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NÁZEV: 

Dramatická výchova ve druhých třídách základní školy. 

ANOTACE: 

Tato diplomová práce zmapovává, jak může začínající učitel/ka v podmínkách běžné 

základní školy zavést předmět dramatická výchova. V praktické části jsou zachyceny 

mimo obsahu výuky problémy, se kterými jsem se potýkala při její realizaci. 

V teoretické části uvádím teoretické zázemí pro praktickou část. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
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TITLE: 

Dramatic education at the second class of the primary school 

ABSTRACT: 

This graduation theses deals with the initiating the dramatic education in primary school 

by the beginning primary school teachers. The education kontent and teaching problems 

(which I had to solved) are described in the practical part. Theoretical part treats of the 

facts for the practical part of the thesis. 
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2 Úvod 

Dramatická výchova na naší fakultě mě velmi intenzivně oslovila. Na konci 

školního roku jsem požádala ředitele školy, kde jsem učila, jestli bych mohla vyučovat 

dramatickou výchovu v dalším školním roce 2006/2007. Pan ředitel T.K, souhlasil. 

Poskytl mi prostor, který odpovídal potřebám výuky. 

V teoretické části diplomové práce uvádím v první části charakteristiku 

dramatické výchovy, kde jsou také uvedeny cíle dramatické výchovy a osnovy pro 1.-3. 
ročník základní školy. V další části se zaměřuji na přípravu a plánování výuky - co má 

zajistit škola, jaký by měl být učitel dramatické výchovy aj. Důležitou součástí 

teoretické části jsou metody a techniky dramatické výchovy. S některými z nich jsem 

pracovala během svého výzkumu - viz lekce. 

Praktická část obsahuje popis zkoumaného vzorku, popis míst, kde výuka 

probíhala, první mapování, vytyčené cíle a lekce a interpretaci výsledků. 

Lekce jsou děleny na plán, realizace lekcí s danými skupinami a souhrnné 

reflexe. Před plánem uvádím vždy měsíc, kdy byla lekce odučená, a vytyčené cíle dané 

lekce. Plán je návrh lekce s přesnými instrukcemi. 

V realizacích hodin je uveden text, který je zvýrazněný tučně a kurzívou, což 

jsou moje bezprostřední reakce na nastolenou situaci, která vznikla během výuky. 

Zvýrazněný text pouze tučně znamená nějaký vnější zásah do výuky. Je uveden 

většinou mezi realizacemi hodin jednotlivých skupin nebo těsně pod názvem skupiny. 

Souhrnné reflexe obsahují shrnutí realizací dle vytyčených cílů dané lekce. 

Zároveň je zde bod „Jiné postřehy," kde jsou zmíněny různé moje postřehy, moje řešení 

určitých situací, či objasnění některých nejasností v průběhu realizací. 

Interpretace výsledků je rozdělena na část „Závěrečný dotazník" a „Zhodnocení 

dle vytyčených cílů". V části Závěrečný dotazník jsou vysvětleny okolnosti, za jakých 

jsem dětem dotazník dávala a závěry dotazníků jednotlivých skupin. 

Během výzkumu jsem využívala dotazníkovou metodu. Dotazníky jsou 

vyhodnoceny v tabulkách č. 1 - 6. Dotazníková metoda je popsána ve 4. kapitole 

teoretické části. 
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Před začátkem své práce jsem si formulovala tyto hypotézy: 

v 

HP 1: Předpokládám, že na základě podmínek, které mi pan ředitel ZS 

Korunovační nabídl, lze zavést dramatickou výchovu do výuky jako samostatný 

předmět. 

HP 2: Předpokládám, že paní učitelka, která učí podle programu Tvořivá škola ve 

II.A, bude otevřená ke komunikaci a spolupráci a zároveň bude nakloněna 

zavedení dramatické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky její třídy. 
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3 Teoretická část 

3.1 Charakteristika dramatické výchovy 

Pojem dramatická výchova 

„Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociálni rozvoj jednotlivce 

prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Využívá především dramatické 

improvizace, jež je založena na lidské schopnosti jednat v navozených situacích, jako by 

byly skutečné." 1 

л 
„Dramatická výchova je obor zabývající se osobnostně sociálním učením." 

„Dramatická výchova je oblastí, která konkrétně splňuje některé, v současnosti 

akcentované, požadavky na vzdělávání učitelů. V celé šíři naplňuje oblast specifických 

kompetencí učitele, dává prostor pro akceptaci a uplatnění potencionálů nerozvíjených 

v tradiční škole."3 

Přikláním se к tomu názoru, že dramatická výchova umožňuje osobnostní a 

sociální rozvoj jednotlivce. Dramatická výchova dává prostor učiteli poznat žáka i z jiné 

stránky než jsou vědomostní výkony. Dramatická výchova dbá právě na osobnostně 

sociální učení. 

