva zopakovat. Bohužel zde však hrozilo riziko ztráty
menšího počtu žáků, kteří odpovědi neznali. Z hlediska zadávání úkolu a nároku paměti při
podávání všech jeho instrukcí paní učitelka používala ke zdůraznění možných „kamenů
úrazu" paralingvistických komunikačních doprovodů; tedy zvýšení hlasu a také hlasitosti
svého verbálního projevu. Správnost a pochopení zadání paní učitelka sledovala individuálně
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při obcházení lavic jednotlivých žáků většinou po začátku vypracovávání úkolu. V případě, že
někdo začal práci jinak, než bylo řečeno, mohla paní učitelka ještě významně zasáhnout. Také
zadání často zopakovala, takže děti měly odlehčené nároky na paměť a dokonce mohly
pochopit filosofii úkolu až při zopakovaném zadání. Samozřejmostí bylo názorné ukazování
před celou třídou (jako např. ukázání jednotlivých úkolů v otevřené učebnici, využití tabule a
překreslení prvků úkolu vč. postupu vypracování apod.) a dotazování, zda děti zadání chápou,
případně přímé otázky k rekapitulaci postupu („Miško, řekni, co máte tedy udělat?").
Významnou skupinu, kterou paní učitelka užívala ve prospěch této adaptace dětí,
tvořily motivační prvky k učení. Jen v prvních dnech školní docházky bylo pozorováno
mnoho skupin motivů k činnosti dětí a pozitivních druhů hodnocení. A to ve formě
zajímavých atraktivních odměn nebo stejně atraktivní možnosti pochvaly, potlesku... V první
řadě se jedná o problematiku globálního hodnocení, které paní učitelka používala velmi často
navíc doplněnou emočně pozitivním dodatkem o její spokojenosti s výkonem („Dneska jste
děti pracovaly moc pěkně. Jsem moc ráda."). Nejvyšší míru účinku má toto hodnocení jen
zpočátku, kdy se děti v první řadě snaží pracovat tak, aby je paní učitelka „měla ráda". Tím,
že působí na celou skupinu, podporuje tak však soudržnost jednotlivých žáků v rámci třídního
kolektivu. Radost z takovéhoto hodnocení by časem podle Hříbkové (1998, s. 281) měla
klesat ve prospěch individuálního hodnocení, které se v mé třídě vedle slovní formy vyskytly
v podobě razítka. Vedle standardních razítek, které se v prvních třídách obecně používají,
měla paní učitelka připravené hmotné odměny jako například nálepky, které jim lepila na
notýsek, nebo sladkosti. Jak uvádí Hříbková (1998, s. 280), odměna za dobré výkony žáků
bývá zpočátku materializovaná a až později přechází k razítkům, jichž si děti váží více.
Nejvíce se děti těší na jedničky jakožto atribut „opravdového školáka" (Hříbková 1998, s.
280), což jsem pozorovala také v mé třídě, kde paní učitelka o „opravdových jedničkách"
hovořila s tím, že jejich čas nadejde až před pololetím. Zde bych doplnila možný negativní
důsledek absolutizace významu známek učitelem i rodiči pro budoucnost dítěte, kdy jak uvádí
Helus (2004, s. 207) může přemíra důrazu na význam známky překrýt hodnotu vzdělání (žák
se učí pro známky). Pokud se dítě vlivem nějaké nepohody (například z neúspěšných
výkonů), rozplakalo, měla paní učitelka připravené bonbóny jakožto „utěšitelskou záplatu na
nervíky", k němuž přidala těšící slova a gesta (pohlazení). V případě sladkostí se tedy spíše
než o odměnu jedná o kompenzaci emočního tlaku z neúspěšných výkonů. Za pěkný výkon
paní učitelka doprovodila slovní hodnocení emočně kladným důrazem, radostí, spokojeností.
Pokud se z pohledu paní učitelky jednalo o výkon ještě výraznější, paní učitelka zatleskala,
nebo i celé třídě nakázala zatleskat. Pro žáka musí mít takové kladné hodnocení a uznání
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celou třídou i paní učitelkou velmi povzbuzující efekt, paní učitelka tím působí na emotivní
složku dítěte. V případě, že paní učitelka motivovala do vypracování úlohy nebo nějakého
konkrétního úkolu, který se zdál těžší, používala zejména slovní podpory a zvyšování
sebevědomí dětí, důležitost víry v sebe sama a své schopnosti. V následném hodnocení za
tento těžký úkol se objevil větší emotivně pozitivní důraz. Do motivujícího způsobu zadávání
pokynů patřilo také specificky zadaný úkol ve smyslu „výzvy", která obecně nutí k lepším
výkonům („a kdo zvládne..."). Paní učitelka bohužel musela v případě, že žák několikrát
neplnil zadaný úkol, dát najevo rozzlobení. Tímto emočním doprovodem v záporném slovním
hodnocení se snažila v dětech upevnit pracovně pozitivní zvyky dětí a zmírnit výskyt
neúspěšných výkonů.
Hlavní prvky působení paní učitelky za účelem ulehčení adaptace na školní práci
žákům můžeme shrnout do pěti oblastí: 1. dotazování k ujištění pochopení; 2. přizpůsobení
výuky dětem - způsob, tempo apod.; 3. množství motivačních prvků ve výuce, 4. střídání
činností; 5. příjemná pracovní atmosféra.
Jako první skupinu projevů paní učitelky ulehčující školní adaptaci tvoří dotazování
k ujištění pochopení učiva, zadání úlohy nebo domácího úkolu. Paní učitelka ve specifické
míře podávala učivo velmi interaktivně - dotazy na pozornost a pochopení jednotlivých
dílčích jevů prolínaly veškerou výukou. Jak bylo výše řečeno, paní učitelka dotazováním
projevovala také zájem o mimoškolní (rodinný například) život svých žáků a vedle toho také
momentální psychický či fyzický stav žáka. Díky otázkám „globálním" i individuálním mohla
paní učitelka upravit a přizpůsobit výuku míře pochopení dětí, o tom pojednává následující
odstavec.
Do druhé skupiny možná příliš obecně pojmenované - přizpůsobení výuky dětem
z hlediska způsobu, tempa apod. - do této skupiny jsem zahrnula veškeré projevy paní
učitelky, které se snažily vyjít vstříc žákovým možnostem dané jeho vývojové úrovni,
potřebám, tempu. Pomocí individuálních kontrol na počátku práce dětí i pomocí neustálého
„globálního" či individuálně adresovaného dotazování si paní učitelka udělala letmý
screening žákovské kvality a míry pochopení učiva. Dle toho následně většinou buď zadání
nebo výklad zopakovala, ještě více znázornila pomocí tabule nebo nějakých předmětů anebo
v případě individuálních potřeb dovysvětlila jednotlivému žákovi.
Jedním ze základních prvků přizpůsobení výuky dětem bylo využití maximální
názornosti při vyučování, využití tabule, křídy, magnetických prvků a předvedení postupu
práce přede všemi „do vzduchu" nebo jiným způsobem. Jedná se v tomto případě o ulehčení
kognitivní zátěže; pochopení zadání, přizpůsobení úrovni kognitivního vývoje.
94

Jednalo se

také o mírné odlehčení paměťové zátěže (děti měly před očima na tabuli stále k dispozici
příklad řešení paní učitelky). Vedle způsobu názorného vyučování využívala paní učitelka
také názorné pomůcky; konkrétní jevy, předměty nebo dokonce žáky (při procvičování
zejména matematiky). Například v případě cvičení posloupnosti byli zvolení čtyři žáci před
tabulí v řadě a paní učitelka jimi opatrně manipulovala a ostatních žáků v lavici se tázala,
např. kdo je poslední v řadě apod. Tento prvek navíc působí na děti motivačně. Vysoce
důležitým prvkem je přizpůsobení z hlediska tempa žáků, jejich míry pochopení.
Další přizpůsobení se týká věkové kategorie dětí a jejích specifických potřeb; to
znamená, že když je u dítěte v daném věku vysoký zájem o hru, bývá do výuky vloženo
procvičování formou hry, „hravé učení". Atraktivním způsobem procvičování jsou děti více
motivovány pracovat, pozornost dětí je zde zaručena díky interaktivnosti hry.
Výuku a její výsledky může také ovlivňovat množství motivačních prvků ve výuce.
Jak již bylo výše zmíněno, vedle globálního či individuálně adresovaného hodnocení
slovního, které se prolínalo velkou mírou všemi vyučovacími hodinami, neváhala paní
učitelka odměnit žáka dalšími

způsoby.

Jedná se o

odměnění výkonu žáka také

komunikačním prvkem paní učitelky a to gestem - potleskem a pohlazením. Jedná se o
individuální způsob hodnocení, stejně tak jako je odměna pomocí konkrétního viditelného
jevu (razítko, bonbon, nálepka). Paní učitelka za kvalitní výkon zatleskala sama nebo ještě
výrazněji podtrhla úspěšnost výkonu pokynem k potlesku celé třídy, což působí vedle vlivu na
budoucí snahu také na pocit sounáležitost ve třídě. Tím se efekt odměny v podobě potlesku
zvyšuje. Jak bylo uvedeno v kapitole o sociálním kontextu adaptace, pohlazení paní učitelky
patřilo mezi časté projevy vůči žákům v psychické tísni. Další funkce pohlazení žáka může
tedy být motivace k výkonu, upevnění žádoucích výsledků při procvičování.
Do specifické skupiny zabývající se motivačních prvků jsme zařadili i odměny
viditelné, kterými se žák může chlubit. Razítka patří do repertoáru odměn v prvním ročníku
obecně jako předchůdci známek. Paní učitelka v pozorované třídě však navíc zaváděla další
názorné odměny a to byly například bonbony za výjimečné výkony. Za dobu mého
pozorování dala paní učitelka však jen dva bonbony, z nichž jeden byl onou výše zmíněnou
„záplatou na nervíky"uplakaného žáka. Což však může potvrzovat výjimečnost takového
výkonu zasluhujícího bonbon a zvýšit tak cenu bonbonu vedle razítka. Pro žáka v prvních
týdnech školní docházky však pro pocit žákovství zůstává spíše razítko, které má na rozdíl od
bonbonu a jeho snadné získání mimo školu (doma, v obchodě) trvalost v čase (bonbon žák
dříve nebo později sní či ztratí) a pevnější vztah se školou. Navíc má razítko obecně přitažlivý
„tvar" v podobě pěkného konkrétního obrázku dětem známé skutečnosti (zvíře nejvíce). Paní
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učitelka v naší třídě navíc často dávala za pěkně vypracované cvičení ve cvičebnici dětem
vybrat, jaké razítko chtějí, čímž zvýšila jeho atraktivitu. Trvalost v čase také mají nálepky,
které paní učitelka vymyslela jako další způsob odměn. Využila množství samolepek, které
měla od maminky jednoho z žáků (z vydavatelství časopisů). Ty lepila na zadní stranu
záznamníku a dohodla se s dětmi, že na konci roku dostane žák s největším množstvím
samolepek diplom. Nálepky paní učitelka dávala v podobné míře jako razítka, jak bylo
vypozorováno.
Střídání činností považuji za čtvrtou důležitou skupinu učitelčiných projevů
vycházející vstříc zejména nárokům na kognitivní a konativní stránku psychiky žáka
začátečníka. Uvolněná atmosféra však ovlivňuje také příjemné pocity ovlivňující celkovou
úspěšnost žáka. Jedná se zejména o činnosti, které byly vybírány z důvodu únavy dětí,
případné snížené koncentrace nebo naopak přílišné rozdováděnosti. Prolíná sem tedy první
„ulehčující" prvek přizpůsobení výuky. Hlavním cílem je však variabilita a dynamika náplně
školního dne, kompenzující požadavek na sebedisciplínu vycházející z dlouhého sezení
v lavici, nutné koncentrace pozornosti, vypracovávání cvičení atp. Dynamika hodiny či dne je
nejvíce regulována zkušenostmi paní učitelky s danou věkovou skupinou dětí. Paní učitelka
do výuky vkládala pohyb, nejen protažení, hrané zpívání, divadelní činnost, ale také například
pokynula po skončení výuky (nebo po dokončení úlohy jednotlivce) k procházení po třídě (a
k tomu pozorování výzdoby třídy).
Příjemná pracovní atmosféra je dalším důležitým faktorem úspěšné adaptace žáků na
vyučovací proces. Pokud děti byly výrazně chybující nebo velmi zlobily, dávala paní učitelka
najevo zklamání, nebo dokonce v případě zlobení také zvýšením hlasu hněv, a atmosféra byla
spíše napjatější. Těchto chvil však v době mého pozorování bylo ve srovnání s pozitivními
velmi málo. V ostatních momentech výuky se paní učitelka snažila působit pozitivně,
energicky, otevřeně, vstřícně k žákům a jejich potřebám, slovům, projevům. To znamená, že
se v první řadě jedná o výše zmíněný specifický způsob komunikace k dětem, prosycený
pozitivními emocemi.
Vedle toho vkládala do výuky různé zajímavé „diskuze", informace, i humor.
V takových chvílích paní učitelka působí na jejich „společné pozitivní prožívání ve třídě";
prožívání žáka v rámci třídního celku a působí na třídu jako sociální kolektiv a vědomí
jednotlivců jakožto jeho důležitých článků. To znamená, že paní učitelka touto regulací
atmosféry ve třídě působí na emotivní prožívání jednotlivého člena třídy, což může pozitivně
ovlivňovat i výkonnost žáka.
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Do této skupiny můžeme také zařadit povzbuzení do práce, jedná se totiž o faktor
kladně působící na celkové pracovní klima ve třídě a také upevnění snahy mít dobré výsledky
práce. Kladně ovlivňuje emoce žáků (nebo pokud se jedná o individuální podporu, žáka) a
jejich sebedůvěru. Paní učitelka uměla do práce povzbudit apelováním na nutnou sebedůvěru
ve vlastní schopnosti a zejména opakovaně vyřčenou její vírou ve schopnosti jejích žáků.
Vedle toho je nutno dodat, že navíc podpořila žáka i po vypracování úkolu pokynem
k přepracování úlohy s tím, že paní učitelka „ví, že na to žák má, že je šikovný."
Dalším prvkem, který pracovní atmosféru více uvolnil, byly specificky položené
původně jednoduché otázky v podobě citově zabarvené „hádanky" nebo „výzvy". Pokud si
žáci nevěděli rady a správná odpověď „odnikud" nepřicházela, paní učitelka často nabízela
„nápovědy". Tou vznikla možnost pro ty, kteří si nebyli se správnou odpovědí jistí (mohli se
chytnout prvního písmenka, které paní učitelka nabízela k nápovědě).
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VII.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
V předchozích kapitolách jsme vyčlenili tři hlavní oblasti školní adaptace; fyzický

kontext, sociální kontext a školně-úkolový kontext adaptace. Zde se nejprve pokusíme
identifikovat společné požadavky na školní adaptaci, které by se měly prolínat všemi třemi
kontexty.
Od chvíle, kdy se dítě stává žákem, je na jeho psychiku kladen požadavek, aby se stalo
žákem úspěšným. Souhrn žádoucího chování, úspěšných výkonů i kvalitně osvojených
sociálních dovedností, které do dané role spadají, jsou od žáka vyžadovány automaticky;
nazýváme je zde „systematickými požadavky". Před nástupem do školy se děti těší, a roli
žáka očekávají pozitivně.

Avšak v prvních dnech školní

docházky

dochází k přímé

konfrontaci s těmito požadavky vyplývajícími z dané role školáka. Řadíme sem například
orientačně prostorovou schopnost pohybovat se po budově školy. Nutnost určitých sociálních
dovedností vyžadující posun od egocentrismu k altruistickému chování a dále pravidla
komunikace a interakce s žáky a učitelem. Kvalitní role školáka klade dále významný
požadavek na autoregulaci chování, momentálních potřeb; žák má pevně vymezený prostor a
čas pro uspokojení těchto potřeb. Škole musí také do určité míry podřídit svůj volný čas. Do
požadavků spadajících do pracovního úseku patří podávání co nejlepších výkonů, udržování
pozornosti po delší časový úsek. Celková školní adaptace požaduje od dítěte paměťové
výkony; vštípení, zapamatování, vybavení informací náležících do všech kontextů. Míra
nároků je vysoká a způsobuje napětí po celou dobu tohoto osvojování, což je doba
individuální

l5

. Způsob, jakým se žák dovídá o tom, jak úspěšně požadavek na osvojení role

splňuje, je dán zpětnou vazbou primárně od učitelky. Toto hodnocení se tedy týká veškerých
projevů spadajících do role školáka, tedy jak chování při vyučování i o přestávkách, tak i
výkonů při učení, atp. Jedná se o učitelčiny jakékoli hodnotící projevy, kdy se informace o
určitých výrazných výkyvech v adaptaci na školu dříve nebo později dostanou k rodičům
dítěte. Dítě je významně ovlivňováno přijetím autority, která je tvořena rodiči (příp. jinými
příbuznými či vychovateli) a vyučujícím. Ti jsou pro dítě hlavním regulátorem vytváření
vědomí o svých schopnostech. Vůči nim pociťuje dítě zodpovědnost za úspěšné osvojení role
školáka.

15

Některé publikace uvádí dobu od jednoho měsíce do celého pololetí. Pokud bychom však chtěli školní
adaptaci uchopit z širší perspektivy, jedná se spíše o dlouhodobý proces - podmínky a požadavky učitelů jsou
různé podle jejich stylu výuky, stejně tak jako se vyvíjí i sociální kolektiv ve třídě a její jednotlivci apod.
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Dalším společným prvkem vyplývající ze školní adaptace mohou být vysoké nároky
na zapamatování. Obsahem jsou informace, jež mohou prostupovat všemi třemi kontexty mohou se týkat místopisu školy, pravidel školní interakce a komunikace s učitelem a dále pak
obsahu učiva. Rozsah informací nutných ke kognitivnímu zpracování, zapamatování je
značný a zatěžuje dítě vysokou mírou. Tento obsah znalostí, dovedností je součástí role
školáka. Informace jsou dítěti předávány, aniž by měl možnost si jej nějak zaznamenat, musí
si vše zapamatovat. Domácí úkol má trvání pamatování do druhého dne, ale informace o
poloze své třídy nebo dívčích záchodů si musí žák pamatovat neustále. Zde se však na rozdíl
od požadavku pamatovat si domácí úkol, informace upevňuje jejím nutným častým
vybavováním. Pro žáka v případě rozpomínání existuje paleta možností vyžadující již jisté
sociální dovednosti - např. požádat paní učitelku o radu, pomoc, znovu získání dané
informace jejím zopakováním apod.
Domnívám se, že vysoce významným prvkem školní adaptace je taktéž požadavek na
žití ve skupině - třídě. Dítě se vstupem do školy stává členem třídního kolektivu, který je
tvořen zpočátku neznámými žáky. Dítě je nuceno v tomto kolektivu při vyučování pracovat, o
přestávkách sdílet školní život. Včlenění do třídního kolektivu je možností upevnění
sebevědomí skrze utvrzení své role a svého nezastupitelného místa v rámci kolektivu třídy.
Jen ve vyhovujícím sociálním prostředí se žák může motivovat k lepším výkonům a školní
práci. Nové neznámé děti se stanou každodenními spolupracovníky v různých úkolech;
přesuny celého třídního kolektivu se po budově školy uskutečňují ve dvojicích, sedí se ve
dvojicích a při určitých činnostech je potřebná kooperace s žákem, který je vybrán často bez
jeho vlivu. Tlak způsobený požadavkem sdílet lavici, třídní prostor, sdílet školní život
společně s ostatními dětmi může být vnímán individuálně a může být závislý na sociálních
zkušenostech, počtu sourozenců apod.
Další důležitý společný prvek školní adaptace, může být také nový přísně daný
pravidelný časový režim. Den ve škole mívá pevnou vazbu: začátek, než přijde paní
učitelka, dvě zvonění, paní učitelka děti vítá, vyučování, velká přestávka, vyučování a
loučení, úklid, přání hezkého dne apod. Ve fyzickém kontextu se jedná o vymezení času pro
pobyt v místnosti jednotlivých učeben vs. času pro pobyt na chodbách či wc. Fyzický kontext
také definuje pravidla manipulace se školními předměty a pomůckami. I pro tyto situace bývá
čas vymezený zvoněním na přestávku nebo pokynem učitelky. V sociálním kontextu je
konkrétními úkony (vyvolání) učitelkou vymezen čas, kdy může dítě hovořit s paní učitelkou.
Vedle toho má dítě v daném kontextu vymezený čas, kdy si může povídat se spolužáky
(přestávka). Z hlediska činností se časová pravidelnost týká vyučovací hodiny, kdy se celých
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pětačtyřicet minut žák musí soustředit na slova paní učitelky a vykonávat činnosti, jež od žáků
učitelka vyžaduje. Čas vymezený školní prácí se během dne i během vyučovací hodiny střídá
s časem vymezeným pro relaxaci, jimiž jsou přestávky. Vložila bych sem však i nutnost žáka
zkoordinovat si svůj volný čas po škole, ve prospěch domácí přípravy. Zde je již vysoká
zodpovědnost rodičů, jak budou děti učit trávit svůj volný čas a zda přípravu do školy zařadí
do prioritních úkolů a až po jejich splnění bude možnost jít si hrát. Rodiče také plní důležitou
roli při osvojování správných hygienických pravidel z hlediska spánkového režimu, tak aby
dítě zvládalo následný den pracovat.
Děti se ve škole vzdělávají, což od nich automaticky vyžaduje disciplinované
chování. Tento požadavek je generován celou školní adaptací, ne jen při učení. Sociální
kontext vymezuje pravidla chování při komunikaci s učitelem. Žák se musí naučit ovládat své
impulzy a poslouchat slova a pokyny učitele i v případě, že mluví paní učitelka k celé třídě.
Ve fyzickém kontextu je požadavek na disciplinované chování zejména v souvislosti s
osvojováním informací spadajících do daného kontextu; žák musí dávat pozor na slova paní
učitelky, aby vědělo, které předměty si má připravit, kam si uložit cvičební úbor apod.
Nejedná se však pouze o činnosti kognitivního rázu, jde i o požadavek regulovat své chování
ve prospěch učitelčiných pokynů obecně; tedy děti „musí" sportovat, malovat, protáhnout se,
ve chvíli, kdy učitelka řekne. Naopak musí ovládnout své momentální pohnutky nejen
biologického rázu v momentech, kdy je třeba věnovat se učení. Z hlediska osvojení si návyku
pracovat je od dětí vyžadovaná samostatnost, zodpovědnost za svou každodenní přípravu.

Vedle předchozích požadavků vyplývajících ze školní adaptace obecně bychom měli
zmínit požadavky

specificky

charakterizující vždy jeden

ze

tří kontextů.