Základní rysy dramatické výchovy 

„Dramatická výchova, stejně jako všechny ostatní obory estetické výchovy, 

souvisí úzce s uměním, konkrétně s uměním dramatickým, protože si z něj „vypůjčuje" 

pro realizaci svých výchovných cílů prvky a postupy, které patří к divadlu: pracuje 

1 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s. 190. 
2 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS 1996, s.22. 
3 KOŤÁTKOVÁ , S. kolektiv. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: PedF UK 1998, s. 7. 
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s mezilidskými vztahy, se situacemi, s přeměňováním sebe sama na někoho / něco 

jiného a díky tomu může pracovat s dramatickými osobami." 4 

„Z perspektivy účastníka lze tedy dramatickou výchovu charakterizovat jako 

učení především přímým prožitkem, vlastním prožitkem při (v) jednání."5 

Základní vrstvy dramatické výchovy 

1. Osobnostní rozvoj: 

„V hrách a cvičeních se rozvíjejí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany, 

zcitlivuje se vnímání a schopnost objevování sama sebe i okolního světa. Prohlubují a 

obohacují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem, rytmické cítění, 

plynulost i barvivost mluvního projevu. Uvolňují se a rozvíjejí obrazotvornost a 

tvořivost." 

2. Sociální rozvoj: 

„V hrách, cvičeních a dramatických improvizacích se rozvíjí schopnost kontaktu a 

slovní a mimoslovní komunikace, pěstuje se umění naslouchat si vzájemně, prohlubuje 

se schopnost vcítění, skupinové citlivosti, důvěry a spolupráce. Rozvíjí se i schopnost 

orientovat se v běžných i méně běžných životních situacích a mezilidských vztazích, 

rozhodovat se a jednat svobodně a zároveň odpovědně. 

Látku tohoto okruhu lze rozdělit do tří základních skupin: 

a) Hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci (slovní i mimoslovní), 

skupinovou citlivost, dynamiku, důvěru a spolupráci. 

b) Námětové hry a improvizace, které se bezprostředně zabývají sociálními 

vztahy, situacemi a dovednostmi, a to v té podobě, s jakou se běžně setkáváme v životě 

(společenské chování, sociální dovednosti, širší společenské uvědomění). 

4 KOŤÁTKOVÁ , S. kolektiv. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: PedF UK 1998, s. 41 - 42. 
5 KOÍÁTKOVÁ , S. kolektiv. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.Praha: PedF UK 1998, s.43. 
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c) Dramatické improvizace založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na 

setkávání různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí, 

řeší střetávání svých postojů a potřeb, přání a směřování a vytvářejí tak děje. 6 

3.1.1 Cíle dramatické výchovy 

„Pedagogické řízení je specifické tím, že jeho cíl je vztahován к řízenému subjektu, 

к žákovi. On sám má prostřednictvím vnějšího řízení svých činností dospět ke 

schopnosti sebeřízení a řízení. Cílem tedy není pouze vytvořit dílo, splnit úkol, ..."7 

Uvádím zde několik přístupů, jak lze dělit cíle dramatické výchovy, 

a) dle Kristy Bláhové 

Cíle dramatické výchovy lze formulovat ve třech základních skupinách: 

1. v rovině dramatické: 

a. dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové 

prostředky) 

b. vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie) 

(např.: jednat přirozeně v improvizaci s dramatickým konfliktem, rozvíjet 

schopnosti výrazu pohybu, osvojit si divadelní složky - dramaturgie, režie, 

herectví, scénografie, uvědoměle vnímat umění a zajímat se o ně atd.) 

2. v rovině sociální: 

a. struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace 

b. poznávání života, světa, lidí 

(např.: dosáhnout vysoké úrovně tolerance, dokázat spravedlivě ohodnotit sebe i 

druhé, osvojit si práci ve skupinách atd.) 

3. v rovině osobnostní: 

a. psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, 

komunikace, emoce, vůle) 

6 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s. 190. 
7 KOŤÁTKOVÁ , S. kolektiv. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.Praha: PedF UK 1998, s.60. 
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b. schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné 

dovednosti 

c. motivace, zájmy 

d. hodnotový žebříček, postoje (např.: dosáhnout pozitivního sebepojetí, naučit 

se řešit problémy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, verbální i neverbální 

komunikaci atd.) [1, s.22-23] 

Cíle z hlediska plánování: 

1. Dlouhodobé plánování se týká celé předpokládané doby fungování skupiny 

(tzn. celý cyklus literárně dramatického oboru ZUŠ, celá doba fungování 

dramatického kroužku nebo celé období, po které bude DV zařazena do 

učebního plánu na ZŠ apod.). Funguje jako vodítko pro rozložení látky, pro 

volbu rozsahu a náročnosti. 

Dlouhodobým cílem je např. rozvíjet vyjadřovací schopnosti, zbystřovat 

vnímavost, zpřesňovat rytmické cítění a smysl pro gradaci. 

2. Střednědobé plánování se týká několika měsíců (např. čtvrtletí) anebo 

uceleného tematického bloku. 

Střednědobým cílem je např. smysl pro gradaci etudy, zvládnout čistou, 

srozumitelnou a spisovnou výslovnost. 

3. Krátkodobý plán se stanovuje pro lekci či vyučovací hodinu nebo víkendové 

soustředění zaměřené na zdokonalení jedné dovednosti (např. pohyb). Je vhodné 

stanovit i cíle jednotlivých částí hodiny - uspořádání cvičení a her by nemělo 

být náhodné, neboť má samo o sobě význam. 

Krátkodobým cílem je např. reagovat na změny rytmu, rozšířit slovní zásobu pro 

vyjadřování citů a nálad, rozlišit zvuky v místnosti a mimo ni. [1, s.36-38] 

b) dle Jaroslava Provazníka 

„Cílem pedagogické práce v dramatické výchově by měl být jedinec, který se stane: 

• člověkem orientujícím se: 

A) v sobě ( ve svém psychofyzické organizaci) 

B) ve světě: 
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1. v oblasti sociálních vztahů, 

2. v oblasti lidské práce a tvořivosti, 

3. v oblasti přírodní a ekologické, 

4. v oblasti kulturní, 

5. v etických hodnotách, 

• člověkem kompetentním, schopným používat dovednosti a poznatky aktivně, 

tvořivě a odpovědně; 

• člověkem schopným stálého seberozvíjení a adaptace, odolným vůči neustálým 

změnám, které s sebou moderní společnost přináší; 

• člověkem vědomým si svých možností i limitů, člověkem zdravě sebevědomým, 

ale současně pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást 
• R 

světa, jež ho v mnohém přesahuje." 

Formulovat cíle dramatické výchovy je nezbytnou součástí dramatické výchovy jako 

u každého jiného předmětu. Je třeba si říct, jaké poznatky, dovednosti, postoje pracovní 

techniky, režimové návyky a hodnoty mají děti během výuky získat. К vytvoření 

hierarchie cílů tomu napomáhají osnovy dramatické výchovy. 

3.1.2 Osnovy dramatické výchovy 

Osnovy pro dramatickou výchovu nalezneme ve školském programu Obecná 

škola. Osnovy jsou úkoly, které by měl kantor s dětmi splnit během daného ročníku. 

Osnovy pro 1. až 5. ročník obecné školy jsou rozděleny do dvou základních etap: pro 1. 

až 3. ročník a pro 3. až 5. ročník. Uvádím zde první etapu tohoto dělení, jelikož souvisí 

s mojí praktickou částí. 

„1. etapa: 1. až 3. ročník 

3.1.2.1 Dramatické hry a cvičení 

3.1.2.1.1 Vytvořit přátelský kolektiv na základě vzájemného poznání 

8 KOŤÁTKOVÁ , S. kolektiv. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.Praha: PedF UK 1998, s.63. 
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• seznámit se s křestními jmény formou různých her 

• uvědomovat si vlastní identitu (např. v hrách typu "jak mi doma říkají", co 

rád dělám" atd.) 

• hledat, co máme společného (ve dvojici, v celé skupině) 

3.1.2.2 Aktivně se zúčastnit společné činnosti 

o zapojovat do her i děti ostýchavé nebo s dosud neprobuzeným zájmem, dávat 

prostor i méně průbojným 

o sdílet s dětmi radost ze hry 

3.1.2.3 Naučit se dodržovat pravidla 

o na základě vlastní zkušenosti a její reflexe pochopit význam pravidel 

o umět přiznat chybu 

3.1.2.4 Pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při 

řešení problému 

o zařazovat činnosti, které vyžadují spolupráci ve dvojicích a menších skupinkách 

(např. společné stavby měst, řešení hlavolamů apod.) 

o využívat her s motivem záchrany druhých 

3.1.2.5 Získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit 

o odstraňovat svalové napětí v klidové poloze pomocí konkrétních představ (např. 