Školní adaptace zahrnuje osvojení si pravidel pohybu a orientace ve školním prostředí,
manipulaci s předměty školními, vlastními, pracovními apod., což jsou prvky fyzického
kontextu adaptace. Specifikem v daném kontextu je právě fyzická neživost, hmatatelnost
objektů, s nimiž se žák musí naučit manipulovat. Jedná se o pracovní potřeby, lavice jakožto
místo k práci, třídní místnost, budova školy. Pracovní pomůcky, počítadla, cvičební úbor,
ručník, pomůcky na výtvarnou výchovu apod. jsou žákovými potřebami ke školní práci.
Způsoby ukládání a organizace předmětů na určitá místa jsou od počátku regulovány paní
učitelkou. Také místo k sezení a práci je určené výhradně majiteli místa a to konkrétními
hmotnými prvky - polovina desky školní lavice, nohy židle mají být u vnitřního kraje nohou
stolu. Místo třídy i školy je pevně vymezené z hlediska svého účelu, chodba není určená
k běhání, pouze k přesunu na záchod nebo do šaten, ve třídě je prostor za lavicemi určen na
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hraní o přestávkách apod. Orientační smysl je potřebný k bezproblémovému užívání prostor
školy, osvojení si místopisu školy, děti se po škole zpočátku pohybují společně. Jedinečnost
v podobě fyzičnosti prvků daného kontextu se prokazuje i výzdobou školy, užití výkresů na
místě určeném pro vystavování těchto výtvorů.
Všechny prvky týkající se sociálních interakcí, jichž je dítě vstupem do školy aktivním
členem, zahrnuje sociální kontext. Charakteristikou je tedy adaptace na sociální prostředí, do
něhož dítě přijetím role školáka vstupuje. Jedná se o osvojování pravidel komunikace
s druhou osobou, ať je jí spolužák, žák z vedlejší třídy nebo pedagog. V rámci celé školní
adaptace je zde významná změna sociálního prostředí, přechod z prostředí rodinného do
prostředí třídy. Dítě se musí adaptovat na skutečnost, že je jedním z mnoha dalších spolužáků
a učitelka věnuje pozornost nejčastěji všem najednou. Žák je nucen naučit se žít ve třídě
jakožto kolektivu plném zpočátku cizích dětí. „Objektem", s nímž se žák v sociálním kontextu
seznamuje, je jiný lidský jedinec, resp. jeho projevy chování vůči jemu samému. Ty musí
dítě nějak zpracovat, porozumět signálům a nějakým způsobem reagovat.

S těmito

komunikačními členy si žák na základě interakcí utváří krátkodobé či dlouhodobé vztahy.
Způsoby vytváření pozitivně naladěných vztahů si žák osvojuje výchovou doma a regulací
učitelky.
Hlavní náplní času stráveného ve škole je vyučování, které klade požadavky zejménr.
na kognitivní oblast, ale také na disciplínu a autoregulaci. Rámcem vyučování, procvičování,
vypracovávání úloh apod. se zabývá školně-úkolový kontext. Charakteristickým prvkem je
zde mimořádná kognitivní zátěž, nutnost soustředit se po celou hodinu a pracovat podle
pokynů učitele, jehož musí žák neustále vnímat, společně s nároky na paměť a vštěpování si
nových informací. Užívání jemné motoriky a koordinací oka a ruky je vyžadováno při učení
se psaní i při výtvarné výchově.

Tím jsme si definovali specifika jednotlivých kontextů. Nyní se pokusíme odpovědět
na tři o t á z k y , jež jsme si v úvodu práce položili. První byla:
1.

V jakých oblastech probíhá adaptace dítěte na školní prostředí?

Na základě analýzy dat z pozorování jsme jako základní oblasti školní adaptace určili
tři kontexty podle objektu, na něhož se dítě musí adaptovat. Fyzický kontext shrnuje veškeré
neživé objekty; prostor, prostředí a předměty. Sociální kontext se týká adaptace na soužití
s lidmi ve škole a vztahy; komunikaci a interakci s učiteli a spolužáky. Školně-úkolový
kontext je oblastí související se školní prací; adaptace na učení a další činnosti, které jsou
dané obsahem role školáka.
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2.

Čeho se adaptace v rámci dané oblasti týká?

První oblast, fyzický kontext, se věnuje adaptaci na orientaci v prostoru a manipulaci
s předměty, které dítě jako žák ve škole potřebuje, a to nejen k učení (např. ručník). Orientace
v prostoru se týká zejména budovy školy, po níž se musí začít velmi rychle umět orientovat.
Stěžuje tomu členitost budovy do křídel a pater, označení místností znaky, jež část dětí neumí
rozluštit. K tomu je potřebný smysl pro orientaci, pozornost při přesunech s doprovodem tak,
aby si mohlo později vybavit orientační body a cestu z místnosti do místnosti. Dalším
prvkem, na nějž si žák musí navyknout, je prostor v rámci lavice, o níž se dělí se spolužákem.
Slouží k uložení pomůcek připravených k jejich bezprostřednímu využití a také pro činnost
žáka - během vyučování na školní práci, během přestávek k posvačení, hraní si apod. Děti
jsou ve škole majiteli mnoha pomůcek, jejichž organizace vyžaduje osvojené informace o
školních úložných prostorách a jejich plné využití. K tomu si děti jakožto žáci musí osvojit
smysl pro pořádek a zodpovědnost za stav svých pomůcek. Prostor třídy a prostor družin se
pro žáka začátečníka stává „druhým domovem", z hlediska narůstajícího času tráveného zde.
Tlak způsobený neznámými prostory, na něž si dítě musí zvyknout, je kompenzován
estetickou výzdobou.
Druhá oblast školní adaptace se týká sociálního prostředí. Ve škole si dítě jakožto
nositel role školáka musí osvojit školní způsob komunikace s učitelem, což zahrnuje vysoké
požadavky na soustředění i sebeovládání. Hlavním úskalím je zátěž na pozornost, jež musí být
věnována učitelčiným slovům po celou dobu výkladu informací souvisejících se všemi
oblastmi školního života, tedy po celý vyučovací den. Žák je nucen zvyknout si na skutečnost,
že slova, jež učitel směřuje k celé třídě, jsou směřovány i k němu osobně, aniž by učitel
jednotlivého žáka individuálně oslovil. Požadavek na sebedisciplínu v této situaci je
významný, žák musí poslouchat slova, aniž by dělal činnosti, které dělat momentálně chce.
Učitele nesmí přerušovat, skákat mu do řeči.
Pokud má žák potřebu sdělit informaci učiteli, musí postupovat podle určité školské
normy definující způsob komunikace a interakce učitele a žáka. Žák si musí uvědomit, že
nelze kdykoli cokoli sdělit, co ho právě napadne. Musí se přihlásit, vyčkat, zda bude v
„pralesu zvednutých rukou" právě vyvolán, poté se vzorně postavit a až potom je paní
učitelkou vyslechnut. Zpočátku jsou od dětí všechna tato pravidla důsledně vyžadována
k jejich

upevnění, dítě se s k r z e jejich osvojení stává řádným žákem, který umí regulovat svůj

projev směřovaný učiteli.
V sociálním kontextu je vysoce významným faktorem začlenění dítěte do kolektivu
ostatních dětí; začlenění žáka do kolektivu třídy. Všechny děti se vstupem do školního
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prostředí navzájem stanou svými spolužáky, o lavici se dělí dva žáci - sousedé.
K bezkonfliktnímu zvládnutí tohoto začleňování, jež je důležitým faktorem pozitivních pocitů
žáka ve třídě (a tak i škole obecně), i půdou k lepším výkonům, je potřeba slušného chování,
schopnosti být otevřený k ostatním dětem a dalších sociálních dovedností. O přestávkách
učitel nechává život třídy spíše plynout přirozenou cestou, nezasahuje příliš do interakcí žáků.
Ti jsou pak odkázáni na vlastní vytváření kamarádských vztahů různého trvání. Zjišťují, jaké
projevy chování ostatní žáci ocení, jaké naopak odsoudí, jakým způsobem navázat kontakt a
jaké činnosti v kolektivu ostatních dětí mohou o přestávkách dělat, a co jim tyto vztahy dávají
apod.
Posledním aspektem je oblast obecné komunikace žáka a způsob jeho vyjadřování.
Dítě se v roli žáka musí naučit volit slušné alternativy slov, jež chce užívat. Ve škole by každý
žák měl mluvit správně česky z hlediska skloňování i skladby věty. Pokud je dítě, které
nastupuje školní docházku v české škole, nečeské národnosti a je vychováváno v prostředí, jež
gramaticky i stylisticky správné vyjadřování neumožňuje, stává se mu pak školní adaptace
složitější ve všech oblastech. Osvojování schopnosti vyjadřovat se slušně a spisovně je
součástí adapace na sociálního prostředí.
Dítě se stává žákem základní školy také proto, že se ve škole „učí". Adaptací na
činnosti, školní práci a náplň vyučovacích hodin se zabývá školně-úkolový kontext. Na
základě pozorování jsme vyšlenili tři jeho oblasti.
Při učení se číst, psát a počítat je žák nucen vyvíjet kognitivní a motivační úsilí. Musí
udržovat pozornost na probírané učivo, cvičení, jednotlivé pokyny, jež učitelka zadává. Jimi
se žák při procvičování řídí, přičemž musí podávat výkony různého charakteru. Žák musí o
daných úkonech přemýšlet, hledat vlastní postupy řešení a způsoby vypracování. Musí si také
mnoho informací pamatovat: pokyny ke školním úkolům, nové informace a pravidla, zadání
domácích úkolů. Při procvičování plní žák úkoly na základě vybavení si již známých znalostí
a jejich kombinací, jež jsou mu učitelkou zadávány. Adaptací na úkony jemné motoriky a
koordinace pohybů oka a ruky potřebných pro naučení se psaní a dalších činnostech (pracovní
a výtvarná výchova) se také zabývá první prvek školně-úkolového kontextu. Při učení se čtení
jsou důležité schopnosti smyslových orgánů společně s kognitivními procesy, děti v první
třídě se musí naučit spojovat sluchovou a zrakovou podobu hlásek.
Vedle činností vyžadujících zejména kognitivní výkony, vyžaduje školní učení také
významný požadavek na žákovu autoregulaci. Když je hodina, děti se ve škole učí a musí
odložit své momentální potřeby na čas přestávky. Z hlediska práce musí vynakládat vůli a
energii ve prospěch učitelčiných pokynů, zadaných úkolů. Vedle toho je významnou součástí
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školně-pracovní morálky, již by měl mít žák kvalitně osvojenou, také samostatnost a
zodpovědnost za splnění úkolů školních i domácích. Zátěžovým faktorem při podávání
výkonů je pro dítě nutnost zvyknout si na velmi časté přijímání hodnocení svých výkonů.
Učitelka hodnocení za výkony jednotlivého žáka před ostatními navíc neskrývá, což tlak
zejména v případě negativního hodnocení stupňuje.
Ve škole jsou náplní některých hodin taktéž činnosti, jež nevyžadují výkony
kognitivního rázu takovou měrou, jako je při učení se novým znalostem a dovednostem. Děti
během výuky také malují, zpívají, sportují apod. Tyto činnosti vyžadují koordinaci jemné a
hrubé motoriky, dovednosti vnímat rytmus, melodii a schopnosti improvizovat v případě
hraní divadel apod. Celá tato skupina požadavků spadá do třetího prvku školně-úkolového
kontextu s názvem „relaxační" činnosti, a to z důvodu právě odlehčení od činnosti vyloženě
kognitivního rázu k činnostem všestrannějšího charakteru.

3. Jaké projevy chování učitele tuto adaptaci ulehčují?
Ve fyzickém kontextu jsou děti konfrontovány s nutností osvojit si pravidla orientace
ve škole bez čtecích dovedností (nalézt svou třídu, šatnu, záchody) a také pravidla manipulace
se svými školními pomůckami. Paní učitelka orientaci upevňuje společným, aktivním
zážitkem - projitím budovy a doprovodem z šaten do třídy celý první týden. Vedle toho je
zobrazení informace, které určuje název třídy, přizpůsobeno dětem, jejich vývojové úrovni
myšlení - konkrétní jeden symbol; pro děti atraktivní obrázek (pejska). Pod ulehčující způsob
podávání informací o ukládání pomůcek na lavici spadá rovněž názorné ukázání, jak má
pořádek vypadat. Opakováním těchto pravidel a neustálé připomínání a „opravy nepořádků"
paní učitelkou dochází k upevnění pravidel, jak mají žáci mít uspořádány své předměty.
Estetika třídy, její výzdoba (později výtvory žáků), působí na žákovy rozpačité emoce díky
neznámému prostředí.
Celkový sociální kontext školní adaptace byl protnut snahou učitelky o vysokou
emotivnost v komunikaci, která je zaměřena na akceptaci žákovy osobnosti a empatii. Paní
učitelka se snaží o spokojený pocit všech jejích žáků. Tento styl komunikace dětem dodává
pocit bezpečí a ochrany. Zátěž vzniklá přechodem ze sociálního prostředí rodiny do prostředí
školy byla jejími projevy starostlivosti a péče významnou měrou vykompenzována. Paní
učitelka dává dětem otevřený prostor se kdykoli ozvat, ale musí postupovat podle striktně
zadaných pravidel školské komunikace (přihlásit se atd.). Udržení pozornosti je pro děti
taktéž značně náročné - v případě, že jsou děti hlučné a nedávají pozor, zvedne paní učitelka
ruku a děti se nakonec všechny uklidní (musí podle pravidla zvednuté ruky přestat hlučet,
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posadit se rovně a koukat na paní učitelku). Důležitým bodem ulehčení přechodu z prostředí
rodiny byl projevený zájem o dítě, o jeho stav, jeho zájmy a zážitky. Děti se před ostatními
žáky mohly pochlubit se svými zážitky a upevnit své místo v rámci třídního kolektivu.
Nevyváženost rolí učitele a žáka je kompenzována danou možností dětem o některých věcech
rozhodovat společně s paní učitelkou. I tyto projevy - společného rozhodování - upevňují
sounáležitost k celému třídnímu kolektivu.
Ulehčení adaptace ve školně-úkolovém kontextu se týká kognitivní činností a
konativních projevů žáka. V první řadě se jedná o učitelčina častá ujišťování se o plném
pochopení látky třídou. Podle odpovědí na tyto otázky paní učitelka přizpůsobila způsob
výkladu, nebo míru předaných informací, tempo výuky. Výkonnost žáků byla podporována
mnohými možnostmi odměn, které paní učitelka využívala; od nonverbálního pohlazení, přes
verbální globální a individuální pochvalu, po konkrétní razítka, bonbony, nálepky. Ulehčení
kognitivní zátěže bylo umožněno vystřídáním procvičování za aktivní pohyb, zpívání,
hravější způsob. Tak jako v předchozích kontextech však paní učitelka ulehčila případný
emoční tlak podporujícími slovy. Obavy z neúspěšnosti svých výkonů tak byly zmírněny.
Navíc i motivační prvky paní učitelky (hodnotící slovo „výborně") přispívalo k ulehčení tlaku
na emoce žáka.
Pokud bychom chtěli shrnout projevy paní učitelky, které se snaží dětem ulehčit tlak
vzniklý vstupem do školy, mohli bychom pozorovat společné „ulehčovací" prvky všech
kontextů školní adaptace: 1. emočně pozitivní atmosféra ve třídě; 2. určení pravidel žákovství
k lepší orientaci v chodu třídního života. 3. přizpůsobení způsobu podávání informací dětem
(zaujetí pozornosti, opakování, názornost, konkrétnost, tempo apod.); 4. upevnění žádoucích
výkonů i projevů motivačními prvky, podpora, potlesk; 5. upevnění sociálního vědomí dítěte:
individuálnost (přizpůsobení jednotlivci, snaha o pocit bezpečí jednotlivce, individuální
hodnocení...) vs. kolektivnost (společné věci, události, hry, podpora k přátelskosti, řešení
konfliktů, potlesk...).

Celá problematika školní adaptace může být pojímána z různých hledisek. Dítě se
vstupem do školy a s tím souvisejícím procesem osvojování role školáka střetává s mnoha
požadavky na celou jeho psychiku. Je velmi pravděpodobné, že při delší době pozorování a
při každodenní účasti ve škole by se mohly objevit ještě další prvky školní adaptace a s nimi i
další požadavky na psychiku dítěte vstupujícího do školního prostředí. Souhrnně můžeme
uzavřít práci, že nároky kladené na dítě vstupem do školy jsou výrazné a působí na emotivní,
kognitivní i konativní stránku psychiky jedince. Proto jsou výrazně zmírňovány konkrétními
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projevy paní učitelky ve všech vypozorovaných školních oblastech. K užívání laskavých a
vstřícných projevů učitele vůči žákům nastupujícím do školní docházky přispívá jeho
osobnost, profesionalita a pedagogické zkušenosti z působení v prvních ročnících. Učitelova
pomoc na cestě k plnému osvojení role školáka má totiž důsledky pro žákovo celkové
sebepojetí, jeho pozdější možnosti seberealizace a promítá se do celkové kvality jeho života.
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IX.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Seznam příloh:
Záznamy z vyučování

Příloha: Záznamy z vyučování
Dne 4. 9. 2006 pondělí
24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

8:00 - 8:40, první školní den

§ I.

Před školou paní učitelka stojí s cedulkou: „1 .A". Před ní se vytváří skupina dětí a rodičů. Paní
učitelka vyzývá, aby se děti postavily do dvojic.

§ 2.

Děti mají následovat paní učitelku do školy. Jdou také rodiče.

§ 3.

Paní učitelka ukazuje dětem a rodičům jejich šatnu, děti se přezouvají.

§ 4.

Následují paní učitelku do třídy.

§ 5.

Ve třídě je zmatek, paní učitelka dětem říká, že si mají sednout do lavic, je jedno, na jaké
místo.

§ 6.

Rodiče vytváří vzadu hlouček.

§ 7.

Paní učitelka se postaví před stojící žáky. Poté jim řekne, ať si sednou

§ 8.

Paní učitelka vítá nové žáčky ve škole: „Vítám vás, milé děti ve škole. Ve třídě. Doufám, že
jste se do školy těšily. Zvedněte ruku ten, kdo se těšil do školy?" „Výborně, děti."

§ 9.

Na lavici máte připravené dárečky od naší školy, ty si vezmete potom domů. Můžete se na ně
podívat.

§10.

Rodiče natáčí a fotí.

§11.

Ode dneška, děti, jste školáčci. Víte, co to znamená?" Hlásí se žákyně v zadní lavici: „Že se
budeme učit." Paní učitelka reaguje: „Výborně. Správně. Hlavně to znamená, že si už nebudete
tolik hrát jako v mateřské škole, ale budete se učit. A víte, co se budete učit, děti?" Děti mluví
jeden, přes druhého, paní učitelka zvedá ruce na pokyn k utišení a dodává: „Také to ale
znamená, že jako školáci se budeme i chovat vzorně. A jedním ze základních důležitých
pravidel je, že se budete hlásit, když budete chtít něco říct. To znamená, že zvednete ruku a
budete čekat, až vás vyvolám. Tak si to zkusíme. Ještě jednou položím otázku: Kdo víte, co se
budeme učit ve škole?" Dívka v zadní lavici odpovídá, že se budou učit počítat, někdo jiný, že
se budou učit číst atp.

§ 12.

Paní učitelka chválí, že každý měl pravdu, že se ve škole naučí číst, psát, počítat, ale nejen to,
že se budou také kreslit o výtvarné výchově, chodit do tělocvičny cvičit a také třeba zajdou do
divadla. K tomu budou potřebovat učebnice, ty jim paní učitelka rozdá potom.

§ 13.

Jako správní školáci by se ale také měly připravovat řádně doma. Budou dostávat totiž domácí
úkol a jedním z prvních domácích úkolů, které děti dostaly, bylo obalit si své učebnice.

§ 14.

Do třídy vchází paní ředitelka, představuje se a vítá nové školáčky. Věří, že se jim ve škole
bude líbit, že budou nosit samé jedničky domů rodičům..."

§ 15

Paní učitelka dále dětem představuje činnosti, které je v nejbližších dnech čekají: že si projdou
školu, aby věděly, kde co je, že se nemusí bát, že se ztratí; až přijdou „zítra" do školy, že na ně
bude čekat u šaten, kde dneska byly, a pak půjdou společně do třídy. Časem se naučí číst a
poznají, jak vypadají písmenka značících jejich třídu l.A.
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§ 16.

Paní učitelka dětem představuje papouška Felixe, je to její věrný přítel a doprovází jí ve škole
velice dlouho. Umí mluvit, ale jen paní učitelka ho slyší. Paní učitelka by byla ráda, kdyby se
k němu děti chovaly pěkně a pokaždé ráno ho pěkně pozdravily. I ona to dělá.

§ 17.

Paní učitelka se ptá, jestli děti znají písničku: „Pec nám spadla", děti říkají, že ano, tak si
písničku společně zazpívají. Paní učitelka potom děti velmi chválí, že jsou šikovné. Paní
učitelka dětem říká, že zpívání bude náplní předmětu hudební výchovy. Ptá se, koho baví
zpívání.

§18.

Na konci hodiny paní učitelka pochválí děti, že byly krásně vzorné, a že doufá, že takoví
vzorní budou i zítra a další dny, ona se pak bude snažit být k dětem co nejhodnější. Jména dětí
se naučí časem, jelikož už měla tolik dětí, tak si musela vždycky zapamatovat tolik jmen...
Časem budou nosit domu jedničky, zezačátku budou dostávat razítka do notýsku.

§ 19.

Paní učitelka se na závěr mile rozloučila jak s dětmi tak s rodiči a řekla jim, at nezapomenou
domácí úkol.
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Dne 5. 9. 2006, úterý
24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

7:45 - 8:00, přestávka

§ 20.

Paní učitelka se připravuje ve třídě. Dvě děti ji horlivě oznamují, že na jejich místě někdo sedí.
Paní učitelka jim řekne, kam si mají tedy sednout.

§21.

Kristián se hlásí zvlášť také, že seděl včera jinde. Je netrpělivý a na oznámení, že si má sednout
na dané místo, se diví: „Co?"

8:00-8:45

§ 22.

Paní učitelka se při prvním zvonění postaví před stojící žáky. Poté jim řekne, ať si sednou.

§ 23.

Dále je informuje o tom, že na začátku vyučování jsou dvě zvonění. První jim hlásí, že si
mohou ještě naposledy dojít na záchod. Druhé jim hlásí, že se mají postavit a čekat na příchod
paní učitelky a tu potom také společně pozdravit.

§ 24.

Další informací je, že po každé hodině následuje přestávka, která má buď jedno nebo dvě
zvonění.