tání sněhu) 

o navodit celkové fyzické i psychické uvolnění při pohybových hrách 

3.1.2.6 Uvědomovat si a rozvíjet schopnost soustředění jako základu každé 

úspěšné hry a práce 

o pomáhat dětem vytvářet návyk rychlého a plného soustředění na určený objekt, 

akci nebo téma 

o pěstovat schopnost udržet pozornost tak dlouho, jak je zapotřebí 

3.1.2.7 Rozvíjet smyslové vnímání 

rozvíjet citlivost zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti 

pozorně vnímat svět barev, tvarů, zvuků, chutí a vůní, rozlišovat je a vychutnávat 
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3.1.2.8 Naučit se dobře využívat prostor, respektovat partnery v něm 

o využívat kruh jako základní prostorový útvar 

o naučit se rovnoměrně vyplňovat prostor v klidu i pohybu 

o dokázat bez srážek měnit směr 

3.1.2.9 Rozvíjet rytmické cítění 

o zařazovat jednoduché rytmické hry (např. s vytleskáváním, hrou na tělo, s 

Orffovými nástroji aj.) 

o spojovat rytmický pohyb s rytmizovanou řečí (rozpočitadla aj.) 

o zkoušet měnit dynamiku v pohybu i v řeči 

3.1.2.10 Umět navázat kontakt s druhými 

o zaměřit se na překonání ostychu z pohledu do očí, z oslovení a z fyzického doteku 

(např. poznávání druhých po hmatu) 

o zařazovat hry vyžadující vzájemnou pomoc a důvěru (např. se zavřenýma očima 

si vyzkoušet, jak se cítí nevidomý člověk, umět mu pomoci, naučit se převzít za 

něj odpovědnost, je-li to třeba) 

3.1.2.11 Dokázat se aktivně zapojit do rozhovoru 

o vyjádřit vlastní zážitek nebo názor 

o být schopen naslouchat ostatním 

o hledat zdvořilé formy rozhovoru 

3.1.2.12 Jednoduché improvizace 

3.1.2.12.1 V hromadných improvizacích prozkoumat některá specifická prostředí 

a přiblížit si situace, které se zde mohou odehrát 

• zavádět hráče do improvizování na námět v hromadných improvizacích bez 

dramatického konfliktu a souvislého děje (příběhu) 

• seznámit se s určitým prostředím ve skutečnosti, pak si je vybavovat v herní 

situaci 

• rozvíjet představivost, fabulační schopnost, znalost daného prostředí a situace 

nebo profese 
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• rámcové námety: škola - nádraží - letiště - obchodní dům - nemocnice - zoo 

apod. 

3.1.2.12.2 Položit základy schopnosti vcítění přes vlastní prožitek v určité situaci 

a roli 

• představit si, jak se cítí např. zvíře, rostlina nebo věc v nějaké situaci, jak asi 

vnímá dění kolem sebe a reaguje na ně 

• vyjádřit představu pohybem, zvukem, slovy, kresbou apod. 

• rámcové náměty: příběh opuštěného štěněte - příběh vánočního stromku -

příběh kamínku u cesty - co viděla sněhová vločka atd. 

3.1.2.12.3 Učit se základům společenského chování a sociálních dovedností 

• prozkoumat v herní situaci vybraný námět v několika variantách 

• hledat správnou formu řešení na základě srovnání a výběru 

• rámcové náměty: představení se - přivítání hosta - chování u stolu -

telefonování - vysvětlení cesty - návštěva u lékaře - chování v obchodech a 

veřejné dopravě atd. 

3.1.2.12.4 Uvědomit si a řešit etické problémy, s nimiž se žáci běžně mohou 

setkat ve svém životě 

• zkoumat v rozhovorech a rozehraných drobných situacích rozdíly mezi 

dobrým a špatným 

• vycházet ze zážitků z dětské četby i ze skutečných událostí ve třídě 

• transportovat tyto problémy z dětského světa do světa zvířat a pohádek 

• rámcové náměty: drobné krádeže - provinění se a přiznání - poslušnost a 

neposlušnost - pravda a lež apod."9 

9 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s. 193 - 198. 
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3.2 Příprava a plánování výuky 

3.2.1 Jaký by měl být učitel dramatické výchovy 

„Učitel dramatické výchovy nejen vede své žáky к využívání takových metod 

práce, jako je hra v situaci a hra v roli, ale sám je také aktivně používá a zapojuje se 

podle potřeb a svých možností do hry s žáky. Umožňuje mu to vnášet podněty do hry 

zevnitř, aniž musí uplatňovat autoritu zvenčí a rušit tak přirozený tok improvizace a 

soustředění i spontaneitu účastníků. Může pak mluvit jako osoba reprezentující určitý 

postoj a nejako učitel (např. oponent, pokušitel, ten, kdo potřebuje pomoc apod.), a tím 

vede к prozkoumání problému z nej různějších hledisek. 