§ 25.

Paní učitelka dětem připomíná, kdyby se ztratily, nebo se jich někdo ptal, že chodí konkrétně
k paní učitelce Polákové a také že chodí do třídy l.A. Přitom ukazuje na dveře na nápis l.A a
také na označení nalepeným pejskem.

§ 26.

Děti se na pokyn paní učitelky postaví před tabuli podle velikosti do jedné řady. První mají stát
nejmenší děti.

§ 27.

Když děti moc hlučí, napomíná je paní učitelka, že „když paní učitelka mluví, nikdo jiný
mluvit nebude. Když já mluvím, tak ty mluvit nebudeš, Kristiáne. Stejně jako když ty budeš
mluvit, já mluvit nebudu."

§ 28.

Do třídy přišel žák, o němž si paní učitelka myslí, že patří do vedlejší třídy, proto se ho ptá, jak
se jmenuje. Žádné příjmení, jež žák řekl, nezná, proto ho posílá do vedlejší třídy.

§ 29.

Paní učitelka dětem popisuje, co se bude nyní dít - a to, že si budou sedat do lavic podle
velikosti, protože velcí v prvních lavicích být nemůžou, protože by přes ně nebylo vidět.

§ 30.

Potom je paní učitelka podle velikosti začne posílat do lavic a to podle pohlaví - „holčičky
spolu a kluci spolu".

§31.

Na jednu holčičku nezbyla kamarádka, paní učitelka se tedy rozhodla, že si má vybrat jednoho
ze dvou stejně vysokých kluků - se kterým by radši seděla. Krystínka volí Michala.

§ 32.

Jelikož paní učitelka říká, že nikdy nedávala sedat si holčičku s klukem, tak se dohodla ještě
s holčičkami vepředu, že se budou týdně střídat, aby vždycky mohla jedna z nich sedět
s holčičkou taky.

§ 33.

Poslední nejvyšší žák stojící před tabulí vyšel jako holčička, i přestože se paní učitelka
mnohokrát ptala, zda je opravdu lichý počet dívek. Barborce se mnohokrát omlouvala a
posadila ji z Krystínkou.
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§ 34.

Do třídy je přiveden plačící Tomáš paní učitelkou z vedlejší první třídy, kam byl poslán pro to,
že mu nakonec jen špatně rozuměla jeho příjmení.

§ 35.

Paní učitelka Tomáše objala, omluvila se mu a jelikož je vysoký, posadila ho do poslední
lavice ke Kristiánovi.

§ 36.

Potom na tabuli kreslí květinu a zeptala se všech, zda ji všichni dobře vidí. Nikdo nereagoval
negativně.

§ 37.

Paní učitelka vybírá od dětí přihlášky na odběr mléka, které nazvala Jakékoli vyplněné
papírky, které vám dali rodiče". Děti jsou zpočátku zmatené.

§ 38.

Paní učitelka připomíná dětem, že mají zítra přinést toaletní papír, kapesníčky a mýdlo.

§ 39.

Paní učitelka dětem rozdává „dárek od paní ředitelky", čímž je balíček základních potřeb
důležitých na pracovní, výtvarnou výchovu i vyučování matematiky a psaní.

§ 40.

Každý si jej na pokyn paní učitelky rozdělá a uklízí do kapsáře pověšeného na obou krajích
lavice. Každou věc na přesný pokyn („vodové barvy do přední kapsičky" apod.).

8:45 - 8:50 přestávka

§41.

Děti jdou hromadně (celá třída) na záchod, aby věděly, kde je. U toalet je však velká skupina
dětí a chaos, způsoben navíc novým automatem na jídlo postaveného mezi wc kluků a dívek,
pro celou školu.

8:55 - 9 : 4 0 2.hodina

§ 42.

Když zvoní a paní učitelka vchází, třída ji sborově pozdraví =Dobrý den=. Paní učitelka jim
pokyne, ať se posadí a řekne jim, že už se viděli a není tedy třeba zdravit. To pouze na počátku
dne.

§ 43.

Společně s paní učitelkou rozdáváme přeložené čtvrtky. Paní učitelka dětem říká, že si mají na
jednu stranu namalovat pastelkami obrázek.

§ 44.

Po té se děti na další pokyn paní učitelky řadí do fronty u její lavice, aby jim na papírek
napsala jméno.

§ 45.

Kristián dostane vyhubováno, že mu nikdo neříkal, že si má napsat své jméno, ať si to jde
vygumovat, a přijde.

§ 46.

Petr má narozeniny a tak dostal spoustu želé bonbonů, které má rozdat. Paní učitelka vyzve
celou třídu, aby mu k narozeninám zazpívala. Dohromady se dohodnou na „Běží liška
k táboru".

§ 47.

Dále paní učitelka jakoby mluví k Felixovi, hladí ho a ptá se, zda ho všichni pozdravili. Felix
je dřevěný papoušek postavený na rohu katedry paní učitelky, tak aby jej mohl každý pozdravit
a pohladit při příchodu do školy.

§ 48.

Pak následuje nácvik zdravení návštěvy s mojí pomocí. Paní učitelka vysvětluje, jakým
způsobem se má zdravit - postavit rovně a nahlas společně pozdravit „dobrý den" a počkat na
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pokyn k sednutí, který jim může dát buď návštěva nebo paní učitelka. Do třídy vejdu celkem
dvakrát jako návštěva, protože poprvé děti hned tak nevstaly.

9:40-10:00

§ 49.

Děti dostaly pokyn sníst svou svačinu, kterou dostaly.

§ 50.

Po zvonění jim končí vyučování a mají si uklidit věci do tašek a zvednout židle, „holkám
mohou pomoct silní kluci". Potom se děti postaví do dvojic ke dvěřím a pozdraví se s paní
učitelkou, která jim přeje hezký den.
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Dne 6. 9. 2006, středa;
24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

7 : 4 5 - 8 : 0 0 přestávka

§51.

Před šatnou třídy je paní učitelka, a děti společně s rodiči, kteří se s dětmi loučí, a připravují se
odejít.

§52.

Ve třídě se některé děti ptají, kam mají dát „toaleťáky", předtím však hezky pozdravily.

§ 53.

Těrka 1 zvedla dva papírky na zemi, viditelně.

§ 54.

Děti hrdě paní učitelce dávaly toaletní papíry.

§ 55.

Mě v poslední lavici ukazovaly, jaké mají s sebou pití z domova.

8:00-8:45

§ 56.

Děti nosí paní učitelce prázdné notýsky, které však paní učitelka vidět nechce.

§ 57.

Paní učitelka dětem říká, že za splněný úkol dostanou do notýsku razítko.

§ 58.

Ze stolu paní učitelky najednou spadly růže, paní učitelka se diví, ale bezprostředně
vystartovaly dívky Těrka, Kája a chlapec Míša, aby je zvedli.

§ 59.

Děti odevzdávají toaletní papíry, které měly donést, vše probíhá relativně hladce - paní
učitelka vyvolává děti dle seznamu a vybírá toaletní papír, mýdlo a kapesníky a společně
děláme dvě hromádky - pro třídu a pro družinu. Nastane jen několik situací;

§ 60.

Tuan tyto věci neměl, nevěděl vůbec, kde je má, paní učitelka myslí, že si je zapomněl v šatně.
Jdeme se tam spolu podívat.

§61.

Kája2 pláče, že si tyto věci nechala v šatně asi, protože je měla, paní učitelka, utěšila, že zítra

§ 62.

to donese.
Pája si to také zapomněla, ale neplakala.

§ 63.

Paní učitelka se snažila si zapamatovat některé děti, ale moc jí to nešlo nejprve.

§ 64.

Michal neměl cedulku.

§ 65.

Paní učitelka nese jeden toaletní papír na skříň se zásuvkami a upozorňuje děti, že si tam mají
papír na záchod brát - ne celý, ale kousek si utrhnout. A když dojde, ať řeknou paní učitelce, ta
jej doplní.

§ 66.

Paní učitelka se rozhoduje, zda Tomáše nepřesadit od Kikiho, který neustále vyrušuje,
přesazuje ho. :"Tomášku, posadíš se vedle Kuby tady a Davide, ty si sedni sem, k Kikimu."

Přestávka 8:45-8:55

Tuan je velice ospalý, ale jdeme pro toaletní potřeby.
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§ 68.

Paní učitelka dětem říká, o čem je přestávka. Děti mají chodit, nejíst, pít, neběhat a nesedět
v lavici. Vzadu mají koberec, mohou si tam klidně hrát. Máte tady také magnetickou tabuli,
kde jsem vám připravila různé obrázky, ale s tím si můžete hrát také."

8:55-9:40

§ 69.

Děti se mají postavit, ale moc se nikam nevejdou. Paní učitelka říká, že si mají dát aktovky na
háčky a bude pak mnohem více místa.

§ 70.

Paní učitelka dětem praví: „Tím, že chodíte do školy, máte i povinnosti." a v ruce drží školní
řád, který chce dětem číst.

§71.

„Děti, vaší práci budu hodnotit do záznamníků, který jsem dala rodičům. A k tomu máte dva
notýsky. Do jednoho budu psát zprávy rodičům já a druhý je pro paní družinářku."

§ 72.

Petřík paní učitelce skočil do řeči něčím nepodstatným, tak paní učitelka reaguje: "Já tě
nevyvolala."

§73.

„Povinnosti, které máte jsou děti, chodit včas do školy. Když přijdete pozdě, dostanete
vynadáno od školníka a pozdním příchodem také rušíte práci ve třídě. To znamená, že se budu
zlobit i když nerada. Žáci musí chodit brzo do školy."

§ 74.

„svoji třídu poznáte, že je na dveřích, co?" „Pejsek", odpovídá polovina třídy. „Nechávejte děti
ty dveře otevřené, abyste pejska viděly. V šatně máte na dveřích také pejska."

§ 75.

„Do školy děti musíte chodit čistě oblečení. Děti, musíte se starat o hygienu, jinak na vás
přijdou nemoci. Když budete jíst svačinu neumytýma rukama, dostanete žloutenku. Byli byste
pak museli zůstat doma půl roku, dávejte si na to pozor.", říká paní učitelka důrazně.

§ 76.

Paní učitelka pokračuje: „Navíc byste udělaly ostudu rodičům. Děti, nekrást! Není to slušné."

§ 77.

„Děti, pořádně zdravte. Ráno máme dvě zvonění, jedno znamená být na svém místě a
připraven a druhé je začátek hodiny, kdy přijdu do dveří, vy se postavíte a pozdravíte."

§ 78.

„O přestávce máte čas na jídlo. Přestávky jsou od toho, abyste se protáhly a neseděly na židli.
Můžete chodit po třídě a koukat na různé věci, máte vzadu koberec a na tom obrázky, časem si
tam nakreslíme vlastní obrázky, po zdích visí plakáty s hezkými obrázky pohádek..."

§ 79.

„Když přijde návštěva, postavíte se a pozdravíte."

§ 80.

„Na chodbě chodí dospělí - paní učitelky a tak dále - je slušnost je pozdravit, to znamená říct:
„Dobrý den." I paní kuchařky zdravte.

§81.

„Děti, do školy nenoste zbytečnosti, a co do školy nepatří. Nože, mobily, protože s těmi když
se něco stane, pojišťovna vám to neuhradí, bundu ano. Já vaše věci nehlídám."

§ 82.

„V tělocvičně na nic nelézt, musíte dělat, co vám říkám, hlavně, abyste nikomu neublížily,
jinak by to pro rodiče byla velká ostuda."

§ 83.

„Na chodbě vždycky chodí některá z paní učitelek, tak kdybyste viděli, že se někdo pere, hned
to musíte někomu z nás říct, dřív než si někdo ublíží hodně."

§ 84.

„Když nedorazím do třídy po zvonění, - může se něco stát, třeba se autobus pozdrží, já jezdím
z Bohdalce, ač je to jen pár málo zastávek, může být bouračka a já dorazím až mnohem
později, nebo si zlomím nohu cestou až bude náledí, a vy tady nebudete mít paní učitelku.
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V tom případě vybereme dva delegáty naší třídy, kteří půjdou do vedlejší třídy, buď vedle do
první třídy nebo do druhé a řeknou to paní učitelce a bude vás učit jiná paní učitelka.."
§ 85.

„...vybereme si tedy nyní jednu šikovnou službu, která, když dlouho nepřijdu po druhém
zvonění, půjde to oznámit paní učitelce vedle. Bude to jedna holčička a jeden chlapeček,
takové více průbojné povahy. Kdo z kluků nejprve?" Hlásí se dva hoši, ale paní učitelka dává
svůj vlastní návrh: „Co tady Petřík? Co myslíte? Děti neodporují. Z holčiček je vybrána vzadu
sedící Karolínka i přes to, že se hlásily například Terezky v první lavici.

§ 86.

Pak paní učitelka připomněla, že je důležité plnit domácí úkoly, aby děti mohly dostávat
razítka a pak jedničky.

§ 87.

Dále paní učitelka připomněla důležitost kamarádství; aby se děti k sobě chovaly pěkně a aby
nenastal žádný případ šikany.

§ 88.

Poslední věcí bylo, že před zvoněním paní učitelka nabídla kroužky anglického jazyka,
počítačů, keramiky.

9 : 4 0 - 10:00 přestávka

§ 89.

Kristián skáče po jedné noze a ukazuje mi, že umí skákat i do osmičky. Zakoktává se a říká mi,
že už umí čísla i písmena a doma, že čte. Petr je také u mě, něco mi ukazuje nebo jen tak je při
mně. Z holčiček se u mě stavovaly hlavně holky z první lavice, Terezky, Domča, Káťa

10:00-10:45

§ 90.

Hlavní náplní této hodiny je rozdávání učebnic. Paní učitelka přitom zadává domácí úkol - a
to, aby si děli zabalily ty učebnice, které dostanou.

§91.

Pomáhám rozdávat učebnice paní učitelce, učebnice paní učitelka připravila pro každého
jmenovitě - podepsala jim je předem, ale jelikož jsem děti neznala a je tam hodně dětí se
stejným jménem (3 Jakubové, 3 Dominikové, 2 Dominiky, atd.) vznikalo hodně problémů a ne
všichni žáci se ozvali, že nemají svojí.

§ 92.

Rozdaly se matematiky - učebnice a cvičebnice, živá abeceda, písanka a prvouka

§ 93.

Po rozdávání paní učitelka navrhla, že se děti protáhnou. Zeptala se jich: „Chcete se protáhnout
ručičky?" Děti sborově odpověděly:"Ano".

§ 94.

Děti pak opakovaly cviky rukou a prsty podle paní učitelky. Většinou kroužky a dotýkání se
palce se zbylými prsty. Paní učitelka motivovala: „A děti, kdo dokážete spojit paleček
s prostředníčkem? Víte, kde je prostředníček?"...ukázala, který to je, a jak to mají děti udělat
přesně. Nikdo s tím neměl velké problémy.

§ 95.

Paní učitelka dětem říká, že si mají dát na lavici penál, záznamníček, „Živou abecedu", a že si
mají na lavici udržovat pořádek.

§ 96.

Ve zbytku času se paní učitelka ptá dětí, kdo si pamatuje, jak se má chovat. Kája v zadní lavici
vše pěkně zopakuje („děti mají pomáhat paní učitelce,...") a dostane za to pochvalu od paní
učitelky, a potlesk na povel paní učitelky a k tomu razítko.
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§ 97.

Úplně na závěr paní učitelka zopakuje domácí úkol, který děti dostaly - formou otázku
zaměřenou na celou třídu. Děti ji správně odpoví sborově, že si mají obalit sešity.
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Dne 7. 9. 2006 - čtvrtek;
24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

7 : 4 5 - 8 : 0 0 přestávka.

§ 98.

Míša (ten) se ptá Petra, jestli má penál, ten odpovídá: „Jo, už mám."

§ 99.

Kája se ptá své sousedky: „Viděla jsi ten můj penál?" „Jo.", s e j í dostává odpovědi.

§ 100.

Většina se chytne tématu penálů a ukazují si, co v něm všechno mají.

§ 101.

Paní učitelka je ve třídě a říká žákovi, jehož lavici míjí: „Nesplnil jsi úkol." Kuba kouká a neví,
co má dělat a je velmi znejistěn. Paní učitelka pokračuje: „Kde máš jméno?" Kuba své lístek se
svým jménem hned vyndal z lavice na ní, stejně jako to měly ostatní děti.

§ 102.

Míša (ten) zvolá: „On nesplnil úkol!" Jeho soused Petr se přidal: „Jo, tys nesplnil úkol! Nemáš
obalený sešity!" Potom si Míša všiml, že: „Hele, a jen ty a ty a ty máme připravený věci na
lavici!"

§ 103.

Potom si děti ukazovaly obalené učebnice.

§ 104.

Ve chvíli, kdy zazvonilo, se všechni děti postavily. Ale zvonilo poprvé. Děti čekaly tiše na paní
učitelku, ale venku na chodbě byla přestávka. Řekla jsem dětem, že zvonilo asi ale poprvé
(nebyla jsem si sama jistá), tři děti mi řekly, že zvonilo podruhé. Spousta dětí netušilo, co tím
chci říct, ale stále pečlivě stály a čekaly na příchod paní učitelky. Šla jsem se podívat na
chodbu i na hodiny a zjistila jsem, že opravdu ještě nezvonilo na hodinu a někteří žáci se
posadili tiše do lavice a někteří žáci pořád stáli.

§ 105.

S druhým zvoněním se děti postavily a čekaly na paní učitelku, která pozdravila: „Dobrý den,
milé děti." A děti odpověděly sborem: „Dobrý den." Na pokyn paní učitelky se děti posadily.

8:00-8:45. x .hodina

§ 106.

Hodina začíná vybíráním peněz na mléko.

§ 107.

Potom Tuánek přináší ručník k paní učitelce, ta říká: „Tuánku, ty jsi malý, Kiki, pojď sem,
pomůžeš Tuánkovi pověsit ručník." Nejprve Kristián kouká na paní učitelku a jakoby ji
neslyší, nejde k paní učitelce, proto pokyn paní učitelka opakuje důrazněji: „Kiki, pojď sem ke
mně." Poté již Kristián přichází k paní učitelce, která se ho zeptala: „Pomůžeš mu?" Kristián
mu pak již ručník věsí k umyvadlu ve třídě.

§ 108.

Úbory na tělocvik si děti mají dát do šuplíků. Po dvojicích, jak sedí. Michal zpozoruje, že Tuan
nemá cvičební úbor, vykřikuje to nahlas. Tuan kouká a čeká, co bude. Paní učitelka se usmívá
a říká: „To nevadí, zítra si přineseš cvičební úbor, Tuánku, ano?" Ten na kladnou odpověď
zakroutí hlavou.

§ 109.

Paní učitelka poté začíná kontrolou domácích úkolů, jimiž bylo obalení sešitů a učebnic. Děti
obsah úkolu vědí a dávají to najevo křikem a šustěním v aktovkách (vyndávají učebnice). Paní
učitelka obchází lavici jednu po druhém a každého osobně vyzve k ukázání obalený sešitů.
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§ 110.

Paní učitelka se táže, co má Kája v zadní lavici v igelitce. Ta povídá se zrychleným dechem, že
jí ani není rozumět, co v ní má, a na co. (cvičební úbor).

§111.

Paní učitelka kouká na nepořádky, co mají děti na lavici, proto jim říká: „Děti, udělejte to
takhle přesně, koukejte sem: penál, dejte takto, učebnici sem ...", používá k tomu věci Kubíka.
Všechny děti ihned vše uspořádají na svých lavicích dle pokynů.

§112.

Když paní učitelka došla k Ivánkovi, ten na lavici nic neměl. Paní učitelka zvyšuje
hlas:"Ivánku, kde máš učebnice?" Ivan odpovídá:"Nemám". Paní učitelka se ptá:"Jakto?".
Ivan, že prý to maminka nevěděla a pláče. Paní učitelka říká: „Ale tys jí to měl říct. Ona neví,
co si máte připravit do školy, když jí to nikdo neřekne." Řekneš to doma?" Ivan slibuje:"Jo."
Paní učitelka se ptá znova:"Prosím." Ivan nemění slovo a opakuje: „Jo." Když se paní učitelka
znova ptá, jestli správně slyšela, odpovídá Ivan již : "Ano".

§ 113.

Vedle něj sedí Tuánek a paní učitelka se ho ptá:"Tuánku, rozumíš mi? Jakto, že také nemáš
obalené sešity?" Paní učitelka si od Tuana vyžádá notýsek a řekne, že tam mamince napíše,
aby si obalil sešity.

§ 114.

Paní učitelka si všimla, že Tuánek je velmi unavený a ptá se ho: „Tuánku, chce se ti spát?"
Tuánek neodpovídá.

§ 115.

Paní učitelka navrhuje, jestli si děti nechtějí zazpívat, děti říkají, že ano. Po dohadech, kterou
písničku si společně zazpívají, děti souhlasily, že si zazpívají „Měla babka, čtyři jabka". Děti se
mají postavit a zpívají a předvádějí cviky podle paní učitelky.

§ 116.

Paní učitelka zpívá nahlas a předcvičuje. Jenže si omylem plete text a místo „...a dědoušek jen
dvě", zpívá:"...a dědoušek jedno." Děti zmateně zpívají - někdo jedno, některé jen dvě,
některé vynechají tyto slova úplně. Když písničku zpívají napotřetí, Michal se odváží (s velkou
nejistotou v hlase) protestovat a paní učitelce říká (poté, co je ve třídě paní učitelkou vyžádán
klid a ticho), že paní učitelka zpívá ten text špatně. Paní učitelka je zmatená, tak jí říkám, že má
Michal pravdu a spolu se již dohodneme, jak to má být. Paní učitelka se omlouvá a říká, že
tuhle písničku už moc dlouho nezpívala, tak si to nepamatuje přesně.

§ 117.

Poté paní učitelka dětem říká, že se mají posadit a připravit si učebnici se zajíčky. Společně
s paní učitelkou provádějí cvičení - psaní vlnek. Paní učitelka přepisuje i na tabuli.

§118.

Poté zvoní.

Přestávka: 8:45-8:55:

§ 119.

O přestávce se Kája s Aničkou dohadují, kdo má lepší svačinu.

§ 120.

Když zvoní, nejprve se nikdo nepostaví, ale paní učitelka vchází, a tak se žáci postaví. Paní
učitelka dětem vysvětluje, že jen před první hodinou a před třetí hodinou jsou zvonění dvě a po
první pauze je zvonění pouze jedno, kdy se žáci mají postavit.

§121.

Terezka se hlásí v první lavici, že má málo místa na lavici. Paní učitelka řekne, že si mají děti
každý sednout úplně ke kraji lavice a věci si dát taky na kraj, protože chápe, že ty lavice jsou
m

n 1Á
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§ 122.

Děti se pak učí držet tužku. Paní učitelka jim ukazuje a popisuje správný způsob držení tužky.
Potom obcházela jednoho po druhém a sledovala, jestli drží žáci tužku správným způsobem.

§ 123.

Když přichází k Tomášovi, říká mu: „Ale, Tomáši, to není tužka. Co to je, co to máš v ruce?."
Tomáš ale mlčí. Paní učitelka mu říká, že je to přece pastelka."

§ 124.

Tomáš bere do ruky tužku, ale drží ji špatně. Paní učitelka se ho ptá, „Tomáši, jak držíš tu
tužku?" Ve vedlejší lavici sedí Kristián, který zareaguje na Tomášovo držení tužky s křikem a
smíchem a poznámkou: „Jé, když budeš držet takhle tu tužku, tak budeš nejhorší žák ve třídě."
Tomáš se pak silně rozplakal, aniž by ale vydal hlásku. Paní učitelka velmi pokárala Kristiána,
řekla mu: „Kiki, cos to řekl, vždyť se teď Tomáš úplně rozplakal."

§ 125.

Paní učitelka Tomáše hladí a říká mu, že si z toho nemá nic dělat.

§ 126.

Pak si děti mají otevřít cvičebnici a na pokyn paní učitelky vypracovávají první grafomotorické
cvičení - mají najít cestu z perníkové chaloupky. Pro názornost paní učitelka dětem na tabuli
ukázala, jak ta cesta má být klikatá.

§ 127.

Potom se děti učí básničku, kterou mají uvedenou v učebnici společně spaní učitelkou. Po
několika zopakování s celou třídou se paní učitelka ptá, jestli jí někdo onu básničku řekne
nazpaměť. Kája se přihlásila a odrecitovala ji pěkně, proto ji celá třída tleská.

§ 128.

Paní učitelka se ptá ještě, jestli by si to chtěl taky vyzkoušet. A nabádá děti, že si musí v životě
hodně věřit. Vyzkouší to Michal a paní učitelka mu poděkuje, ale na potlesk si vzpomíná až
později zpětně (cca po pěti minutách, zatímco básničku řeknou ještě dvě děti).

§ 129.

Následně vyplňuje paní učitelka rozhovorem na téma pohádkových postav: „Děti, kterou
pohádkovou postavu znáte? Řekněte každý nějakou....Tomáši, řekni třeba ty?". Na tuto výzvu
Tomáš však nereaguje a mlčí. Petr říká:"Drak." a ostatní děti také nějakou volí například: čert,
vodníci, bojovníci. Terezka z první lavice se hlásí, že jí babička říká, že vodníci ale opravdu
existují a nastává trochu hlučnější polemika ještě s Petrem a Míšou. Paní učitelka taktně situaci
vyřeší

přitakáním

na

obě strany.

10:0 - 10:45, matematika

§ 130.

Nejprve děti hrály hru na rýmy. Principem bylo vymyslet slovo, které se rýmuje se slovem
vyřčeným paní učitelkou. Paní učitelku to napadlo tím, že na počátku hodiny požádala Jonáška
o tašku větou:"Jonášku, podej mi tašku." Dětem to moc ale nejde. Na slovo luk, až někdo na
třetí pokus vymyslí slovo, s nímž je paní učitelka spokojená (buk, jí třeba nevyhovuje, jelikož
rým definuje tak, že nejméně tři hlásky musí být totožné), tudíž například kluk je správně.
Nikdo nic moc nevymyslí.

§131.

Potom si děti opakují vztahy před za, pomocí barevných pastelek. Úkolem je seřazovat
pastelky podle přesných instrukcí paní učitelky.

§ 132.

Potom mají děti tyto pastelky i jiné využít k vybarvení obrázku, který mají v matematické
cvičebnici. S paní učitelkou obcházíme jednotlivé lavice a koukáme, jak to dětem jde. Někdo
se snaží pečlivě, ale pomalu, ale toho paní učitelka chválí, někdo se naopak snaží být co
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nejdříve, ale, na úkor přesnosti, paní učitelka takovéto práce nechválí a říká dětem, že nemají
přetahovat a mají vyplnit všechno. Ivánek na tužku velmi tlačil, paní učitelka ho ponouká, aby
to tak nedělal, jinak to má hezké.
§ 133.

Na závěr paní učitelka dětem řekla, že si zbytek dodělají zítra, aby to nedodělávaly doma.
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Pátek. 8.9.2006
24 dětí -10 dívek, 14 chlapců

7:45-8:00, přestávka

§ 134.

Přicházím do třídy a pozdravím a děti sborově opáčí: „Dobrý den." Když jdu okolo Felixe, Petr
mi připomíná, že mám pozdravit Felixe. Tak jsem udělala.

§ 135.

Míša sundává židli Tuanovi, který tam ještě není, to se nelíbí Petrovi: „Ale to si má Tuan
udělat sám!" Míša pokračuje.

§ 136.

Anička si všimla, že ibišek rozkvetl, řekla to všem vítězoslavně. Společně jsme se šli podívat
na ibišek. Děvčátka žasla. Všichni se těšili, že to udělá radost paní učitelce.

§ 137.

Ještě pár minut před zvoněním přichází paní učitelka a děti automaticky vstávají, ale paní
učitelka jim říká:"Děti, nevstávejte, mám dozor na chodbě, přijdu pak. Připravíte si zatím
matematiku, takovou tu žlutou malou."

§ 138.

Míša kouká Petrovi do cvičebnice a všiml si, že má Petr vybarvený obrázek a na to sděluje, že
to mít neměli, že se paní učitelka bude zlobit. Petr n e v i j e zmatený, jakoby chtěl začít plakat.

§ 139.

Terezka žaluje, že někdo cizí vlezl do třídy, že se to nesmí.

8:00 - 8:45, matematika

§ 140.

Do třídy vchází nejen paní učitelka, ale taktéž paní ředitelka a zástupkyně školy. Ptá se dětí, jak
se jim ve škole líbí, už za sebou mají první týden ve škole. Ptá se, jestli je ve třídě někdo, kdo
nemá rád paní učitelku. David v zadní lavici zvedl ruku jediný, ale pak ji hned dal dolu. Paní
ředitelka si toho moc nevšímala a pokračovala otázkou paní učitelce, zda jsou hodné děti. Paní
učitelka děti chválila, že jsou moc šikovné. Že prý má od paní učitelky zprávu, že jim to ve
škole všem moc jde, tak pro všechny má připravené lízátko. Paní učitelka děti opravdu
pochválila. Potom si všímala, zda děti děkují paní zástupkyni za lízátka. (...)

§141.

Karolínka paní učitelce sděluje zprávu, že ibišek vykvetl. Paní učitelka žasne.Každé ráno
dávala najevo lítost, že nevykvetl a různě ho přesouvala (květinu dostala paní učitelka od
maminky

§ 142.

Tomáše).

Po tom, co odešla, začala paní učitelka malou diskuzi, na téma: Proč děti mají chodit do školy.
Terezka řekla: „Abychom se něco naučily." Paní učitelka pokračovala: „A je tu někdo, komu
se ve škole nelíbí? ... Ivánku! Já jsem slyšela, že jsi nechtěl od maminky. Pojď sem ke mně a
řekni mi, někdo ti tady ve třídě ubližuje?" ptá se paní učitelka s tím, že Ivánka drží za ruku.
Napomíná celou třídu:"Ticho všichni, máme tady problém a ten se musí vyřešit. Každý
problém se musí vyřešit. Já bych byla moc ráda, ... ze srdce si to přeji, aby děti, které chodí ke
mně do třídy, byly šťastné." A obrací se k Ivánkovi:"Tak, Ivánku, pověz a nestyď se, někdo ti
ubližuje?" Ivánkovi bylo špatně rozumět, jelikož jeho rodiče mluví spíše ukrajinsky, ale
nakonec vyšlo, že mu nechtěl Ondra jeho soused v lavici, podat ruku, když se měli seřadit
včera do dvojic. Paní učitelka si zavolala i Ondru, který přišel ke katedře a na otázku, z d a j e to
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pravda, se rozplakal. Paní učitelka se snažila, aby se oba chlapci udobřili a pak se ptá Ondry,
s kým by chtěl sedět. Ten ukázal do zadní lavice, že s Davidem. Jenže Ondra i Ivánek jsou
nejmenší ze třídy, tak musí sedět někde vepředu. Tak si Ivánek zvolil Tuánka ve druhé lavici a
Míša si sednul do první lavice ke dveřím k Ondrovi. Předtím se paní učitelka ptá Tuánka a
Míši, jestli jim toto vyřešení nevadí.
§ 143.

Když se třída pouští do práce, zvedá ruku Karolínka ze strachu, že udělala doma něco navíc,
stejně jako Petr, že jí maminka řekla, že to má vybarvit. Paní učitelka opravdu potvrdila, že to
za úkol dělat neměli, ale že nevadí, ale příště, aby dělali jen to, co dostanou za úkol, že rodiče
doma nevědí přesně, co mají a nemají děti ve škole dělat.

§ 144

Petřík chtěl něco říct, ale zapomněl se přihlásit o slovo, tak reakce paní učitelky byla: „Petře,
neskákej mi do řeči! Nebo ti pak škrtnu razítko, které jsi dostal. A to dělám velmi nerada."

§ 145

Potom pokračovali žáci ve vybarvování obrázku z včerejšího dne pod dohledem paní učitelky.

§ 146

Dále se paní učitelka ptala dětí na různé předměty, které vidí ve své třídě - na procvičení
počtu: „Děti, co je jedna věc tady ve třídě?" Terezka 1 praví:" Tabule." Paní učitelka říká:"Ale
ty ses nepostavila! Zkus to ještě jednou a pořádně!"

§ 147.

Dále děti pokračují ve vymýšlení předmětů, které se vyskytují jen jednou.

§ 148

Stejně tak pokračují v předmětech, které se vyskytují v páru, tedy ve dvou. Děti vymýšlí.
květiny, vypínače, paní učite!ky(se mnou). Paní učitelka dodává, že ještě na těle máme dost
věcí" po dvou a přitom gestikuluje pažemi a tak ještě děti řeknou další párové končetiny a
smyslové orgány.

§ 149

Stejným způsobem mají žáci za úkol vyhledat předměty, které jsou třikrát a čtyřikrát se
vyskytující ve třídě.

§ 150

Paní učitelka potom nalepuje dětem za šikovnost nálepky na záznamníček a ptá se, zda by za
tento druh chtěly děti diplom. Děti sborově odpovídají, že ano.

§ 151

Petře, dej si pryč ty desky, co dělají na lavici? Máš tady nepořádek!", hodnotí Petřevo
ledabylé uspořádání věcí na lavici paní učitelka.

§ 159

Potom mají děti ukazovat paní učitelce čísla, která diktuje. Všem to jde bez větších problémů.

§ 153

U magnetické tabule jsou z geometrických tvarů postaveny různé věci a paní učitelka se ptá,
zda někdo ví, jak vypadá kruh a zda ho přijde ukazovátkem ukázat na této tabuli.

§ 154

Po zvonění paní učitelka dětem říká, že si mají dojít na záchod, svačit že ještě nemají, ale napít
ano.

§ 155

Terezka říká paní učitelce, že se celou dobu na ukazování tvarů hlásila. Paní učitelka na to
odpovídá:"Já vím, Terezko, že to víš, já musím ale vyvolávat i jiné děti."

8:55-9:40, český jazyk
5.

Paní učitelka se obrací k dětem a ptá se:"Ták děti, povězte mi, jak jste trávily prázdniny?"
První odpovídá Terezka, která si stěžovala, že nebyla vyvolána v předešlé hodině. Povídá, že
byla na chatě u babičky a tam jezdila na kole, stejně jako potom i v Praze. Potom povídá Míša
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0 tom, že byl skoro celé prázdniny na chatě. A dále povídají Kristián, Ivánek, Karolínka, kde
co dělali o prázdninách.
§ 157.

Následující činností bylo nacvičení malého divadélka o řepě. Paní učitelka zvolila několik
kluků a dívek k sehrání divadla o tom, jak vyroste velká řepa, kterou musí vytáhnout babička
s dědečkem, pejskem a kočičkou a myšičkou. Paní učitelka dětem dost napovídala, ale v závěru
to dětem velice šlo a z ostatních bylo patrné vysoké nadšení, nikdo se moc nestyděl.

§ 158.

Paní učitelka se přitom omluvila, zda si může posvačit se slovy:"Děti, dovolíte mi, abych jedla
1 když je hodina?" Děti souhlasily. „Navíc, vím moc dobře, že se s plnými ústy nemá mluvit,
ale já musím."

§ 159.

Pak si paní učitelka všimla igelitky u svého stolu a ptala se, kde se tam vzala. Tak se přihlásila
Kája ze zadní lavice, že jsou to věci od ní, co si minule zapomněla.

§ 160.

Míša se hlásil, že lepidlo, které má u sebe, není jeho, paní učitelka se nejprve zeptala:"Copak,
Miško, copak se děje?", pak ho převzala a našla správného majitele.

§ 161.

„Jak pak na to koukám, všichni máte pěkně připravená písmenka." Kája se přihlásila, že
pomáhala stříhat písmenka.

§ 162.

Petr se, zlobí, že sedí Míša na jeho polovině lavice. Paní učitelka reaguje:„Míšo, dej si židličku
nožičkami ke kraji stolu."

§ 163.

Někdo z dětí vykřikl: „Paní učitelko, Pavlínka brečí!" Paní učitelka přichází k Páje a ptá se„Copak je, broučku? Proč pak pláčeš? Pořádně se nadechni, přestaň plakat, není ti rozumět.
No, neboj se." Pavlínka nakonec s pomocí paní učitelky říká, že nemá splněn domácí úkol.
Paní učitelka Pavlínku pohladí a říká ji, že domácí úkol byl až na středu, že je všechno
v pořádku.

§ 164.

Paní učitelka říká dětem:"Děti, všechna písmenka jsou velká, nevejdou se do jedné kapsičky,
tak nenoste je všechny, já vám budu říkat, která písmenka máte přinést. Ano? Opakuji, nenoste
všechna písmenka." Potom se obrací k Petrovi, který vyrušuje:"Petře, ty tady zlobíš a nemáš to
tak, jak říkám."

§ 165.

Následně paní učitelka mezi lavicemi vysvětluje princip zadávání úloh s písmenkama;"Já vám
vždycky řeknu, které písmenko si máte vyndat a dát ho před sebe na lavici a pak vám to
zkontroluju každému. Zkusíme to. Dejte si před sebe, malé dlouhé a. ... Miško, to není, pokud
vím, malé dlouhé a." Míša si to následně opravil. Paní učitelka se ptá Petra:"Petře, na co
myslíš?" Petr pochopí, že má asi špatně zvolené písmenko a opravuje. Paní učitelka reaguje:
"No, to už je lepší

Na lavici budete mít jen to, co vám řeknu, tohle schovej

Jonášku, kde

je malé dlouhé a? Ano, správně Tuánku."
§ 166.

Paní učitelka se obrací k dětem: „děti, když je dlouhé, co tam nesmí chybět?" Děti sborově
odpovídají:"Čárka."

§ 167.

Po kontrole dalších žáků přechází paní učitelka k tabuli a píše písmenka A, A, a, á. Jednotlivá
písmenka popisuje a zdůrazňuje, že malé dlouhé „á" obsahuje nahoře čárku a přitom názorně
tuto čárku zakroužkovává.

§ 168.

Dalším úkolem bylo sborově přečíst jedno z těchto čtyř písmenek, dle toho, na které paní
učitelka ukázala. Děti sborově čtou bez problémů.
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§ 169.

Paní učitelka se ptá, jaký je rozdíl mezi „A","a". Terezka se hlásí, je vyvolána a odpovídá, že
jedno je malé, druhé velké.

§ 170.

Paní učitelka ukazuje na ta písmenka, ale tabule jí sama od sebe stoupá nahoru. Když už se to
stane po třetí, děti se smějí. Paní učitelka říká:" Tahle tabule mě teda, děti, zlobí. Dostane asi
na zadek.", a gestikuluje rukou. Děti se smějí.

§ 171.

Děti zase čtou sborově dle místa, kam směřuje paní učitelky ukazovátko, ale najednou děti
v tempu přestávají sledovat a sborový projev se rozpadá do nejistého a nesouvislého projevu.
Paní učitelka na to reaguje:"vidíte, jak jste zbrklí. Předem si myslíte, že dám velké dlouhé a."

§ 172.

Potom paní učitelka začíná zkoušet některé jednotlivce:"Ivánku, ...náš, copak děláš, ...Ivánku,
pojď ke mně, a ukaž mi ukazovátkem dlouhé malé a." Ivánek ukázal malé dlouhé a i další dvě
zadaná písmenka správně.

§ 173.

Paní učitelka uvádí do dalšího úkolu:"Teď vám dám, děti, hrozně těžký úkol. Včera jsme
procvičovali slovní zásobu a dneska po vás chci, abyste mi vymyslely slovo, které obsahuje
dlouhé a."

§ 174.

První se přihlásí Terezka a říká své příjmení:"Krátká." Paní učitelka se ptá dětí:"Slyšeli jste
tam dlouhé „a"?" Děti si nejsou jednotnou odpovědí jisté. Paní učitelka jim tedy dlouhé „a"
intonačně zdůrazňuje. Paní učitelka je spokojená, ale raději by slyšela něco jiného n e ž j m é n o či
příjmení:"Třeba akát. Zkuste to vymyslet. Vím, že je to těžký úkol."

§ 175.

Terezka vymyslela „máma", paní učitelka řekla:"Výborně, Terinko. Ale co ostatní? Snažte si i
ostatní. Nebo tady přemýšlí pouze Terezka?."

§ 176.

Paní učitelka se obrací na Petra: „Co ty Petře, o přestávce vyvádíš a teď ani nepřemýšlíš." Petr
se brání:"Ale přemýšlím."

§ 177.

Míša sedící vedle Petra povídá:"Liška." Paní učitelka se ptá ostatních dětí:"Děti, liška, slyšíte
tam dlouhé á?" Jen pár dětí jistě odpoví, že ne.

§ 178.

Lukáš vymýšlí a říká:"Náramek." „Krásné, Luki."

§ 179.

Tuánek vymyslel:"Táta." Paní učitelka žasne:"Výborně, děti, zatleskáme. Tuánek totiž není
z Česka, tak je pro něj těžší vymyslet česká slova. Viď, Tuánku. Ty ses tady nenarodil?"
Tuánek se brání:"Narodil." A do mateřské školy jsi chodil také v České republice?" „Ano.",
odpovídá Tuánek. Paní učitelka byla překvapená:" to, nevadí, stejně si potlesk zasloužíš."

§ 180.

Paní učitelka ještě pokračuje v tématu jazyků:"Ivánku, ty mluv hodně česky. Myslím, že ti děti
nemohou moc rozumět. I mě to dělá problémy. Děti, mluvte s Ivánkem hodně, ano?" Petr
reaguje (aniž by byl vyvolán, ale postaví se):"Paní učitelko, já jsem to zkoušel, ale nejde to
moc." Paní učitelka:" Nerozuměl jsi."-„Nerozuměl.", odpovídá Petr.

§ 181.

Pokračování ve vymýšlení slov obsahujících dlouhé „a": Anička se hlásí a říká následně
slovo:"Ségra." Paní učitelka říká, že tam není dlouhé á, ale dlouhé e a navíc, že se takovéto
slovo neříká. Že říkáme správně sestra.

§182.
§ 183.

Kája se hlásí:"Kája."
Paní učitelka se obrací na Kristiána: „Kiki, nespi.", říká s úsměvem. Kristián povídá zbrkle, že
mu není téměř rozumět, že se díval na televizi, dlouho do noci." Paní učitelka se
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divila:"Opravdu? A co dávali?" Kristián na to odpověděl, že „ptákoviny." Paní učitelka
kroutila hlavou, :"Kristiáne, ty si vymýšlíš, viď."
§ 184.

Paní učitelka se obrací s dalším úkolem na celou třídu:"Tak děti, teď mi připravte na vaší lavici
zelenou krátké velké a." Pokyn doslovně opakuje ještě 3x. K Tuánkovi se obrací:", krátké, tedy
bez čárky."

§ 185.

Potom jde paní učitelka kontrolovat splnění zadání na každé lavici:"Holky tady splnily úkol
dobře.", povídá nejprve paní učitelka pro informaci celé třídě, potom hovoří k dívkám:"Dobře
holky, tohle si už schovejte." Jak paní učitelka obešla pár lavic, vyhodnotila to obecně: "Dobře,
děti."

§ 186.

Káje se začalo chtít zvracet, paní učitelka ji tedy poslala na záchod s Haničkou, aby nešla
sama.

§ 187.

Hlásí se

Lukáš:"Tam spadla křída.", a ukazuje na křídu pod tabulí.

Paní učitelka

odpovídá:"Ano. Já vím. Když to vidíš, tak na nic nečekej a rovnou to zvedni, jo?"Lukáš šel
křídu zvednout a paní učitelka mezitím oslovuje všechny žáky:"Když spadne cokoli na zem,
třeba kapesník nebo papírek, tak to zvedněte, ať se to tady neválí."
§ 188.

Péťa v zadní lavici zvedá ruku a říká, že ho bolí hlava. Paní učitelka říká k celé třídě:"Všichni
sundat mikinu. Venku je ještě letní počasí, tady je nedýchatelno a vy máte mikinu."

§ 189.

Monika se ptala, jestli může jít na záchod. Vzápětí se zeptala i Adélka. Paní učitelka byla spíše
nešťastná:"Ale děti, nedělejte to takhle, přestávky jsou od toho, abyste si došly na záchod."
Nejprve poslala Moniku.

§ 190.

Když Monča přišla do třídy, reaguje paní učitelka:"Mončo, vy nemáte doma dveře?" Monika
se vrací a dveře zavírá.

§191.

Děti si potom otevírají učebnice, slabikáře na první stránce, kde je vyobrazeno písmenko „A"
společně s několika obrázky začínajícími na toto písmeno. Úkolem je vždycky, aby vyvolaný
žák ukázal před paní učitelkou na slovo a řekl, co to je se slovním spojením „obrázek" a potom
má říct „slovo" a to samé slovo náležící k tomu obrázku. Slova s popisem jsou ve slabikáři
vedle sebe.

§ 192.

Začíná Andulka a čte vše správně. Paní učitelku napadlo zjednodušení:"Děti, abychom si to
trošičku zjednodušili, nemusíte protentokrát říkat u obrázku slovo „obrázek", jenom mi na něj
ukažte."

§ 193.

U kytičky neví potom Bára, co je to za květinu začínající písmenkem „a", tak jí paní učitelka
říká, že to je astra.