Aby toho byl učitel schopen, je třeba, aby měl určité osobní předpoklady pro 

tento typ práce: 

• hravost, imaginaci a tvořivost 

• rozvinutou schopnost empatie 

• jistou míru specificky dramatického talentu (tj. schopnost přirozeně a 

pravdivě jednat v simulovaných situacích a v roli i schopnost výrazové 

proměnlivosti) 

• ochotu přijímat nové podněty (i od žáků), hledat, zkoušet a improvizovat 

• neautoritativní přístup к dětem 

Od učitele třeba zaujetí pro tento typ práce, tak i určitého vzdělání v oboru."10 

3.2.2 Přípravy školy na výuku dramatické výchovy 

„Škola zařazuje dramatickou výchovu do svého učebního plánu, pokud má к 

dispozici učitele, kteří jsou pro ni vnitřně zapáleni, jsou hluboce přesvědčeni o jejím 

významu a přínosu, který může mít jak pro žáky samotné, tak i pro změnu atmosféry 

školy, a jsou pro výuku dramatické výchovy odborně připraveni. Dramatická výchova 

9 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s. 193 - 198. 
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pak může sloužit jako jeden z předmětů, které škole pomáhají profilovat se a podílejí se 

významnou měrou na vytváření nezaměnitelného a osobitého ducha školy. 

Ideálním stavem je, když dramatickou výchovu může na prvním stupni vyučovat 

sám třídní učitel, je však možno uvažovat i o poloodborném vyučování, kdy 

dramatickou výchovu učí učitel specialista, vždy však v úzké spolupráci s třídním 

učitelem. 

Dramatickou výchovu je možno podle podmínek školy, celkové koncepce a 

záměrů učitele vyučovat: 

v bloku s jinými předměty (vedle esteticko výchovných zejména s prvoukou a s 

českým jazykem), které se mohou vzájemně prolínat a doplňovat 

jako samostatný předmět s přesně vymezeným časem v rozvrhu. 

Učitel dramatické výchovy by měl mít možnost pracovat jak s třídou jako 

celkem, tak případně i s třídou dělenou a různými formami skupinového vyučování. 

Od školy zavedení dramatické výchovy dále vyžaduje: 

• vnitřní podporu a zájem 

• toleranci pro větší hluk, pohyb a zdánlivý chaos 

• poskytnutí vhodné místnosti, pokud možno s kobercem na zemi a dostatečně 

velkým prostorem pro volný pohyb (bez lavic nebo s možností odklidit lavice či 

změnit jejich uspořádání) 

• základní vybavení (magnetofon, Orffovy nástroje, míče, šátky apod.) a úložné 

prostory." 11 

3.2.3 Fáze přípravy lekce 

Dramatická výchova vede к osobnostně sociálnímu vývoji, к tomu je zapotřebí 

správné určení cílů. К naplnění těchto cílů vedou jednotlivé lekce. Před tím je nutné se 

zamyslet nad těmi to body: 

9 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s. 193 - 198. 
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a. „Hledání a formulace tématu a cíle (o čem a proč budeme hrát, co chceme, 

aby se děti na učily?). 

b. Určení základního dějového obsahu (jak se bude děj vyvíjet, jaké bude jeho 

řazení? = syžet). 

c. Výběr metod a technik (jaké metody a techniky použijeme ke strukturování 

dramatu?)." 12 

3.2.4 Uspořádání lekce 

„Závažným předpokladem účinnosti dramatických her a cvičení her je plynulost 
• 1 ̂  

práce v hodině." 

Úvod hodiny 

a) Na začátku lekce je třeba zavést úvodní cvičení na soustředění, rozehřátí a uvolnění. 

Cvičení by nemělo trvat více než pět minut. 

a. Na soustředění zařazujeme simultánní práci nebo hru se zavřenýma 

očima. Soustředění nastupuje rychle, zejména jsou-li to cvičení bez 

pohybu, prováděná vleže nebo vsedě, s plným soustředěním na 

vnitřní pochody. Mohou to být cvičení v pohybu nebo alespoň 

s pohybem pasivním, s prozkoumáním pohyblivosti vlastních údů. 

b. Na rozehřátí zavádíme takové aktivity, které hráče rychle zbavují 

zábran a usnadní tak kontakt mezi nimi. Značnou výhodu tohoto 

cvičení je, že hráče rychle unaví a oni pak rádi přejdou к cvičením 

klidným, zvnitřnělým, soustředěnějším. 

c. Na uvolnění tzv. „ledolamky". Uvolní na začátku hodiny (např. 

honičky) 

12 KOŤÁTKO VÁ , S. kol .Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: PedF UK 1998, s.94. 
13 MACHKOVÁ.E. Metodika dramatické výchovy. Praha: IPOS 1996. s.33. 
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d. Hodinu lze zahájit také návnadou = prezentací, což je různým 

způsobem podaná informace, která vzbudí zájem či napětí. [12, s. 33-

34] 

„Nejvhodnější druh cvičení pro začátek hodiny by měl vedoucí zvolit jednak podle 

toho, jakou náladu vycítí ze skupiny, když děti přicházejí, jednak podle toho, co bude 

následovat."14 

Průběh hodiny 

Po úvodní části je nastolena potřebná atmosféra, do hry je zapojena emocionalita a 

intuice hráčů. Není vhodné tento tok přerušovat přílišným vysvětlováním či jinou 

organizací hry. 