§ 194.

Kristián zlobí s práskačkami, které dostali na začátku roku, paní učitelka se zlobí:" Hele, Kiki,
já jsem říkala, že si nebudete práskat! Jestli nehodláš přestat, tak ti to zabavím."

§ 195.

„Děti, které slovo je tam jako první?", ptá se paní učitelka Moniky. Ta se ptá, jestli myslí vlevo
nebo vpravo, paní učitelka říká, že když myslí první tak vlevo. „Auto." „Správně."

§ 196.

„Děti, co je zajímavé na slově astra?" - „že začíná na písmenko a."-„Správně. Auto například
má také na začátku a. Astra má ještě jednu zajímavost na rozdíl od slova auto. Víte jakou?",
jelikož nikdo neodpovídal, paní učitelka odpověděla sama:"Písmenko a má na začátku i na
konci."
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§ 197.

Paní učitelka se ptá dětí:"Jaké písmenko má slovo ananas na začátku?" Petr odpovídá:"Velké."
Paní učitelka:"Velké protože je na začátku. Ale jaké je to písmenko?" Petr: "a."

§ 198.

Anička řekla, že má ve slově velké „a" na začátku a malé „a" na konci. Paní učitelka ji
chválí:"Je vidět, že Anička správně kouká." I Monika se hlásí a říká, že má velké písmenko na
začátku. Paní učitelka říká:"Správně. Každé jméno má na začátku písmeno jaké?" Celá třída
sborově odpovídá:"Velké." - „Správně."

§ 199.

Blíží se konec hodiny, proto paní učitelka dává pokyn:" Na příští hodinu si připravte
matematiku. Máme ale ještě sedm minut, zahrajeme si nějakou pohádku. Kterou? Tady na
nástěnce máme o Budulínkovi. ...Kdo nám to zkusí převyprávět?... Ne, to je na převyprávění
těžké. Něco jiného. Znáte pohádku o třech zvířátkách? Jak se chtějí dostat do boudy?" Děti
odpovídají kladně a tak si paní učitelka vybere několik statečných žáků, kteří se hlásí i někteří,
kteří se nehlásí, ale na roli by se hodili. Divadélko moderuje paní učitelka spontánně:"V
jednom lese byla budka a šel kolem... Děti, kdo šel první kolem budky?" Kája se ozývá, že
myška. Paní učitelka ukáže na Kačku, jakožto myšku a radí jí zezačátku:"Boudo, budko, kdo
v tobě přebývá? A když nikdo neodpovídal, rozhodla se, že tam bude bydlet.", a Kačka se
schoulila ke katedře jako do budky. „A kdo další?", ptá se paní učitelka dětí? „Myslím, že to
byla žabka.", odpovídá si sama paní učitelka a gestikuluje na Domču, aby přišla. Tak se do
boudy k myšce Kuňkalce přistěhuje i žabka Hrabalka a zajíček Ušáček. Paní učitelka se ptá
děti:"Kolikpak je celkem zvířátek?" Děti sborově odpovídají: „Tři." Hanička vykřikuje, že teď
přijde medvěd. „Nepřihlásila ses, Haňulko, tak tě neslyším" Na roli medvěda vybrala paní
učitelka z vlastní vůle Kristiána:"Kristiáne, pojď sem, a udělej pořádného bručivého medvěda."
Kristián se zalomenýma rukama povídá, že medvěda dělat neumí. Nakonec ho ale hezky udělá,
ale má předtím hodně připomínek, že medvěda neumí. Paní učitelka od třídy za medvěda
požádá třídu o potlesk. Po skončení divadla zatleská třída i s paní učitelkou a žáci, kteří hráli, si
jdou sednout do svých lavic.

§ 200.

Potom se paní učitelka ptá dětí: "Děti, poslouchejte, znáte vy nějaké pohádky? Které máte
nejraději? Ať vám doma maminka nebo tatínek hodně čtou pohádky. Řekni mi Míšo, kterou
pohádku znáš a máš rád?" - „Sonica." Paní učitelka přikývne. „Ondrášku, rozmysli si nějakou
pohádkovou postavu. Každý si rozmyslete, kterou pohádkovou postavu máte nejraději? Ale
klasickou, českou"

§201.

„Kačenko, jak ti je?", obrací se paní učitelka na Verunku:"Já nejsem Kačenka, já jsem
Verunka." To nevadí, to je jedno. Je ti dobře?" Verunka na odpověď pokývne.

§ 202.

Adélka říká pohádku: "Sůl nad zlato." Paní učitelka reaguje: "Výborně. A co to znamená? O co
v té pohádce jde?" Péťa povídá:"že sůl je zlatější než zlato." Paní učitelka povídá:"Výborně."
Deniska povídá:" Zlatovláska."

§ 203.

Náhle začíná zvonit a paní učitelka dětem zadává domácí úkol:"Vzpomeňte si na pohádky,
které máte rádi, příště se k tomu vrátíme. A písmenka si nikdo nezapomeňte.,,
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10:00-10:45, prvouka
§ 204.

Náplní této hodiny je provedení třídy po škole; „děti, už chodíte do školy týden, a ještě j s m t
neměli čas projít si budovu školy, abyste věděli, jak vypadá škola celá a kde jsou tělocvičny a
tak."

§ 205.

Děti mají udělat dvojice a velice tiše jdou za paní učitelkou. Nejprve jdou ke sborovně - za
místem, kde sídlí paní ředitelka - ta je u sebe, tak děti zdraví, potom i za paní hospodářkou.
Jdou potom ke schodišti druhému, kde nesmí žáci chodit, a po něm jdou nahoru do druhého
patra, zde projdou chodbou až ke kraji, paní učitelka popisuje, že se zde učí starší žáci. Přejdou
potom do třetího patra, kde si ukážou na konci chodby „počítačovnu." („kam někteří budou
chodit na kroužek počítačů")

§ 206.

Pokračují potom zpátky dolů do tělocvičny. Paní učitelka ukazuje i šatny „pro starší žáky" a
místa, kam se dávají míče a pak i obě tělocvičny, velkou a malou.

§ 207.

Děti jsou potom zavedeny do šaten, ale tam se nezastavují („tady to již znáte"), paní učitelka
děti vede do jídelny. Ukazuje jim, kde se tvoří fronta, že se nesmí předbíhat, a kam se dávají
aktovky.

§ 208.

A pak jdou do jídelny. Zde paní učitelka poznamenává, že jídelnu hlídá jeden takový pán, který
, je hodný jen na hodné děti a umí se pěkně zlobit." Nejprve ukazuje paní učitelka dětem, kde
sedí paní učitelky. Pak jim ukazuje, kde se berou tácy, kam se dávají příbory atp. Dále vypráví
o tom, že když už nemohou děti dojíst jídlo, tak že je tu okénko, kam mohou zbytek odnést, ale
že se mají snažit dojíst jídlo, protože mají na výběr a jídla je škoda. Děti si nemají brát více jak
jednu skleničku, když vypijí čaj nebo něco jiného, tak si mají dát čaj zase do té samé skleničky.

§ 209.

Potom jdou z jídelny dolů do družin, které již některé děti znají. Paní učitelka zdraví paní
učitelky z družiny. Děti ochotně také.

§210.

Paní učitelka při průchodu chodbou kolem družin připomíná, aby si všimly krásy výzdoby
chodby z činnosti

v družinách. Na konci
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této

chodby

má místnost

i

paní

učitelka.

Dne 13. 9. 2 0 0 6 - s t ř e d a ;
22 děti - 9 dívek, 13 chlapců

8 : 0 0 - 8 : 4 5 , český jazyk

§211.

Po zvonění paní učitelka děti upozorňuje, že přinesla švestky, a že si mohou vzít.

§212.

„Jak jste se vyspaly?", ptá se paní učitelka dětí. Děti ji odpovídají sborově:"Dobře." Paní
učitelka pokračuje v otázkách na spaní a sny a Ondra vypráví, že se mu zdálo o hvězdných
válkách.

§213.

Paní učitelka začíná vyučování písničkou:" Ať máme krásný den, postavíme se a zazpíváme si.
Znáte například písničku „My jsme žáci 3. B"? To nevadí, že my jsme 1. A." Děti se postavily
a společně s paní učitelkou zpívají celou písničku. Potom si každý zatleská.

§214.

Paní učitelka potom dětem říká, že si mají otevřít slabikář, „Živou abecedu". A také si
nachystat písmenka. Ptá se dětí:"Jaká písmenka?" „A.", odpovídají děti. „Jaké a?" - „Velké a."
„A jaké ještě?" „Malé a."

§215.

Potom paní učitelka opakuje zadání úlohy, kterou budou dělat:"Budete pokládat na lavici
písmenka podle toho, jak vám řeknu... Haničko, vyndej si Živou abecedu."

§216.

Petr se zeptal, jestli může vyhodit papírek, paní učitelka mu to dovoluje a k t o m u ho
napomíná:"A vyndej si ruce z kapes, nejsi přece v hospodě."Některé děti se smějí, Péťa si ruce
vyndává.

§217.

Nejprve si děti mají vyndat malé tiskací a. U Ivánka se paní učitelka zastavuje:"Ivoušku,
malé...tohle je velké

Já neřekla á, já řekla a. ...Tohle dej hlavou vzhůru. ... A k tomu

dejte malé tiskací á. Ivánku, nekoukej k holčičkám. ... Tuánku, dej to pěkně hned vedle sebe.",
paní učitelka na tabuli kreslí, jak mají vystřižená písmenka dát vedle sebe.
§218.

Potom má všechna čtyři písmenka přečíst Tuánek, potom Ivan, David a potom všichni
společně.

§ 219.

Paní učitelka rozevírá tabuli, na které je napsaných několik slov (např. Kája, Máma, čítanka,
akát, nova, Adam, atp...) a vyvolaní žáci mají za úkol podtrhnout paní učitelkou zvolené
písmenko a, á nebo A, A.

§ 220.

Nejprve jde k tabuli Petr, paní učitelka k němu hovoří:" v prvním slově podtrhni písmenko a.
... víš, co to znamená podtrhnout? Ty to nemůžeš najít?..." Nakonec Péťa našel a odůvodňuje,
proč mu to tak dlouho trvalo:" já jsem myslel, že je to číslo osm, teda šest." Paní učitelka se
diví a píše na tabuli tvar čísla šest:"Ale vždyť šestka má bříško doprava? Péťo, ukaž levou
ruku?", Péťa ukázal. Paní učitelka se ho ještě zeptá na pravou ruku a pak i celé třídy, aby
ukázala pravou ruku. Pak posílá Petr posadit se.

§221.

Potom paní učitelka posílá k tabuli Kristiána podtrhnout zelenou barvou dlouhé „a". „Ano,
dobře, sedni si.", ho hodnotí slovně.

§ 222.

Dále jsou vyvoláváni ostatní žáci třídy (téměř každý žák jde) a úkol plní bez větších problémů.
Typy vyvolání paní učitelkou"Tuánku, pojď sem zlato....common, Ivánku, pojď sem Ivánku,
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podtrhni mi krátké malé a.

...Štěpánku, dobře, sedni si, Myško...

Dále se připraví

David...Lukášku, tak blonďáčku krásnej...."
§ 223.

Na závěr paní učitelka zhodnotí celou práci: "Výborně děti. A je tu někdo, kdo umí přečíst
jakékoli slovo tady z tabule? Kristián často říkával, že umí už dobře číst, tak ho paní učitelka
vyvolala, jestli nechce něco zkusit přečíst. Kristián řekl, že umí ale jen málo a nic nepřečetl.
Lukáš se opatrně hlásí, že to zkusí:"M-a-j-k-a", hláskuje a pak uzavírá „Majka.", výborně
Lukášku, to si zaslouží potlesk. Tohle je tak šikovný kluk, paní učitelko.", hladí po hlavě paní
učitelka Lukáše a adresuje slova i pohled ke mně.

§ 224.

Paní učitelka se ptá dětí, které slovo má na svém začátku hlásku „a", po chvíli dává příklad
slovo"Adam". Hlásí se Monika a Lucinka v zadní lavici, ale než je paní učitelka vyvolá, mění
náhle způsob procvičování sluchové analýzy na hru:"Zahrajeme si děti hru: „hláska vás
probudí.", její princip spočívá v tom, že dáte všichni na lavici ruce, takhle dlaní dolů,", a
ukazuje všem jak, „ a na to si položíte hlavičky, čelem na ty založené ruce, abyste si ho
neotlačily." Paní učitelka diktuje různá slova (např. vozík, Arabela, Óda, tenis, tykadlo,
nemocnice, oči, oko, Adam) a mají se „probudit", tedy zvednout hlavy, když uslyší na začátku
písmenko „a". Nejvíce děti zmátla slova „oči" a „óda". Jinak vše proběhlo bez větších
problémů.

§ 225.

Paní učitelka vysvětluje dětem rozdíl mezi hláskou a písmenkem: „Když mluvím, jedná se o
hlásku, ale když píšu, jde o písmenko. Podívejte teď jsem na tabuli napsala písmenko a.", a
paní učitelka ukazuje na právě napsané písmenko na tabuli. A doplňuje na závěr: "Hlásky
mluvíme, písmenka píšeme."

§ 226.

Děti si na pokyn otevírají Živou abecedu a Tuánek začíná „číst" obrázek a slovo „ananas", paní
učitelka ho chválí: "Dobře, zlato.", pak pokračuje: „Denisko, slovo „astra". Výborně, teď
Jonášek další slovo, co tam vidíš?" Dále je vyvolána Domča a Jonášek a říkají, co vidí na
stránce za obrázky.

§ 227.

Dětem potom paní učitelka říká, že je tam napsaná hezká básnička, co kdyby se jí děti naučily.
Paní učitelka přečte dvakrát celou básničku velmi pomalu, následně se zeptá, zdali všemu děti
rozumí. Potom paní učitelka děti podporuje, aby se k ní přidaly, co si pamatují a pomalu
společně básničku opakují ještě dvakrát. Potom se paní učitelka ptá, jestli ji už někdo dokáže
říct celou sám. Hlásí se Monika, a básničku přednáší. Paní učitelka pochválí:"Výborně.
Zatleskáme.", a třída i s paní učitelkou tleskají. Potom se hlásí ještě Lucka a Petr a Tom vzadu.
Paní učitelka je vyvolává a následně je pochválí a třída zatleská.

§ 228.

V učebnici se nachází řádek písmen a, á, A, Á v různém pořadí a paní učitelka vyvolává
Lucinku, aby jej přečetla. Lucinka přečetla poslední písmenko:"Malé tiskací a.", na což paní
učitelka navazuje proslovem k celé třídě: „Děti, když budete číst, koukejte na mě,"k tomu paní
učitelka zvedá ruku a čeká, až to všichni zaregistrují. Potom pokračuje:", ...chci, abyste si na
písmenka, která čtete, ukazovaly."

§ 229.

Paní učitelka se táže dětí:"Co byste daly, aby malé tiskací a bylo dlouhé tiskací a? ... (pomlka,
nikdo neví) Musíte tam dát?" Dvě děti odpovídají:"Čárku."
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§ 230.

„Děti, spočítejte, které slovo má nejmíň písmenek. ... Lukáši, ty už umíš číst, podívej se na
to.", povídá paní učitelka k Lukášovi. Ten se podívá a správně odpoví, paní učitelka ho potom
chválí.

§231.

Končí hodina.
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Čtvrtek 14.9. 2006
23 dětí; 9 dívek; 14 chlapců

7:45-8:00 - přestávka

§ 232.

Petr mi připomíná, že mám pohladit Felixe, jdu ho pohladit.

§ 233.

Kája velká mi povídá o lednici na chatě.

§ 234.

Kristián společně s Ondrou lítají za Davidem po třídě mezi lavicemi.

8:00-8:45 matematika
§ 235.

Po zvonění paní učitelka kontroluje úkol v matematice s kreslením hvězdiček. V tom začíná
plakat Ivánek, že si úkol zapomněl, potom Tuánek, že nedělal hvězdičky a zas pouze čárky,
jako v úloze, kterou dělaly děti předchozí hodinu matematiky.

§ 236.

Paní učitelka se ptá dětí: „těšily jste se do školy?" Děti sborově odpovídají: „Ano". Pak se paní
učitelka ptá konkrétně Kikiho, který odpovídá, že se těšil. Na to paní učitelka reaguje: „ Říkášli to upřímně, tak mě to velmi těší."

§ 237.

„Měly jste, děti, úkol?", ptá se následně paní učitelka. Děti sborově souhlasí a paní učitelka
děti žádá, aby si vytáhly matematickou cvičebnici, a kontroluje s razítkem jednotlivé žáky
lavice po lavici. Petřík se bál, že jeho úkol je špatně, protože jej nedělal propiskou, ale
obyčejnou tužkou. Děti v dalších lavicích úkol měly správně, a dostaly za to razítko, proto za
to poděkovaly. Tomášek úkol nemá, ale byl nemocný. Ivánek měl úkol velice pečlivě udělaný,
tak se ho paní učitelka ptala, zda mu pomáhala maminka, on odpovídá, že ne. Pavlínka zase
neměla vypracovaný domácí úkol, paní učitelka se již zlobila; „ Pavlíno, takhle by to ale nešlo,
že zas nemáš úkol, to budem muset zavolat maminku do školy." Pavlínka plakala. Potom paní
učitelka došla na konec třídy s razítky.

§ 238.

Paní učitelka s dětmi začíná procvičovat početní úkony s pěti barevnými pastelkami.

§ 239.

Nejprve si na to děti musí udělat prostor; „připravte si z penálu pět pastelek na lavici. Budeme
si s nimi tak trochu hrát a pracovní sešit schovejte, abyste před sebou měly místečko." Potom
ještě jednou opakuje, že si děti mají zavřít penál; „ pět pastelek si připrav. Petře, takhle to není
uklizeno. Pracovní sešit si polož takhle na penál, (paní učitelka manipuluje s Petřevými
předměty). ... Tomášku, záznamníček máš mít u sebe, chybí ti pracovní sešit. Ondříku, jak to,
že nemáš pracovní sešit. Kubíku, dej pryč ten papír."

§ 240.

Nakonec si paní učitelka bere své brýle a ptá se celé třídy, zda má připravených pět pastelek a
společně je nahlas počítají. Pak se paní učitelka ptá: „Děti, kolik máte pastelek? Děti sborově
odpovídají, že pět. „Abyste měly čtyři pastelky, tak musíte jednu co?" ... Odebrat. A abyste
měly tři, musíte, jednu ... „ děti již samy reagují: "odebrat".

§ 241.

Co uděláte, děti, aby hromádka po levé straně měla víc? Děti neví, tak jim paní učitelka zas
radí, že musí jednu odebrat. Některé děti se pomalu začínají orientovat v problému tím, že
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s paní učitelkou odpověděly. Paní učitelka se ptá, co musí děti udělat, aby na hromádce
nezůstalo nic, a sama pomalu odpovídá, že odebrat dvě pastelky.
§ 242.

Paní učitelka napsala na tabuli šest číslic a ukazuje na ně jednotlivě a ptá se celé třídy, zda je
hodnota ukazované číslice pět. Děti sborově odpovídají „ne", do správného momentu, kdy
všichni odpoví, že „ano", že to je číslice pět.

§ 243.

Paní učitelka dětem říká, že si na první místo mají dát žlutou pastelku; „... Ivánku, žlutou na
první místo. ..." Hlásí se Kája, že nemá žlutou pastelku. Paní učitelka se diví, že od paní
ředitelky dostal každý pastelky všech základních barev. Na druhé místo si mají dát děti,
zelenou pastelku. „... Tuánku, máš zelenou?", ptá se paní učitelka Tuana a kontroluje mu, jak
má pastelky na lavici. Třetí barva je barva, kterou nosí Karkulka. " Třída sborově odpovídá:
„Červená.". „Na čtvrté místo půjde barva, krásnou čisťounkou oblohou." -

„Modrou" -

„Dominiku, máš špatné pořadí barev.", praví paní učitelka k Dominikovi, který se podíval
k sousedovi potom opatrně a pastelky seřadil stejně.
§ 244.

Potom se paní učitelka ptá dětí, na kterém místě leží ta která pastelka. „... kožíšek mědvědí je
na místě kterém?"

§ 245.

U Kikiho se paní učitelka pozastavila kvůli nepořádku: „ Kde máš pastelky? Co je tohleto, dej
to pryč.", ukazuje na nepotřebné předměty, které má Kristián na lavici.

§ 246.

Dále paní učitelka obchází třídu a sleduje, jak mají děti připravené pastelky; "Krystínko, jen
pět pastelek potřebujeme... Míšo, špunte, jaká byla první pastelka?" Míša správně odpovídá, že
žlutá.

§ 247.

Paní učitelka se zastavuje u Ivánka a ukazuje na jeho zelenou pastelku a ptá se: "Kterou věc
představuje zelená barva?" Ivánek odpovídá, že tráva. Dále paní učitelce na otázky odpovídá,
že žluté je sluníčko a modrá je obloha.

§ 248.

Karolínka dostala za úkol také vyjmenovat, co každá barva pastelek představuje, a ona
odpovídá podobně jako Ivánek.

§ 249.

Kristián na paní učitelku se smíchem pokřikuje: "Paní učitelko, vidíte to!?", a na něco ukazuje.
Paní učitelka se diví a zlobí:" Takhle pokřikuješ na maminku i doma, Kristiáne?... Proč na mě
takhle pokřikuješ?... Já se dneska zlobit nebudu, ale jestli to bude pokračovat, tak si budu
muset promluvit s maminkou..."

§ 250.

"Děti, ukliďte si pastelky do penálu.... Ivánku, dej to zpátky.", pobízí paní učitelka děti a
postaví se před třídu čeká, až budou všichni vnímat.

§251.

"Děti, zvedněte všichni pravou ruku nahoru.", obrací se paní učitelka ke třídě a má ruce za
zády. Opakuje pokyn ještě jednou: "Pravou ruku, zvedněte." Téměř celá třída zvedá pravou
ruku až na Tomáše, tak mu paní učitelka poradí, že to není pravá.

§ 252.

"Tak, správně. Ted zvedněte levý palec." děti zvedají nahoru levou ruku s vystrčeným palcem.
Paní učitelka ho také ukazuje. Potom mají děti ukázat prst, který ukazuje paní učitelka, ale
obrací se speciálně k Petrovi: "Petře, jak se jmenuje prst uprostřed?", a Petr správně odpovídá,
že prostředníček. Dále se Petr paní učitelka ptá, co je to za prst, který má zdvižen. Když Petr
váhá, tak paní učitelka radí: "Jmenuje se podle toho, že se s ním ukazuje." Pak už Petr hbitě
odpovídá, že jde o ukazováček.
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§ 253.

"Kristiáne, ty chceš jít domů?", kouká paní učitelka na Kikiho, který nemá zvednutou ruku s
ukazováčkem, tak nakonec také zvedne ruku s ukazováčkem.

§ 254.

Dalším prstem, který podle paní učitelky mají děti ukázat, je "čtvrtý prst, na kterém nosíme
prsten.", děti sborově odpovídají, že jde o prsteníček. A "pátý prst je nejmenší..", děti sborově
odpovídají, že se jedná o malíček.

§ 255.

Potom děti s paní učitelkou protahují prsty podle cviků paní učitelky.

§ 256.

K tabuli je přivolána Anička a má označit, které číslo je před pětkou. Anička správně odpovídá,
že čtyřka. "Správně, tak ji zakroužkuj. ... Děti, které číslo je před čtyřkou?", ptá se paní učitelka
všech dětí, které sborově odpovídají, že "čtyřka".

§ 257.

"Jonášku, které číslo je za čtyřkou?", ptá se paní učitelka Jonáška, který jde k tabuli a
odpovídá, že pětka.

§ 258.

Paní učitelka opakuje dětem pravidlo "před" a "za": "Před pětkou stojí čtyřka. Za čtyřkou je
pětka", a společně s tím ukazuje rukou na zvolené číslice.

§ 259.

"Za nulou je, Karolínko, co?", obrací se paní učitelka na žákyni. Ta ukazuje nejisté na
jedničku. Paní učitelka se ještě ptá: ", co je to za číslo?", "jednička", odpovídá Karolínka a na
poslední pokyn paní učitelky jedničku zakroužkovává. "Za jedničkou je, co?", ptá se paní
učitelka Ivánka. Ten správně odpovídá a u tabule zakroužkovává dvojku.

§260.

"Děti, řekněte, čeho máte jeden kus? V aktovce." Petr zvedá ruku a odpovídá, že penál,
svačinu. Kuba se hlásí a odpovídá: "Desky". Další vyvolaný žák odpovídá, že má jednu
matematiku, myslí tím učebnici matematiky. Někdo jiný odpovídá, že Živou abecedu, což je
učebnice čtení, někdo jiný, že "psaní", tedy cvičebnici psaní. "Děti,", obrací se paní učitelka k
celé třídě: "zapomněly jste například, že máte v penálu jedno pra-?", celá třída doplňuje "vítko". A pak paní učitelka připomíná další věc z penálu: "Gu-?", na což celá třída reaguje: "ma." Ale hlásí se Petřík, že má gumy dvě.

§261.

Dále se paní učitelka ptá, čeho mají děti dva. Míša odpovídá, že má dva notýsky, a dvoje
desky. Lukáš říká, že má dvě ořezávátka. Míša třetí odpovídá gramaticky nesprávně: "Dva
gumy.", tak se pak na pokyn paní učitelky opravuje.

§ 262.

Děti si otevírají pracovní sešit a paní učitelka jim říká, že koupila kostku a razítka a budou si
zítra koulet. Potom se děti pustí do úkolu v matematice, kde je nakreslená kostka ze strany se
dvěma tečkami a vedle prázdné pole, kam děti mají nakreslit daný počet čárek podle počtu
teček. První úlohu paní učitelka vyplňuje s dětmi, aby věděly, co mají dělat: "Kolik uděláte
čárek sem do toho prostoru." Děti sborově odpovídají, že dvě, což jim paní učitelka potvrzuje.
Děti mají v další úloze opačný úkol, udělat tečky do kostky podle počtu čárek ve vedlejším
poli.

§ 263.

Jonášek se hlásí: " Já to nechápu.", přidává se k němu pak i Štěpánek, že také ne. Paní učitelka
na to reaguje: "Udělejte si tedy jen první tři úkoly."

§ 264.

"Děti, dostanete velmi důležitý úkol. Vystřihněte si z českého jazyka: číslice 0,1,2,3,4,5 a
ukážu vám hned, kde to je." Bere si do ruky písmenka k vystřižení. "Číslice jsou vzadu, dvojka
je tady..." a pozor na nulu a písmenko O, ať si nespletete."

§ 265.

"Tomášku, učebnice si obal."
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§ 266.

"Zavřete si matematiku, kdo je hotový.

§ 267.

"Děti, zkusíme si něco,", obrací se paní učitelka záhadně na třídu," kdo z vás umí napočítat do
dvaceti? Domča se hlásí a paní učitelka utišuje celou třídu, aby byla Dominika slyšet. Ta stojí a
počítá do dvaceti. Třída na pokyn paní učitelky společně s ní Domče tleská. Paní učitelka
potom zkouší, jestli je někdo tak šikovný, že by dokázal spočítat žáky ve třídě, na to se hlásí
Karolínka, která vyjde z lavice na pokyn paní učitelky a počítá pomalu s ukazováním každého
žáka. Napočítá dvacet tři dětí. Paní učitelka se potom ptá, jestli někdo umí počítat dál: "...jak je
to po dvacet trojce." Hlásí se na to Ondra a Anička. Ondra je vyvolán a počítá do
devětačtyřiceti a pak neví... Zkouší to Ivánek: "Pět set, pět sed jedna...", paní učitelka mu
poradí, že tam má být padesát. Ivánek s nedokonalou češtinou po padesát devítce tápe a zkouší:
"šestnáct.", paní učitelka také poradí: "Šedesát." Potom počítá Dominik od sedmdesáti do
devadesáti, a Terezka pokračuje až do 101. Paní učitelka chválí: "Výborně, Terezko,
zatleskáme, všichni."

§ 268.

Paní učitelka v závěru hodiny dětem přibližuje, co bude následovat po této hodině: "Teď bude
tělesná výchova, děti, půjdeme do velké tělocvičny. Převlékněte se o přestávce."
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§ 269.

Paní učitelka po příchodu pozdraví děti a pobídne děti: „Připravte si sešit se zajíčky", a sešit
má v rukou, aby děti viděly, který myslí. Děti sledují a vyndávají zpodlavic své cvičebnice
psaní.

§ 270.

Paní učitelka pokračuje v pokynech: „Otevřete si ji tam, kde je čára s dráčky.... Děti, budeme
si dělat šikmou čáru", povídá paní učitelka a v ten samý okamžik kreslí danou čáru na tabuli;
„..., naším úkolem je spojovat mráček s dráčkem."

§ 271.

Děti vypracovávají samostatně úlohu s kreslením čáry, a mezitím je obchází paní učitelka a
kontroluje pořádek na lavici, protože si děti měly na lavici připravit jen gumu, tužku a
cvičebnici.

§ 272.

Míša se hlásí, zda si může jít ořezat tužku a k němu se hlásí následně i Ondra. Paní učitelka
povoluje, ale doplňuje to: „Děti, byla bych ráda, kdybyste při psaní už měly ořezanou tužku.
Doma si, až si budete dělat domácí úkoly a připravovat si aktovku do školy, pěkně
zkontrolujte, zda máte taky ořezané tužky."

§ 273.

Při procházení třídou se pozastavuje u Davida a dává mu sama penál z lavice do aktovky,
Tomášovi říká, ať si jej také schová, Kikiho chválí za pořádek...

§ 274.

Petr vyrušuje, že si povídá se sousedem, na to paní učitelka reaguje s úsměvnou náladou však:
„Petře! Ty máš roupy! ... Děti, víte, co jsou to roupy? ... To jsou takové breberky, kvůli
kterým se vrtí zadkem." Děti se smějí.

§ 275.

Paní učitelka uklidňuje třídu a pokračuje v obcházení třídy, tentokrát za účelem kontroly
vypracovávání úlohy. V případě, že to někomu jde moc hezky, pochválí: „Moc pěkně
Štěpánku, snažíš se Davide."... V opačném případě podporuje: „ Snaž se, Kubo, netlačit na tu
ruku tolik, uvolni j i " , a vede mu ruku s hrotem tužky nad papírem ... a teď to zkus sám."...,
no, to je lepší.", dodává s úsměvem.

§ 276.

Tomášovi jeho čáru paní učitelka gumuje, aby udělal taky hezčí. Dominik udělal podle paní
učitelky čáru hrbolatou, tak ji měl také vygumovat a zkusit ji udělat rovnou.

§ 277.

„Kdo má...", začala paní učitelka větu, ale ihned se přihlásil Petr, proto paní učitelka na tento
počin reaguje: „Ale Petře, vždyť ani nevíš, co jsem chtěla říct."

§ 278.

Paní učitelka dokončuje větu a ptá se, kdo má tedy hotovo. Hlásí se zhruba jedna třetina třídy.

§ 279.

„Teď písmenka schovejte a vyndejte si vystřižená písmenka.", mění paní učitelka činnost a
obchází děti. .., „Míšo, chceš natáhnout, dej si pozor na kytky." Děti ze svých aktovek
vyndávají svá písmenka a baví se přitom, ukazují si je, desky a tak podobně. Anča se s Kájou
hádají, co si tedy mají připravit, Monika stojí a kouká na ostatní. Jonášek kýchá, paní učitelka
mu říká, ať si vezme kapesník.
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§ 280.

„Děti, dáme si diktát. To znamená, že vám budu diktovat, která písmenka budete dávat
postupně na lavici. .. Budete písmenka dávat vtom pořadí, které říkám. První písmenko bude
vlevo, druhé písmenko dáte vedle něj napravo."

§281.

„První písmenko, které dáte na lavici, je malé krátké o.", začíná paní učitelka diktovat
konkrétní úlohu. Chvilinku pozoruje, jak to dětem jde, zepředu. A když už děti povětšinou
koukají jinam, pokračuje; „ Hned za ním, ... hned vedle na lavici dejte malé dlouhé a."

§ 282.

Paní učitelka se jde podívat na jednotlivé žáky. „Ivánku, ty nevíš, co je malé dlouhé a?".
pozastavuje se u Ivánka, který má na lavici jiné písmenko. „... Ale já jsem řekla, malé dlouhé
a." Ukazuje mu v deskách jak vypadá malé dlouhé a; „dej to sem...", když Ivánek vyndá dané
ukázané písmenko, zakončuje paní učitelka individuální kontrolu: „Dobře...., Tuánku, malé
dlouhé a. ... „

§ 283.

Pája pláče v lavici potichu :" Maminka mi nevystřihla malé dlouhé o . . . " Paní učitelka se diví a
lehce se zlobí, ale říká, ať to do zítra má hotové.

§ 284.

„Třetí písmenko si dejte velké tiskací o.", pokračuje paní učitelka v diktátu.

§ 285.

Naopak Štěpánek měl v deskách vystřižené písmenko r. :" Co tady dělá r?" Štěpánek se
omlouvá, že mu to omylem maminka vystřihla.

§ 286.

„Jonášku, ty tady máš nějaké zmatky", povídá paní učitelka s úsměvem. Které písmenko je,
děti, jako první. Děti sborově odpovídají, že malé krátké o. Jonášek kouká a hledá, nakonec
opravuje.

§ 287.

„Velké tiskací o.", opakuje paní učitelka písmenko, které si děti dávají na třetí místo.
„Dominiku, špatně to máš. Děti, které písmenko bylo jako první?" Několik děti odpoví, že
malé krátké o. „Jonášku, je to malé krátké o?", ukazuje na Jonášovo první písmenko, které není
malé krátké o. Jonášek odpovídá, že ne. „Ukaž mi malé krátké o? ... Proč jsi to sem dal?", čeká
paní učitelka na odpověď, „..malé o ... velké o. ... Jonášku, ukaž kde je rozdíl.... Jonášku, ty
blbě vidíš? Tohle je a, Jonášku." Míša vstal a kouká na to, co má Jonášek na lavici za písmeno.
„Jonášku, proč sis včera neprocvičoval? Dej mi notýsek. Učíš se s maminkou?", zlobí se paní
učitelka. Jonášek dává paní učitelce notýsek.

§ 288.

„Ivoušku, přečti mi to.", pobízí paní učitelka Ivánka, aby ji přečetl malé dlouhé o, nikoli celý
řádek. Ivoušek pomalu říká: „Malé dlouhé o." Potom děti čtou dohromady pomalu všechna
písmenka, co mají na lavici.

§ 289.

„Dominiko, přečti mi to celé teď sama.", obrací se nyní paní učitelka k Dominice a pokračuje:
„velké dlouhé a? Děti? Říkala jsem velké dlouhé a?" Děti sborově odpovídají, že ne. Pavlínka.
to má stejně špatně, tak ji paní učitelka na to poukazuje.

§ 290.

Paní učitelka děti pobízí, aby si písmenka schovaly do desek, otevírá tabuli a upozorňuje je, že
budou podtrhávat modrou křídou písmenka velké krátké o ve slovech napsaných na tabuli.
Vyvolává jednotlivé děti: Štěpánka, který neměl vystřižené také nějaké písmenko a proto si ho
po tom, co správně podtrhl určené písmeno, zastavila a přitulila ho k sobě a pravila k němu:
„Správně. ... Jsi teď už žák základní školy, to znamená, že se musíš starat o to, abys měl
všechny věci správně připravené. Musíš umět říct: „Maminko, mám si do školy vystřihnout to a
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tamto...", nebo že máš napsané něco v notýsku. Musíš umět poprosit maminku, aby s tebou
pracovala, aby ti pomohla. „Prosím, vystřihla bys mi nějaká písmenka? "
§291.

Pak pokračují další děti, vyvolané paní učitelkou, v podtrhávání velké krátké O na tabuli,
Ondra, Pavlínka, Jonášek. „Jonášku, pěkně", pochválila paní učitelka Jonáška, když podtrhl
správně písmenko ve slově Ondra, ale ještě si Jonáška k sobě přivolá. Jonášku, pojď sem, no
vidíš, jak ti to jde. Proč jsi to tam před tím nedal? O přestávce děláš vylomeniny..." Jonášek
začíná plakat. Paní učitelka ho pohladí a chlácholí, aby přestal, že je šikovný a posílá ho
sednout do lavice.

§ 292.

Pak je k tabuli vyvolán Kubík, který ale dlouho hledá, tak mu paní učitelka poradila, že „vlevo
nahoře

možná".

§ 293.

„Děti, máme tam ještě velké krátké o?", ptá se paní učitelka dětí, které odpovídají, že ne.

§ 294.

Děti mají dále podtrhávat malé krátké o. k tabuli jsou voláni Kristián, Ivánek.

§ 295.

Paní učitelka obchází děti, a zastavila se u Jonáška: „Jonášku, nebuď smutný. Zvládneš to, ale
musíš chtít."

§ 296.

Dále u tabule hledá a podtrhává určené písmenko Bára, Tomáš, Domča, která podtrhla
písmenko, když se paní učitelka nedívala a čeká až se na ní paní učitelka podívá. Paní učitelka
se ptá, „Co jsi podtrhla?...Správně, jdi si sednout do lavice." Pak jde k tabuli Terezka.

§ 297.

„Tak děti, jestlipak jsme podtrhly všechna písmenka o?" Děti odpovídají, že ne. Kuba má za
úkol, najít ještě nějaké o. Děti se přitom mezi sebou dohadují, zda zbývá ještě jedno nebo dvě
o. Míša, Těrka a Ivan se hlásí, že tam jsou ještě dvě o.

§ 298.

Paní učitelka mění způsob procvičování na víc hravou: „Tak, děti, teď si zkusíme hru: „hláska
tě probudí. Opřete si hlavičky čelem na lavice. Aby vás čelo netlačilo, překřižte si pod ním
ruce, které položte na lavici.", zároveň paní učitelka ruce před třídou překřižuje, aby děti
věděly jak. A pokračuje ve výkladu: „Vaším úkolem bude zvednout hlavy, když uslyšíte na
začátku slova, které vyslovím, hlásku o. Tak si to nejprve vyzkoušíme. Děti dejte hlavičky na
lavici." Paní učitelka pozoruje, jestli všechny děti mají hlavy na lavici a když již ano, vysloví
slovo: „Orel". Většina třídy zvedá hlavičky, a na zbylé žáky se paní učitelka obrací: „Pavlínko,
Domčo, vy jste neslyšely hlásku o na začátku slova „orel"?" Potom paní učitelka vyzve třídu
na hru. Děti mají hlavy na lavicích a paní učitelka diktuje pomalu slova a sleduje žáky: Opice,
taška, osa, osel. Většinou děti reaguji všechny správně. Ivánek měl problém se slovem „taška".

§ 299.

Paní učitelka mění procvičování hlásky o. Děti mají jeden po druhém zkusit vymyslet slovo,
kde se vyskytuje hláska o. Kája nevěděla, paní učitelka tedy začíná vyvolávat děti, podle toho,
jak se hlásí. Vyvoláni jsou Kuba, Kiki, Tomáš, Dominik, Míša, Kačka, každý správně
vymyslel slovo většinou s hláskou o na začátku. Kiki vymyslel slovo „aktovka",paní učitelka
proto upozorňuje, že je jediným žákem, který přišel na slovo s hláskou o uprostřed. Petřík
vyslovuje slovo „Tomáš", paní učitelka se ho tedy prát: „Petře, slyšíš ve slově Tomáš hlásku
o?" Petr odpovídá, že ne. Kubík pak vymýšlí slovo: „Popel". Paní učitelka ho chválí také.

§ 300.

Blíží se konec hodiny, paní učitelka ji uzavírá pochvalou celé třídy: „Děti, dneska jste byly
výborné. Je vidět, že si doma opakujete a tak to má být. Moc vás chválím."
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§ 301.

Při zvonění ještě paní učitelka žádá Štěpána a Míšu, aby jí donesli notýsek a také jim říká, že
tam napíše vzkaz rodičům, aby nezapomněli vystřihnout hlásku o.

§ 302.

Děti jsou informovány paní učitelkou, že si mají připravit matematiku.
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§ 303.

„Měly jste, děti, na dnešek úkol?", ptá se paní učitelka dětí. Děti sborově odpovídají, že ne.

§ 304.

Paní učitelka děti informuje, že příští týden budou probírat nové číslice.

§ 305.

„Připravte si číslice od nuly do pěti.", říká paní učitelka, potom se obrací na Petra, který něco
loví v aktovce: „Petře, co to tam štracháš?". Petr neměl matematiku pořádně připravenou.

§ 306.

Paní učitelka popisuje dětem, co budou v následujících minutách dělat. Mají ukázat číslici,
která určuje počet prstů na jedné ruce. Potom číslici, která určuje, „kolik máme očí". Paní
učitelka přibližuje dětem, co po nich žádá: „Já ale nechci, abyste mi správnou odpověď řekly.
Dejte tu druhou číslici vedle té první na lavici. ... Tuánku, sem ji takhle polož.", pozastavuje se
paní učitelka u Tuánka a názorně mu pomáhá. Potom mají určit, kolik mají dohromady rukou a
nohou. Paní učitelka pro kontrolu obchází třídu a kontroluje, co mají žáci na lavicích za číslice:
„Dobře Jonášku,... Ted, děti, vyberte číslici, která určuje, kolik máme sluníček. ... Správně,
Jonášku. Celá třída mi to řekne", vyzývá paní učitelka žáky a ti správně sborově odpovídají, že
„Jedna." Potom děti postupně doplní řadu o číslici tři. Nulu mají děti poznat podle hádanky
„kolik máme rohů na hlavě", po správné odpovědi děti paní učitelka ještě odpověď doplňuje:
„Správně, nejsme zvířátka, která mají rohy." Děti se usmívají.

§ 307.

Tuánek omylem na nohu paní učitelky stojící vedle jeho lavice shodil penál. Paní učitelka na to
reaguje: „Au.", a ptá se Ivánka: „, co se říká?". Ivánek odpovídá: „Promiňte, paní učitelko."
Pak je tedy i Tuánek vyzván, aby se tak omluvil.

§ 308.

Paní učitelka se ptá dětí: "Které číslo je hned za dvojkou?" Děti zvedají nad hlavu číslo tři.
„Která číslice je hned za nulou?... Pavlínko." Pavlínka správně odpovídá, že číslice jedna.
Tomášek správně odpovídá na další otázku paní učitelky, které číslo je hned před pětkou. Na
otázku, jaké číslo je před čtyřkou mnoho dětí odpovídá špatně. Paní učitelka jim opakuje a
zdůrazňuje, že před čtyřkou je trojka.

§ 309.

Paní učitelka se pak dětí ptá, co za číslo je menší než jednička. Všimne si však, že Dominik na
lavici nemá žádné číslice a začíná se zlobit: „Dominiku, jakto že to nemáš? Kde jsi
myšlenkama? Zítra, když nebudeš číslice mít, tak mi to je líto, ale škrtnu ti razítko."

§ 310.

Paní učitelka pokračuje v procvičování: „Které číslo je větší než dvě?" A celá třída mi to poví.
Děti sborově odpovídají, že „trojka" je větší než dvě. „Menší než tři je, kluci?" Několik kluků
ve třídě odpovídá, že dvojka.

§311.

Paní učitelka dětem říká: „Děti, nekoukejte po třídě, tak se to nenaučíte. Nebojte se odpovědět
špatně, já to opravím. Od toho jste ve škole." Potom si paní učitelka všímá, že někdo z žáků si
strká do úst číslici a reaguje na to obecnou poznámkou: „Děti, nedávejte to do pusy. Všude
kolem nás je spousta bacilů a takhle se do vás dostanou."

§ 312.

Paní učitelka pokračuje v procvičování matematiky: „ Karolínka má jedno jablíčko a Anička
taky. Kolik mají jablíček holky dohromady? Ukažte mi číslici každý." Děti zvedají nad hlavu
číslici dvě.
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§313.

„Tuánek měl tři korunky a jednu ztratil. Měl korunek míň nebo víc?, ptá se paní učitelka všech
dětí. Odpovídají správně, že míň. „... a kolik měl korunek pak?", děti odpovídají, že dvě a
„kolik ztratil?", se ptá nakonec paní učitelka a děti správně odpovídají, že jednu.

§314.

Paní učitelka ukončuje procvičování číslic vzkazem: „Děti, tak si to podobně doma s rodičema
procvičujte."

§315.

„Aničko, co se dělá, když se zívá?", ptá se paní učitelka zívající Aničky. Anička jen dává ruku
před ústa.

§316.

Děti si na pokyn paní učitelky mají schovat číslice do „kapsičkových" desek.

§317.

Paní učitelka přechází k magnetické tabuli a zlobí se, že je na ní nepořádek z magnetických
dříve uspořádaných hraček: „Děti, kdo to udělal? Ta tabule je tady pro vás. Můžete si na ní
hrát. Ale nedělejte takovýhle bordel. Kdo to udělal?", opakuje paní učitelka otázku. Holky
odpovídají, že Dominik s Kubou. Paní učitelka se na kluky vyčítavě podívá.

§318.