Výhodou je, je-li celá hodina propojena jedním tématem. Lze je navodit třeba 

přečtením úryvku, dopisu, předložením nějaké věci, kterou mají hráči zkoumat aj. 

Následující cvičení by mělo být vyčerpáno až do té míry, do jaké mají hráči ještě 

schopnost je se zájmem dále rozvíjet. Pedagog by zde neměl pevně trvat na splnění 

svého plánu. Je třeba dát hráčům prostor, aby si cvičení, tedy nastolení problému plně 

prožili. 

Do poslední čtvrt hodiny se zařazují spíše aktivity vyžadující rozumovou činnost, 

cvičení fyzicky náročnější, založená na pravidlech, nebo cvičení technická, a konečně i 

taková, která se častěji opakují, a lze tedy na ně příště navázat. U těchto druhých her a 

cvičení není přerušení tak necitlivým zásahem jako u her emocionálně náročných, které 

by měly doznít, nebo u výrazně tvořivých, u nichž může dojít к nedokončení načaté 

práce a ke ztrátě dalšího zájmu. [12, s.34] 

Závěr hodiny 

Konce větších bloků a cvičení mají být zakončovány rozhovorem (neplatí tedy jen 

pro závěr hodiny). Účelem rozhovoru je zveřejnění a verbalizace, a tedy i objektivizace 

některých zážitků a zkušeností z her. [12, s. 34-35] 

14 MACHKOVÁ,E. Metodika dramatické výchovy. Praha: IPOS 1996. s.34. 
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„Když hráči prostřednictvím metafory ve hře o sobě sdělují věci citlivé a intimní, 

není dobré vést rozhovor ke konkretizaci a pojmenování určité události, zážitku, pocitu 

apod. (pokud tak neučiní spontánně), hovor je potřeba taktně udržovat v obrazné a 

obecné rovině, dát najevo pochopení bez zvědavosti na detail. Z těchto rozhovorů se 

vedoucí mj. dozví o účinnosti her v lekci a něco více než při pozorování průběhu 

hodiny."15 

3.2.5 Metody a techniky dramatické výchovy 

3.2.5.1 Pojmy metoda a technika/strategie, činnost a technika 

„Metodou rozumíme v nej obecnějším slova smyslu způsob, jak dosáhnout určitého 

teoretického nebo praktického cíle. Prostředkem k tomu je technika, která představuje 

konkrétní postup. Znamená to, že každá metoda může mít nejrůznější počet technik a 

záleží pouze na tom, kterou z nich pro daný problém zvolíme. Metoda však může 

existovat sama osobě, bez přispění té které techniky."16 

Morganová Norah a Saxtonová Julia používají pojmy strategie, činnost a technika. 

„Strategie: Rámec, rámec, uspořádání, s jehož pomocí jsou žáci vtaženy do akce, a 

prostředky, jimiž budou zkoumat dramatické ohnisko. 

Činnosti: Strategie realizovaná jednáním neboli to, co žáci dělají. 

Techniky: Nástroje, jejichž učitel/ka používá к tomu, aby strategie byla uvedena 

v život."17 

V praktické části používám terminologii Kristy Bláhové, tedy pojmy metoda a 

technika. 

15 MACHKOVÁ.E. Metodika dramatické výchovy. Praha: 1POS 1996. s.34 - 35. 
16 KOŤÁTKOVÁ , S. kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: PedF UK 1998, s.91. 
17 MORGANOVÁ, N. SAXTONOVÁ, J. Vyučování dramatu. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku 

1996. s. 114 

23 



3.2.5.2 Dělení metod a technik (podle Kristy Bláhové in Koťátková) 

a) Metody a techniky stavby, strukturovániřízení a hodnoceni školního 

dramatu (improvizace s dramatickým dějem a dramat) 

• Metoda a techniky expozice 

Úkolem této metody a jejích metod je otevřít drama a poskytnout zúčastněným 

základní informace. 

Techniky: 

S Uvedení dramatu textem 

•S Uvedení dramatu výtvarnými prostředky 

S Uvedení dramatu reálnými předměty a věcmi vztahujícími se к příběhu 

•S Uvedením dramatu učitelem v roli [11, s. 95-96] 

• Metoda a techniky vytváření kontextu 

„Podstatou této metody je doplnění a dotváření předchozích nebo i zcela nových 

informací. Může být zaměřena i na posílení příběhu či určité situace, přiblížení nebo 

upřesnění postav, na dotváření prostředí, v němž se příběh nebo situace odehrává, na 

upřesnění času, případně dalších okolností."18 

Techniky: 

S Brainstorming - na začátku má každý z hráčů možnost spontánně sdělovat své 

nápady, myšlenky a asociace, které ho v souvislosti s daným tématem napadají. 