Paní učitelka pak procvičuje číslice od jedné do pěti na počtech druhů magnetických hraček:
„Kolik zde vidíte švestiček?" Správná odpověď je pět, proto se paní učitelka na potvrzení
správné odpovědi ještě ptá: „Kdo odpovídá, že čtyři?"

§ 319.

„Jonášku, kolik tady vidíš citronů?" Jonášek správně odpovídá, že dvě. Paní učitelka chválí
Jonáška potleskem i slovně: „Výýborně, Jonášku".

§ 320.

„Pojď nám, Ivánku, spočítat okurky." Ivánek u magnetické tabule hledá okurky, ale
bezúspěšně. Pak mu paní učitelka ukáže na magnet ve tvaru okurky, že „to je tohle". Potom je
Ivánek správně spočítá.

§321.

Anička má spočítat jablíčka, nemůže je najít, tak říká, že tam není ani jedno. Paní učitelka se
ptá: „Není? Tohle je jablíčko." Potom Anička odpovídá správně.

§ 322.

Kiki má spočítat „kluky" na magnetické tabuli. Kiki počítá a ukazuje i na kluka, který dle paní
učitelky „má sukýnku, ale to nevadí." Takhle paní učitelka vyvolá ještě Pavlínku a Tuánka,
kteří bez větších problémů spočítají, co mají určeno."Míšo, přestaň si olizovat prsty a pojď
nám spočítat hrušky." Míša jde k tabuli spočítat hrušky. Kuba počítá koláčky, Ondra rohlíky.

§ 323.

Pak se paní učitelka ptá, z d a j e skupina magnetických hraček obsahující jablka, hrušky, švestky
a tak podobně, ovoce nebo zelenina. Děti správně odpovídají, že ovoce.

§ 324.

Jonášek u tabule má ukázat číslici tři a pak je vyvoláno ještě několik dětí, aby ukázaly danou
číslici.

§ 325.

Na dveře třídy jednou někdo zaklepe a vchází paní ředitelka a míří s krátkou zprávou k paní
učitelce a ihned po tom odchází. Paní učitelka se zlobí, že děti zapomněly paní ředitelku
pozdravit tím, že se postaví, přitom to nacvičovaly.

§ 326.

Proto se vkládá vsuvka nacvičení postavení po příchodu návštěvy do třídy. Klepu na dveře, po
tom, co paní učitelka řekne „dále", vcházím do třídy. Děti se postaví, já děti zdravím, děti
reagují pozdravem: „Dobrý den.", pak je pokynem posadím. Pak si to celé opakujeme po
druhé.

§ 327.

Pokračuje se v procvičování číslic tím, že děti sborově počítají do pěti.

§ 328.

„Máme ještě nějaký čas, vemte si tužku a učebnici matematiky. Vidíte tady dva obrázky.",
popisuje paní učitelka úlohu v učebnici a dále pokračuje v popisu otázkami celé třídě: „Kolik
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tady vidíme kopečků zmrzliny? ... Kolik kytiček? ... A kolik jablíček?... Správně. A vaším
úkolem bude spojit tužkou prvky podle počtů.", povídá paní učitelka dětem, jež úkol dělají
společně i s pokyny paní učitelky: „Vidíme čtyři tulipány, tak je spojíme s čím?" Hlásí se Kája
a odpovídá, že s „kostičkama." Děti tedy spojují tužkou dané prvky. Pak pokračují i s dalšími
prvky, jsou vyvoláváni žáci, kteří se hlásí.
§ 329.

„Dominiku, co to mažeš?", ptá se paní učitelka Dominika, který v učebnici něco gumuje.
Dominik odpovídá, že se mu to nepovedlo, že přečmárnul." Paní učitelka pak šla dál
kontrolovat děti.

§ 330.

Další úlohu v učebnici tvoří několik hradů z kostek a děti mají vybrat hrad, který se skládá
z nejvíce kostek. Hlásí se Anička a ukazuje po vyvolání správný hrad.

§331.

Děti na pokyn paní učitelky mají vyndat na lavici počítadla. Kuba se hlásí a říká, že mají
„takovéhle" počítadla s Tomášem. Ten říká, že počítadlo má, ale neví, jestli ho najde.

§ 332.

Paní učitelka dětem před přestávkou říká, že si mají na třetí hodinu vyndat Živou abecedu.
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18. 9. 2006 - pondělí; 8:00 - 8:45; x. hodina
22 dětí - 9 dívek, 13 chlapců

7:45 - 8:00 přestávka

§ 333.

Cestou kolem šaten potkávám Tomáše, paní šatnářka mu pomáhá, tak se ho ujímám já a jdeme
spolu. Zdravím ho „Ahoj", on mě také tak, ačkoli mi vyká.

§ 334.

Cestou do třídy se ho ptám, zda se těšil do školy, říká, že ano, ale tváří se ještě trochu mrzutě.
Pak se ho ptám, co dělal o víkendu, říká, že se hrál na počítači. To se už usmál.

§ 335.

Ve třídě, když usedám do své lavice vzadu, za mnou hned běží Michal a s utrápeným výrazem,
že asi hodně dětí („lidí") přijde pozdě a že jim školník vynadá. Ptá se, co se stane, když jim
školník vynadá. Počítá mi kolik dětí ještě není ve škole, napočítal čtyři. Společně mu pomáhá
ještě Bára.

§ 336.

Michal hlavně řeší, že ještě nepřišel Petr (jeho soused v lavici) a povídá, že ve školce chodil
Petr pozdě.

§ 337.

Některé děti mi povídají, kam chodily do školky (Kája, Míša, Michal, Domča)

§ 338.

Bára se ptá, co má dělat, že si zapomněla přezůvky.

§ 339.

Kája mi povídá, že ji štípl komár do oka, nemohla prý vůbec otevřít oko, teď už je to dobré.

§ 340.

Kristián s Ondrou lítají po třídě, Ondra má pásek na ruku a práská s ním, ačkoli jim to paní
učitelka již minulý týden zakázala. Dominika říká, že ji kluci v družině štípli do ruky.

§341.

Míša mi říká, že zaspal, že ještě v 7:13 byl doma. Jezdí prý do školy autem.

§ 342.

Přišly Terezky z první lavice. Usmívají se a dávají najevo, že jsou unavené ze spěchu. Přichází
Terezka 2 říct, že zaspaly a vůbec nestíhali doma.

§ 343.

Rozhlas se ozývá doprostřed ruchu a děti se zastavují v šumu a zmateně koukají - často na mě.
Říkám jen, ať pozorně poslouchají. V rozhlase je požádána nějaká paní učitelka, aby se
dostavila do kabinetu... Pak je stále strnulo a říkám dětem, že nikdo z nich není daná paní
učitelka, tak mohou klidně pokračovat dále v přípravě na hodinu.

§ 344.

Michal mi říká, že splnil domácí úkol a že si četl slova a říkal mi je - dobře si je pamatoval.

§ 345.

Ke klukům, co běhají po třídě se přidává Anička a sem tam Bára.

§ 346.

Vchází paní učitelka a říká dětem, ať si připraví Živou abecedu.

8 : 0 0 - 8 : 4 5 , český jazyk

§ 347.

Při zvonění na hodinu se Michal velmi utrápeně tváří, že tři žáci nedorazili včas. Žáci vzorně
stojí a sborově zdraví paní učitelku =Dobrý den=.

§ 348.

Paní učitelka pokyne, ať se děti posadí a začne se dětí ptát, co se jim přihodilo o víkendu, co je
nového. Na to reaguje Míša, že mu upadl zub. Kiki se hlásí jako další a na pokyn spustí, ale je
paní učitelkou zaražen, že se má nejprve postavit. Potom tedy začne vyprávět o tom, že ho
píchla vosa do nohy. „Opravdu?" diví se paní učitelka, Jak to jsi musel jet do nemocnice, neT
- „ N e , mazali mi to a..." Paní učitelka se obrací na další dětské poznámky ohledně víkendu.
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§ 349.

Paní učitelka kouká a diví se, že tři žáci nejsou ve škole. Říká, že si myslí, že jsou nemocní
díky nedostatečně osvojeným hygienickým pravidlům; „Já si, děti, myslím, že o sebe správně
nepečujete, že nedodržujete správná hygienická pravidla. Vždycky, když přijdete domů, měly
byste si umýt ruce. Když běháte a jste splavení, napijete se studené vody a tak... A pak jste
z toho nemocní! Děti, dávejte si na to pozor a buďte důslední." Již pečovatelským tónem.

§ 350.

Dále také paní učitelka nabádá, aby děti, když jsou nemocní, necítí se dobře, zvrací, mají
průjmy nebo je bolí hlava, nechodily do školy.

Je to moc hezké, že do školy chodíte rády a

chcete zde být často, ale takhle byste nakazily spolužáky."
§351.

Kristián se hlásí a dostává slovo; „Já jsem přinesl od nás ze zahrady švestky." Paní učitelka na
to reaguje „No, to jsi moc hodný, Kristiáne, tak o přestávce až to rozdáš dětem" a bere si do
ruky háčkovanou tašku plnou švestek a pokládá to na okno.

§ 352.

Vzadu (u mě) se hlásí Kuba, že přinesl už počítadlo a ukazuje ho. „Výborně." reaguje
vyjadřuje se k tomu pozitivně paní učitelka a podporuje i další žáky otázkou: „A kdo má ještě
další počítadlo už dneska?" Hlásí se radostně Kristián, David, Kája, Domča, Míša, Tomáš a
Bára a ukazují je nad hlavami co nejvýrazněji.

§ 353.

Paní učitelka si všímá dvou zvednutých židlí, kde chybí žáci, proto paní učitelka říká: „Vždy,
když někdo chybí, sundáte židli"

§ 354.

Paní učitelka říká Kristiánovi: „Kiki, vezmi si své věci a jen na tuto hodinu si sedneš tady
dopředu (místo chybějící Kačky). Pokusíme se vždy využít míst, které jsou volné a jsou blíž
k tabuli. Místo Petra si sedne Jonášek. Pojď sem, Jonášku".

§ 355.

Paní učitelka se dětí ptá:"Jaké písmenko jsme probírali včera?" Třída sborově odpovídá: „O."
Paní učitelka pokračuje: „Vyndejte si písmenka, budeme je dávat na lavici."

§ 356.

V tom se hlásí Kája, která chyběla celý minulý týden, že nemá vystřižená písmenka. Paní
učitelka se lehce zlobí, protože maminka prý musí vždycky zavolat do školy, když je některý
z žáků nemocný, a zeptat se, jestli je potřeba něco připravit do školy.

§ 357.

Žáci poté dávají na stůl písmenka podle diktátu paní učitelky. „Na první místo si dejte malé
dlouhé o. Vedle toho (ukazuje, kde znamená vedle toho - zády ke třídě a zvednutou pravou
rukou. ) si dejte malé dlouhé a. Co jste si daly na první místo?" A žáci odpovídají sborově
„malé dlouhé a". Potom si mají položit písmenka: velké dlouhé a a malé krátké o.

§ 358.

Paní učitelka se ptá: „Kolik písmenek máme na lavici?" Třída pohotově sborově odpovídá:
„Čtyři".

§ 359.

Paní učitelka se chystá prozkoušet jednotlivé žáky a začíná u Jonáška: „Jonášku, které
písmenko je na prvním místě?" Ale Jonášek se nechytá a ani na radu, že je to malé a kulaté,
nereaguje správnou odpovědí. Proto začíná popotahovat a nakonec i plakat. Paní učitelka ihned
reaguje, hladí a povzbuzuje Jonáška a dává mu bonbon a posílá ho dozadu ke mně.

§ 360.

Vedle mě si Jonášek sedl a cucá bonbon a přestává plakat a koukáme na další žáky, jak jim to
jde či nejde.

§361.

Dalšího zkouší paní učitelka Tuana: „Tuánku, které písmenko máme na dalším místě?". Jelikož
se Tuan nechytá, ptá se jeho souseda:"Ivánku, pomůžeš nám?" Ivan řekl však místo malé,
velké.
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§ 362.

Dále se ptá Kristiána a ten odpovídá správně. „Dobře" odpovídá paní učitelka. Pavlínka také
ví, „Výborně" reaguje paní učitelka stejně jako na Ondrovo správné pojmenování posledního
písmenka.

§ 363.

Paní učitelka na tabuli píše písmenka: A, o, á, ó a zkouší děti; „Kdo mi řekne, které písmenko
je na druhém místě?" Hlásí se pár dětí a paní učitelka vyvolává Aničku, která chce odpovědět,
ale paní učitelka ji zastavuje: "Postav se."

§ 364.

Tímto způsobem vyvolává ještě Domču, Míšu, Davida a Michala. Na správné odpovědi
reaguje „Výborně."

§ 365.

Ze slov napsaných na tabuli má nejprve Míša vybrat slovo, kde se nachází malé dlouhé a a
ukazovátkem na jedno takové slovo ukazuje. Dalším žákem je Tuan, který také ví. Dále tak
prozkouší Kristiána, Kristýnku.

§ 366.

Paní učitelka si pak přivolá k tabuli Jonáška a povzbuzuje ho: "Tak, co? Už jsi snědl bonbon?
Ty to umíš, tak neboj se". Ale Jonášek ukáže místo na a na o. Paní učitelka mu ukáže tři
příklady písmen a posílá Jonáška sednout si na své místo už.

§ 367.

Paní učitelka děti nabádá, aby se doma tímto způsobem učily s maminkou."Dělejte, to, abyste
to uměly."

§ 368.

Paní učitelka dětem na odlehčení od písmenek ukazuje zajímavý tvar rajčete, kterou dostala od
paní učitelky z vedlejší první třídy. Paní učitelka se jich nejprve ptá: „Co si myslíte, že to je?
Kdo si myslí, že to není paprika?" Hlásí se Domča, ty si myslíš, že to není paprika? A co to je?
- žádná odpověď. „Děti, to je rajčátko, které vyrostlo paní učitelce z vedlejší první třídy. Na
důkaz vám potom, až si půjčím nůž, ukážu vevnitř, jak to vypadá."

§ 369.

Paní učitelka dětem říká, že si mají připravit Živou abecedu.

§ 370.

Paní učitelka chválí Kristiána, že o něm dneska vůbec neví, jak je hodný. Stejně tak pohlad'
Jonáška a říká mu: „A už žádnou slzičku."

§371.

Paní učitelka si připravuje razítka a komentuje to: „Tak, posledně jste nikdo nechtěl kapříka,
všichni jste chtěli tukana nebo papouška, tak dneska vám dám kapříka."

§ 372.

Paní učitelka došla k Báře: "Baruško, přečti mi písmenka na této stránce." Bára čte: „Malé
tiskací o,""prstem ukazuje: „,obrázek osel, slovo osel,..., velké malé tiskací o" Ale Barunko, to
neznám."

§ 373.

Paní učitelka přechází k tabuli a píše AÁOÓ a ukazuje na ně a říká, že na ulehčení není třeba
říkat „krátké", že stačí tiskací, pokud není dlouhé.

§ 374.

Bára dostává razítko.

§ 375.

Tomáš čte další. Neví, co přesně označuje obrázek květiny (Tomáš: „To si nepamatuju.") Bára
se mu před ním pokouší poradit, ale on jí nevnímá. Paní učitelka mu říká, že astru, a že to
nedělají poprvé. Razítko nedostal se slovy: „Tomášek si to doma zopakuje, aby to bylo
spravedlivý."

§ 376.

Dalším žákem bojujícím o razítko je Dominik, kterému to však moc nejde, proto paní učitelka
řeší: „Dominiku, řekni pravdu. Učil ses o víkendu?" Dominik povídá nejistě: „Učil jsem se
v sobotu." „Takže jsi to už zapomněl." Paní učitelka mu pro začátek pomohla s prvním
obrázkem a slovem a Dominik se chytil a nakonec celou stránku řekl správně a dostal i razítko.
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§ 377.

Paní učitelka se ptá: „Čím začíná slovo orel?" Na správnou odpověď ze třídy odpovídá:
„Správně. A teď mi spočítejte počet slabik ve slově orel. Tak jak jsme se to učili." Paní
učitelka názorně ukazuje možný způsob k rychlému spočtení slabik a to tak, že si dají palec na
bradu, slovo výrazně artikulují, tak že klesá brada a ostatními prsty počítají počet klesnutí
brady. Tímto způsobem zjistil David počet slabik a odpovídá: „Dvakrát." „Dvě - slabiky"
Opravuje paní učitelka a David po ní opakuje správný tvar číslovky.

§ 378.

Tímto způsobem se ptá paní učitelka na počet slabik Ondry, kterému to činí potíže, tak mu
pomáhá na pokyn paní učitelky jeho soused Míša.

§ 379.

Paní učitelka připomíná, že slovo dělíme na hlásky „M-á-m-a." a slabiky:"Má-ma.", které se
dají zjistit právě danou metodou. Žáci si mají tu metodu všichni společně vyzkoušet - položit
palec na bradu a říkat to. Kristián to však nedělá a paní učitelka se rozhořčeně diví: „No,
Kristiáne, jakto že nepracuješ? Tebe to snad nebaví? My se to tak ale učíme. Všichni pracují,
jen ty ne! No, tobě to je jedno."

§ 380.

Na procvičení mají děti společně s tímto způsobem počítat slabiky konkrétních slov: koberec,
dveře, holčička, televize, počítadlo. Počítá celá třída, jen ne Kristián.

§381.

Konkrétně vyvolané děti mají počítat počet slabik. Vyvolaní jsou Tuan-vlasy-ok. Pája"koš" ok. Strop - Terinkol-ok. Míša - Trup - ok. Tomáš - Kryt - bradou udělal pohyb dvakrát, ale
je tam jen jedna slabika, odpověděla paní učitelka. Kristýnka měla spočítat slabiky slova
Abeceda - čtyři - „Výborně."

§ 382.

„Tak děti, honem, připravte zajíčky. Dostanete potom domácí úkol. Vezměte si teď tužky.",
praví paní učitelka dětem a následně překreslí cvičení ze cvičebnice na tabuli - 2 řady jablek a
hrušek daleko nad sebou a úkolem je spojit jablka a hrušky svislou čarou. Paní učitelka dává
důraz na malování čáry směrem seshora dolů, protože zezdola nahoru čáru již děti kreslily.

§ 383.

Jonášek a Kristián si běží do své lavice pro penál. Kája v první lavici, která chyběla, neví, co
znamenal pokyn „Zajíčky", paní učitelka ji danou učebnici sama vyhledá a otevře. Potom na
tabuli názorně ukazuje, že mají táhnout tah shora.

§ 384.

Plnění úkolu sleduje paní učitelka u každého žáka tím, že je obchází. U Tomáše se pozastavuje:
„Tomáši, máš tu hrozný nepořádek!", dále u Tuana: „Ty jsi již hotov, Kiki ty taky. Tak
nebudeš mít domácí úkol." U Jonáška se pozastavuje: „Ukaž, Jonášku, vyšlo ti to? Kdo to bude
mít hezký, tomu něco dám.", praví paní učitelka dětem. Následně razítkuje stránky cvičebnice
téměř každému žákovi, který je hotov se slovním doprovodem typu: Máš to hezké. Případně
konkrétní rady: "Tuánku, netlač na to tolik." Terezka 2 se obrací dozadu za paní učitelkou, že
dostala razítko vzhůru nohama, ale paní učitelka již pokračuje do dalších lavic a nevnímá ji. U
Káji říká, že si to musí všechno dodělat doma. U Dominika pokračuje: „Dominiku, tohle si
všechno vygumuj a zkus to znova a pořádně. Já vím, že ty jsi šikovný."

§ 385.

Když paní učitelka obejde téměř všechny, vykřikuje Michal, že Jonášek má razítko „rovně".
Paní učitelka s e j d e nechápavě podívat a zjišťuje, že Michal má razítko vzhůru nohama. Holky
Terezky v první lavici se usmívají a vykřikují, že to tak mají taky. Paní učitelka se nad tím
pousmívá a žáci také, ve třídě je veselá a milá atmosféra.
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§ 386.

„Tak a děti, určitě jste si v létě hrály na rozpočítávání. Kdo zná nějaké rozpočítavadlo. Bára je
vyvolána, protože se hlásila jako první a slabikuje a ukazuje na žáky na pokyn paní učitelky
začínají společně a paní učitelka se sem tam přidá „Ententýky, dva špalíky,..." Další se hlásila
Anička, která však zvolila „Enyky, benyky, klyky, bé,...", což se rozpočítává nikoli podle
slabik, tak to nebylo přijato přímo pozitivně: „No, říkala jsi to tam trochu pomotaně, ale to taky
dobrý, jdi si sednout."

§ 387.

Dál se hlásí Míša, ale už je konec hodiny. Paní učitelka ještě před zvoněním děti informuje, že
si mají připravit matematiku na další hodinu.

8:45-8:50 přestávka

§ 388.

Kristián bouchl omylem paní učitelku a pěkně se omluvil, paní učitelka ho pohladila.

§ 389.

Paní učitelka praví dětem, aby ji odevzdaly všechny možné papíry od rodičů, které mají
odevzdat, jako například přihlášku na počítačový kurz a jiné přihlášky.

§ 390.

Kuba vzadu se ptá Davida, zda má počítadlo. David mu říká, že má, ale že není jeho, že je
půjčené. Kuba mu říká, že to jeho je jeho vlastní.

§391.

Anička mi ukazuje, jaké má dobré pití od táty. Terezka 1 mi ukazuje, všechny přívěsky, které
má, a odkud je dostala - většinu ze školy. Tomáš mi sám od sebe začíná počítat
rozpočítávadlo:" Ententýky, dva špalíky,..." A taky mi říká, že pozdravil Felixe.

8:55 - 9:40, matematika

§ 392.

Paní učitelka se ptá Karolínky: "Karolínko, kde máš matematiku? Co tady děláš o přestávce?"

§ 393.

"Vyndat čísla všichni a písmenka si dejte do lavic.", vypráví paní učitelka.

§ 394.

Paní učitelka začíná s dětmi procvičovat poznávání čísel. Volí číslice, které jim děti mají
ukazovat, začíná jedničkou. Ivanovi a Aničce to trvá, paní učitelka je upozorňuje.

§ 395.

Tomáš má ukázat trojku, vyndává ji tedy z kapsičky, paní učitelka tedy říká: "Abyste tc
nemuseli pokaždé vyndat z kapsiček a pak to tam nezandávali, tak si vytáhněte a připravte na
lavicí všechny číslice od nuly do pěti."

§ 396.

Terezka ukazuje pětku na přání paní učitelky. Kristián ukazuje nulu, paní učitelka doplňuje
úkol: "A co znamená nula?" Kiki odpovídá, že nic.

§ 397.

Paní učitelka mění formu otázky: "Jakým číslem vyjádříme tři jablíčka?"