Všechny nápady se přijímají, proto je velmi důležité zadat přesně instrukci. Poté 

se nápady analyzují, seskupují, modifikují, dopracovávají s cílem nalézt co 

nejlepší řešení. 

S Domýšlení děje - má různé podoby - v kruhu, brainstorming 

S Domýšlení postav 
v V 

o Živými obrazy (dále ZO) - statický obraz postav, které vyjadřují 

svým postojem a gestem určitou situaci nebo svůj vztah к této 

situaci. Vzniká výsledkem domluvy celé skupiny nebo 

18 KOŤÁTKOVÁ , S. kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: PedF UK 1998, s.96. 
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vyjádřením vlastní představy a vztahu hráče prostřednictví 

postoje či gesta, 

o Kresbou 

o Zástupnou rekvizitou — používáme ji ve vypjatých situacích 

použitím rekvizity, je důležité dodržet princip znakovosti. To 

znamená, že zástupná rekvizita musí obsahovat určitý znak, který 

je nějakým způsobem charakteristický i pro postavu, jíž chceme 

takto nahradit. 

o Zástupný znakem - platí to samé jako u předešlého. Zástupným 

znakem proměňujeme sami sebe v někoho jiného. 

S Rozhovor s hlavní postavou nebo postavami z jejího okolí - získáváme 

informace, s nimiž budeme dále pracovat. Informace takto získané jsou faktem 

pro celé drama a nesmí se měnit. 

S Horká židle - ten, kdo na ní sedí, má odpovídat pravdivě na všechny otázky. 

Mohou být i nepříjemné. 

•S Rozhovor s imaginární postavou - forma dialogu nebo monologu. 

S Zprostředkovaný rozhovor - jedna osoba zprostředkovaně hovoří s imaginární 

osobou, táže se za všechny a odpovídá jim její odpovědi. 

S Role odborníka - hráči přejímají roli odborníků. Mají možnost o problému 

rozhodovat, ale zároveň je nutí prokazovat znalosti, schopnosti a přijímat 

zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
. v 

* Časový okamžik ze života hlavní postav nebo dalších postav dramatu -

doplňujeme chybějící informace. Lze si do skupin rozdělit jednotlivé časové 

úseky, následuje chronologické předvádění. 

S Vytvoření prostředí, v němž se děj odehrává - hráči sami staví prostředí dle 

svých představ: 

o Stavba scény pomocí jednoduchých rekvizit, 

o Shromáždění předmětů vztahujících se к ději. 

o Kresbou map či plánků z místa děje. 

o Popisováním krajiny z imaginárního dopravního prostředku. 
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o Zvukovými plány z prostředí děje - je vhodné, aby při tvoření 

měli ostatní zavřené oči. 

• Metoda a techniky hry v roli a simulace 

Jsou stěžejními prostředky dramatu. Hra v roli znamená převzetí role někoho jiného, 

a to s vlastní představou odpovídajícího chování. Umožňuje hráčům, aby si skrze ni 

vyzkoušeli nej různější životní situace, hledali jejich řešení a získali tak zkušenost 

založenou na vlastním prožitku. 

Simulace je transformací sama sebe do určité fiktivní situace. V obou případech jde o 

sebeprojekci do fiktivních situací, v nichž i záporná role a negativní reakce mají svůj 

význam. Jednoduše, jedná se o hru na, jako". 

Techniky: 

S Rozdělení rolí dle vlastního výběru. 

S Přidělení rolí učitelem, losováním jednotlivých postav. 

S Převzetí určitého zástupného znaku. 

S Prostřednictvím loutky či oživením jiné zástupné rekvizity. 

S Předem připravená role 

• Metoda a techniky řešení krizového okamžiku 

Zde by si měl pedagog ohlídat, aby hráči nepřehrávali a aby byla daná situace 

v možnostech hráčů. 

Techniky: 

V Převyprávění či přečtení krizového okamžiku příběhu. 

S Použití zvukového záznamu. 

S Simulace, tj. představa sama sebe v krizovém okamžiku, zkoumání 

vlastních pocitů a myšlenek s možností je vyslovit nahlas, slyšet sám sebe i 

pocity spoluhráčů. 

S Živý obraz. 

• Metoda a techniky řešení dramatického konfliktu (rozporu) 

Učí hledat řešení a formulovat kladné ale i záporné postoje na názory. 