Děti zvedají nad

hlavu trojku. Pak pokračuje paní učitelka v tomto rázu: "Jakým číslem označíme jednu
hrušku,... čtyři melouny, dva banány, ... a jakým číslem vyjádříme když k těmhle dvoum
banánům dáme ještě jeden?" Děti správně odpovídají.
§ 398.

Paní učitelka začíná procvičovat pořadí čísel: "Jaké číslo je hned za nulou?" Vyvolán je hlásící
se Míša, který správně odpovídá, že "jednička."

§ 399.

Paní učitelka po dalších podobných otázkách chválí Jonáška: "Jonáš se snaží a jde mu to."

§ 400.

Paní učitelka se ptá, co je za čtyřkou. Hlásí se Míša, ale paní učitelka vyvolává Báru. Ta ale
neví správnou odpověď, paní učitelka ji popisuje její problém: "Ty si pleteš před a za."
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Odpovídá tedy celá třída sborově, že "pětka". "A děti, před pětkou je co?" Děti odpovídají, že
čtyřka.
§401.

Terezka v první lavici se hlásí a žádá: "Prosím, zatáhnete závěsy, mě svítí sluníčko do očí."
Paní učitelka odpovídá výrazně: ""Ano." a závěsy zatahuje. Terezka děkuje.

§ 402.

Děti potom seřazují čísla popořadě od nejmenšího do největšího, paní učitelka obchází lavice a
komentuje práci některých žáků: "...tady se ještě pracuje... Ivánku, to je špatně takhle, dej mi
notýsek..."

§ 403.

Kuba má řadu špatně, stejně jako jeho soused Tomáš, řadu mají od největšího do nejmenšího.
Paní učitelka Tomášovi říká, jak to má být, Tomáš se rozplakal. Paní učitelka Tomáše hladí a
říká mu, ať si z toho nic nedělá, že příště se mu to povede. A hlavně ať nepláče.

§ 404.

Ivánek má za úkol nahlas přečíst celou řadu čísel, jak to má na lavici. Čte pomalu a potichu,
tak jej paní učitelka upozorňuje, že má číst nahlas, aby ho ostatní slyšeli.

§ 405.

"Tomáši, utřel se? vidíš, jak jsi teď pěknej kluk."

§ 406.

Paní učitelka se ptá" Kiki, můžem si půjčit tvoje počítadlo?", Kiki na to odpovídá zbrkle: "Jo."
Paní učitelka se zastavuje a kouká na Kikiho a povídá: "Ne, Kiki, řekni mi ano, jo se neříká."
Kiki se opravuje a říká: "Ano."

§ 407.

"Jak tomuhle budeme říkat?", ptá se paní učitelka dětí a ukazuje přitom na dílek na počítadle.
Dává společně s hlásícími dětmi návrhy: "Kulička? Korálek?" Třída se rozhodla s paní
učitelkou na korálku.

§ 408.

Paní učitelka přede všemi demonstruje příklad: "Dám na stranu dva černé a dva červené
korálky. Terezko, kolik máme stranou korálků?" Terezka odpovídá: "Červené," pak se
opravuje na: "teda, čtyři."

§ 409.

Paní učitelka se ptá dětí: "A kolik je, když dám pět korálků a pět korálků." Děti nemají kartičku
s číslicí, tak protestují: "Ale to tu nemáme!." Ale Tuánek dal na lavici jedničku a nulu a paní
učitelka si toho všimla a velmi významně Tuánka chválí a dává mu k tomu i bonbon. Ivánek
měl podobný úmysl, ale měl na lavici nulu a jedničku.

§410.

Pak děti ukazují číslice podle toho, jak paní učitelka ukazuje počet korálků na počítadle.

§411.

"Ondříku, že tys flámoval?", reaguje paní učitelka na Ondrovo zívnutí a pokračuje ke všem
dětem: "Děti, komu se chce spát." Pár dětí zvedá ruku.

§412.

Děti mají paní učitelce ukazovat číslice menší a větší, než paní učitelka zvolí; "Tomášku, větší
než pět." Tomáš ukazuje správně pětku, paní učitelka chválí: "Ták." a pokračuje u Jonáška,
který má říct, co je menší než jedna. Odpovídá správně.

§413.

"Tak, děti, kdo mi ukáže, co je menší než čtyři?", ptá se paní učitelka všech a vybírá mezi
hlásícími ruky Tuánka. "Tuánku, co je míň než čtyři?", Tuánek správně odpovídá, že tři. Paní
učitelka se ho ještě ptá: "...správně, a také ještě míň.", Tuánek odpovídá, že dvě.

§ 414.

"A celá třída mi řekne, co je více než čtyři.", odpovídá jen několik dětí, proto paní učitelka
připomíná: "Když řeknu celá třída, tak odpovídáte všichni.

§415.

Děti si na pokyn paní učitelky otvírají učebnice; "...kde jsme minule skončili?" Míša se hlásí a
zároveň informuje, že u psaní jedniček, které ještě nezačaly a tak se ptá, jestli dneska už budou
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psát jedničky. Paní učitelka říká: "To necháme na zítra, teď si připravte dvě jakékoli pastelky,
budeme vybarvovat proužky."
§416.

Kiki, šlápl paní učitelce na nohu, a tak paní učitelka reaguje: "Au! A co se říká?" Kiki
odpovídá: "Promiň

§ 417.

te"

Paní učitelka jde k tabuli, a načrtne na ní tabulku, jakou mají děti v učebnicích, a říká jim a
také demonstruje obsah úkolu: "První čtvereček vybarvíte jednou barvičkou,", paní učitelka
vybarvila čtvereček barevnou křídou;"...a druhý čtvereček druhou barvičkou... A tak to budete
střídat." Paní učitelka jim zbylé čtverečky vybarvila pro názornost také;" Vy to ale, děti,
uděláte hezky, já pospíchám." Střídejte vždycky jednu barvu a pak druhou. Ví každý, co má
dělat?

§418.

"Tomáši, vezmi si jinou druhou pastelku, ať je větší kontrast.", dívá se paní učitelka na výběr
barev Tomáše i ostatních; "Kájo, žlutá a oranžová jsou barvy podobné, vyber si jinou barvu,
třeba červenou a žlutou... Ivánku, černá barvička? Nevím, nechceš si vybrat obě barevné
pastelky?" Ivánek mlčí, tak paní učitelka nijak víc nenamítá.

§419.

Děti vybarvují potichu čtverečky a paní učitelka je obchází a komentuje výkony dětí, většinou
pozitivně, někdy ale: "Dominiku, proč to neděláš pěkně a tolik gumuješ? Budeš to mít
umazané."

§ 420.

Paní učitelka popisuje pokračování úlohy: "Kdo to bude mít hotové, vybere si dvě jiné (důraz)
barvičky a vybarví stejně i druhý řádeček. to znamená, tak, aby se obě barvičky střídaly."

§421.

Děti vybarvují čtverečky druhého řádku, paní učitelka je obchází a chválí děti, které to mají
pěkně.

§ 422.

"Tak, a děti, kdo už to má hotové, tak se bude potichu procházet po třídě, protože už dlouho
sedíte v lavici, tak abyste se odreagovaly. Můžete se koukat na krásné obrázky, co máme vzadu
na koberci, nebo jinde. Pomalu, opatrně, potichu." Tak se prochází Anička s Míšou a potichu si
povídají a koukají na obrázky.

§ 423.

Když už mají všichni úkol hotový, sedne si paní učitelka do své lavice a přivolá si čtyři žáky:
Ondru, Páju, Míšu a Domču. Tito žáci stojí vedle sebe, paní učitelka po nich žádá, aby se
postavili zástupu: "Jak stojíte takhle vedle sebe, to je řada, ale já bych byla ráda, kdybyste se
postavili do zástupu." Když vybrané děti pořád nevěděly, co po nich paní učitelka žádá, tak je
paní učitelka vzala a postavila je za sebe sama, s dodatkem, že tak vypadá zástup.

§ 424.

Paní učitelka na vybraných čtyřech dětech s celou třídou procvičuje chápání slov před a za;
"Děti, kdo je vepředu?... A kdo vzadu? ...A kdo je uprostřed?" Paní učitelka zjišťuje, že děti
neznají ještě pořádně jména: "Vy neznáte svý jména? Tak o přestávce se musíte víc spolu
bavit", a pokračuje v procvičování:"...Co musí udělat Pavlínka, aby nebyla poslední?" Některé
děti odpovídají rovnou, jiné se hlásí, některé přemýšlí. "Ano, jít dopředu. Tak, Pavlínko, jdi
dopředu někam."

9:40-10:00; přestávka

§ 425.

"Děti, nezapomeňte si pořádně umýt ruce než budete jíst."
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§ 426.

Velká přestávka probíhá standardně, děti svačí, povídají si, prochází se, paní učitelka ve třídě
není.

§ 427.

Ivánek pláče, že se mu na lavici vylil jogurt, tak to utírám.

§ 428.

Kiki rozdává své švestky, děti výrazně děkují.

§ 429.

Poprvé zvoní, Míša hlásí, že jde o první zvonění a radí všem dětem, že si hlavně mají schovat
svačiny a pití a už se usadit do lavic.
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Úterý, 19. 9., 2007
22 dětí, 9 dívek, 13 chlapců

7:45-8:00, přestávka

§ 430.

Paní učitelka dětem vzkazuje, že si mají připravit tabulku a počítadlo. Už se tvoří u třídní
katedry fronta dětí, které nemají počítadlo; Míša, Tuánek a Pavlínka, která zase hodně pláče.
Paní učitelka se zlobí, hlavně na Páju, která často zapomíná úkoly a pomůcky. Nicméně dětem
půjčuje tabulky a fixy ze svých zásob.

§ 431.

Ve třídě je šum před hodinou; Kristýnka povídá Domče, že má úplně stejný ručník jako ona.
Anička se hlásí a ukazuje, jaké má ona počítadlo. Paní učitelka kouká na švestky Kikiho a říká
mu: "Kiki, dneska ty švestky dorozdej n e b o j e budeš muset vyhodit. Jsi moc hodný, žes takhle
myslíš na ostatní žáky, ale oni se pak už zkazí."

8:00-8:45, matematika

§ 432.

"Tak dětičky, jdeme na to.", začíná paní učitelka vyučovací hodinu a postaví se významně před
tabuli a mlčí stejně jako žáci stojící v lavicích.

§ 433.

Děti sí vyndávají tabulku, která se dá lehce stírat, budou se učit psát číslici jedna. Mají si
připravit i modrou fixu.

§ 434.

Kuba se hlásí, když ho paní učitelka vyvolává, říká že si zapomněl černou fixu, ale stále přitom
sedí v lavici. Paní učitelka se na něj významně podívá, Kuba vstává a pokračuje, že nemá
černou tužku. Paní učitelka se ho ptá:" A jakou si máme připravit? Modrou. Máte mít černou a
modrou fixu, teď ale Kubo černou fixu nepotřebuješ."

§ 435.

Paní učitelka demonstruje dětem úkol, který budou děti na tabulku vypracovávat; stojí zády k
nim a pravou rukou s křídou v ruce ale do vzduchu zvedá ruku šikmo nahoru a doprovází
pohyb říkankou: "Dráček letí vzhůru..."a rovný pohyb mírně doleva dolů ve vzduchu doprovází
slovy:"...stáhneme ho dolů. Děti dělejte pohyb do vzduchu podle mě a říkejte si také říkanku:
"Dráček letí vzhůru, stáhneme ho dolů.", obrací se paní učitelka k dětem, a každý se snaží do
vzduchu kreslit velkou jedničku doprovázející říkankou.

§ 436.

Paní učitelka před psaním do tabulek dětem předcvičuje různé uvolňovací cvičení na obě ruce,
začínají nejprve třepáním oběma rukama, potom se procvičují všechny prsty a pak jednotlivě.

§ 437.

Paní učitelka zjišťuje, kdo je ve třídě levák otázkou. Ruku zvedá asi deset dětí. Paní učitelka již
ví, které děti by to měly zhruba být, proto se paní učitelka táže Tomáše: „Tomáši? Ty nejsi
levák? A jakou rukou píšeš? Ukaž mi ji?...No a to je levá ruka, Tomáši. ... Těrko, Michale, vy
píšete levou rukou? Opravdu?" Těrka s Michalem nakonec zjistí, že ruka, kterou píšou je
pravá.

§ 438.

Nejprve kreslí s paní učitelkou praváci jedničku do vzduchu společně s říkankou. Potom leváci.

§ 439.

Děti si berou fixy a tabulky a po té, co jim paní učitelka na tabuli napsala několik vzorových
jedniček a také jedniček, jak nemají být, začínají psát do tabulek fixami vlastní jedničky.
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§ 440.

"Ondříku, ty nemáš fixu? Míša ti ji mimořádně půjčí, ale ty mu ji pak vrátíš.", všímá si paní
učitelka nedostatku pomůcek u Ondřeje.

§441.

Děti píší do mazacích tabulek svoje vlastní jedničky a paní učitelka je obchází po lavicích a
kontroluje, jak jim to jde; „Kiki, copak je toto? To je nějaký rozcupaný dráček asi, snaž se
pořádně. Terezko, nene, držíš tu fixu špatně. Takhle se drží správně tužka (paní učitelka
ukazuje Terce správný úchop tužky ve své ruce). Jonášku, tobě se klepou ruce, uvolni ruku."
Paní učitelka do třídy upozorňuje: „Každý píše na tabulku jedničky. Já se dívám, jak vám to
pěkně jde."

§ 442.

Míša se hlásí, že už to má hotové. Paní učitelka Míšu velmi chválí, protože má krásné
jedničky.

§ 443.

Paní učitelka dětem po skončení psaní jedniček říká, kde hlavně chybovaly: „Děti, vy se
dopouštíte dvou hlavních chyb. Za prvé jednička se skládá ze dvou nožiček a první je kratš'
než ta druhá, ale tak doprostřed té druhé delší, ne tak moc krátká ani dlouhá (píše na tabuli
popisovaný jev). A potom první jde ze šikmá a druhá jde spíše rovně dolů, ale lehce se vrací
(paní učitelka píše několik jedniček a popisuje své psací úkony). "

§ 444.

„Děti, za domácí úkol dostanete práci. Vytáhněte si zajíčky... (paní učitelka ukazuje cvičebnici
psaní a listuje v něm)...na konci je psaní číslic."

§ 445.

Hlásí se Štěpánek, jestli se může napít. Paní učitelka odpovídá rázně: „Teď ne, teď máme
vyučování, napiješ se o přestávce."

§ 446.

Ondřej něco říká, ale paní učitelka říká: „Ondříku, já nevím, co říkáš, ty ses nepřihlásil."
Ondřej se poté vzorně přihlásil a vyřkl svůj dotaz, na nějž mu paní učitelka již odpovídá.

§ 447.

Ve třídě je šum, děti vyndavají z aktovek cvičebnice psaní, paní učitelka říká: „Děti, tuhle
učebnici, Moje první psaní se zajíčkama na obalu, si budete brát jak na český jazyk, tak na
matematiku.

§ 448.

Paní učitelka říká dětem: „Tak a děti, za domácí úkol budete mít tento řádek (paní učitelka
ukazuje dětem na dané cvičení). Vemte si modrou pastelku a označte si tento řádek hvězdičkou
(paní učitelka prstem dělá výraznou hvězdu na jí požadované místo). Nic víc. Paní učitelka
všem dětem říká: „Já vás jdu všechny obejít a podívám se, jak jste si tam tu modrou hvězdičku
udělali." U Tomáše, paní učitelka sama označila daný řádek. Tak se hlásí i Kája, že by taky
chtěla označit část cvičení od paní učitelky. Pája se ptá, čím to má označit, paní učitelka říká,
že je to jedno, ale aby to byla modrá barva. Na závěr se ptá paní učitelka všech: „Rozumíte,
děti, co máte za domácí úkol?" Děti sborově odpovídají, že ano.

§ 449.

Paní učitelka si sedá za katedru a na tabuli je připraveno několik nakreslených předmětů.
„K tabuli přijde třeba Pavlínka... (Pavlínka jde, čeká u tabule a sleduje, co říká paní učitelka).
Vaším úkolem bude k příslušným obrázkům napsat počet daných obrázků jednoho druhu.
Vidíš tam kolik srdíček, Pavlínko?... správně, jednu, tak vedle jednoho srdíčka napiš krásnou
jedničku." Pavlínka nejprve nakreslila jedničku zrcadlově, paní učitelka ji opravuje. „Stáhneme
dráčka takhle dolů. Ne takhle (kreslí na tabuli, jak ne - vzniká ze zrcadlové a nové jedničky
šipka, na což reaguje Kája).
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§ 450.

Pod srdíčkama je na tabuli nakreslený pár hrušek, paní učitelka sama reaguje: „Dvojku
neumíme, že ne?" Celá třída odpovídá sborově, že ne.

§451.

„Kdo má počítadlo, ať ho vytáhne, (paní učitelka má v ruce své a čeká na žáky) ... Dejte
stranou jednu kuličku. Tak a kolik korálků musíme přidat k jedné na straně, abychom měli dva
korálky?" Děti odpovídají, že jednu. Paní učitelka přitaká a dá jednu na stranu. Stejně tak se
ptá po jedné na součty do celkového počtu pěti korálků.

§ 452.

Paní učitelka se dětí ptá: „Budeme přemýšlet, co máme jeden." Děti se hlásí a odpovídají:
Kuba - jeden nos, Domča - jedna „pusa", Míša - jeden krk, Tuan - jedna hlava, Jonášek
odpovídá, že jedny vlasy, paní učitelka se nejprve pozastavuje a pak souhlasí. „Tak a děti, to
jsme si řekli o tom, co máme jeden na svém těle, zkusíme najít něco ve svých věcech nebo tady
ve třídě?"(využití prostoru, konkrétních věcí). Děti odpovídají jedna aktovka, jeden penál,
jeden pták Felix. Paní učitelka říká, no to ano, to máte všichni pravdu, ale co je dáno. Jonášek
odpovídá: "Jedno srdce." Paní učitelka radostně chválí tuto odpověď. „Výýborně, Jonášku,
(potlesk paní učitelky,

pak pohlazení) "upevňování,

motivace,

komun.

Děti

pak pokračuj'

v odpovědích na otázku, čeho je jeden, například odpověďmi: Michal - jeden „pupík", Kuba
chce odpovídat, ale zapomněl se postavit, paní učitelka mu to připomíná, pak teprve odpovídá,
jeden mozek. „Tak děti správně, teď se podíváme na oblečení." David odpovídá ještě ne na
prvky oblečení: „Jeden zadek." Děti se usmívají, paní učitelka také, zároveň s odpovědí
souhlasí a ptá se, kdo už pořádně dostal na zadek: Pár kluků zvedá ruku. Hlásí se Jonášek a
říká: „Na mě platí facka." Paní učitelka ale z vážností říká: „Děti, to byste ale mohly
ohluchnout, to doufám ne. To ať tě doma bijí jinak. Nebo buď hodný (úsměv)." Hlásí se Kája a
ještě několik dětí, že „facky" také dostávají. Paní učitelka se udivuje.
§ 453.

Paní učitelka pak ještě procvičuje chápání početních vyjádření otázkou: „Čeho máme ve třídě,
nebo vy doma, dva kusy?" Tuánek odpovídá, že dvě umělé květiny. Tři mají nástěnky
s pohádkami. Anča odpovídá, že čtyři mají ve třídě záclony, ale nakonec paní učitelka počítá,
že jich je šest.

§ 454.

Zvoní, paní učitelka dětem říká: „Dojděte si na wc a připravte si Živou abecedu."

8:55 - 9:40; český jazyk

§ 455.

Zvoní, děti stojí, paní učitelka vchází rozzlobená do třídy: „Kdo to tady o přestávce, tak hrozně
ječel?" Hlásí se Míša a Štěpánek. Paní učitelka se zlobí: „My se tu s paní učitelkou celou
přestávku bavíme a vy si tady klidně ječíte! Čtvrtou hodinu tělocvik nebude, bude relaxování,
jste rozdovádění."

§ 456.

Paní učitelka říká všem: „Připravte si desky s písmenkama. Já vám zase budu diktovat, jaká
písmenka si máte dávat na lavici. ... Jonášku, ty jsi první připravený, chválím."

§ 457.

První si na lavici dejte velké tiskací o, ... velké tiskací o, ... ne, to není s čárkou, ... položte ho
na lavici, ... Jonášku, velké tiskací o." Paní učitelka obchází celou třídu, u Jonáška zjistí
zvýšenou potřebu samostatné práce, tak od něj na tuto práci rozsazuje Štěpánka.
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§ 458.

Paní učitelka kouká zepředu na třídu, až když už mají všichni, pokračuje v diktátu malým
dlouhým a. Jonášku, to je velké a.", všímá si práce Jonáška paní učitelka. „Děti, dělejte to ale
samy, jinak to nemá význam, nic se nenaučíte."

§459.

„Malé dlouhé o, děti. ... Jonášku, to nevadí já jsem to zvedla", hovoří paní učitelka k Jonášovi,
jemuž zvedla paní učitelka jedno písmenko. „Jak se říká?" Jonášek děkuje.

§460.

„Velké tiskací a. Jonášku, neber o,...(paní učitelka sleduje Jonášovu práci) To je malé a.
Podívej, jak je tohle velké.", ukazuje nakonec paní učitelka Jonášovi velké tiskací a sama.

§461.

Hlásí se Štěpán, že mu do řady písmen strká nový soused. Paní učitelka reaguje: „Nestrkej mu
do toho."

§462.

Paní učitelka bude hodnotit žáky, které mají správně řadu: „Tak děti, všichni si dejte ruce na
nohy. Já obejdu teď vaše řady písmen a kdo to bude mít správně, ten mi dá záznamníček,
dostane razítko."

Nakonec má vše správně celá třída, paní učitelka projevuje pozitivní

překvapení a chválí všechny: „Výborně. Tak o pauze mi dáte záznamníky."
§ 463.

„Dnes se, děti naučíme třetí písmenko, písmenko e (důraz)."

§ 464.

Paní učitelka stojí u tabule a píše a popisuje na tabuli křídou písmenka, která již znají: „Velké
písmenko „a" připomíná stříšku. Je to tak?" Děti odpovídají, že ano. Písmenko malé a m?
vlevo bříško. Je to tak? ... Písmenko o, ať je velké či malé, je kulaté. No, a velké písmenko E
připomíná třeba hrábě."

§ 465.

„Jonášku, pojď k tabuli, a ukaž nám malé a, dobře. Velké o, dobře. Velké a, malé o, dobře."
Paní učitelka tleská Jonášovi: „Výborně, Jonášku, naučil ses to krásně.", a doprovází pochvalu
pohlazením po tváři.

§466.

Děti procvičují hlásky, které již znají.
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