Techniky: 

S Názorové spektrum - hráči mohou vyjádřit své stanovisko tím, že se rozmístí 

na pomyslné přímce mezi dvěma odlišnými názory. 
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•S Vnitřní hlasy (alej, ulička): 

o Klíčová postava prochází mezi svými spoluhráči a ti nahlas 

sdělují její myšlenky a pocity, 

nebo 

o Hráči své rady nemusí sdělovat sami za sebe, ale v roli předmětů, 

které postavu obklopují. 

•S Zpomalený film — Podstata spočívá v tom, že skupina zpomaleně a rozfázované 

začne problematický úsek děje rozehrávat. Zastavování a následná diskuze nad 

právě odehranými fázemi příběhu a jejich možné další modelování nabízí nejen 

možnost dalšího posunu, ale současně zamezuje tomu, aby byl nějaký detail, 

který se posléze může ukázat jako podstatný, přehlédnut. 

S Rozehrání ve dvojicích či skupinách - stejná podstata a princip jako u předešlé 

techniky. Zde navíc je díky menší skupině větší možnost soustředění a hlubší 

analýzy dané situace. Současně tak vzniká více variant, z nichž pak společně 

bude možné vybrat tu, která bude pro daný problém nejvhodnější. 

S Živý obraz. 

• Metoda a techniky vedení a řízení dramatu 

Techniky: 

J Boční vedení, nebo-li souběžné (narativní) vedení - učitel řídí hru „zvenčí", 

učitel se do her nezapojuje jako hráč a do her vstupuje nabídnutím možností, 

poskytnutím nové informace aj. 

S Vedení zevnitř, vstupem učitele do role - učitel je partnerem a spoluhráčem. 

Důležitou roli zde hraje chování učitele, tedy jeho chování v roli. 

• Metoda a techniky reflexe a hodnocení 

Reflexe a hodnocení jsou přirozenou součástí každého dramatu, mnohdy jsou 

dokonce jeho podmínkou. Reflexí rozumíme bezprostřední sdělení svých pocitů, 

prožitého a reakcí. Hodnocení je zaměřeno na zhodnocení prožitého ve smyslu jeho 

kvalit. Zařazujeme v průběhu lekce, když potřebujeme něco zhodnotit či zreflektovat. 

Reflexe a hodnocení by se mělo také týkat kantora, jeho vlastní pedagogické práce. 
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Techniky: 

•S Volná reflexe - založena na spontánní projevu účastníků sdělováním jejich 

bezprostředních prožitků a pocitů (nejčastěji ústně, ale možno i písemně nebo ve 

výtvarné formě). 
v # 

v Řízená reflexe - je vedená a strukturovaná otázkami učitele a může být 

provedena též písemně a ve výtvarné formě. [11, s.96-103] 

b) Metody a techniky podpůrné (průpravné hry a cvičení, improvizace bez 

dramatického děje) 

Jedná se o metody: „...vedoucí к rozvíjení složek psychiky a procvičování 

určitých dovedností prostřednictví her a cvičení, které ve svém důsledku napomáhá 

к rozvoji všestranné tvořivosti. Hry a cvičení jsou v tomto případě „technikami" této 

metody."19 

• Seznámení a uvolnění 

Cílem těchto her je vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi, uvolnit jejich napětí, 

zbavit je ostychu a připravit tak podmínky pro další společnou práci. 

• Soustředění 

Hry a cvičení podporující schopnost soustředění jako základního předpokladu každé 

tvořivé práce patří k nej významnějším. 

• Rytmus 

Procvičuje se s důrazem na rytmus slova, pohybu a jednání jako důležitého 

předpokladu přirozené a srozumitelné komunikace. 

• Smyslové vnímání 

Hry a cvičení, kterými rozvíjíme zrakovou, sluchovou, hmatovou, čichovou a 

chuťovou percepci. 

• Prostorové cítění 

Cílem těchto her a cvičení je naučit se vnímat a zvládat nejen prostor, ve kterém 

pracujeme - tedy skutečný prostor, ale také prostor imaginární, který si pro danou 

19 KOŤÁTKOVÁ , S. kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.Praha: PedF UK 1998, s.103. 

28 



situaci představujeme. K tomu se váže schopnost v těchto prostorech komunikovat -

vnímat o oslovovat partnera. 

• Představivost a fantazie 

Hry a cvičení, které rozvíjení představivost a fantazii, které jsou nezbytným 

předpokladem pro tvořivé jednání a myšlení. 

• Partnerské vztahy a skupinová citlivost 

Hry a cvičení vedoucí к překonávání ostychu a posilování vzájemné důvěry 

založené na porozumění a pocitu vzájemné sounáležitosti. 

• Improvizace bez dramatického děje 

Nejde v nich o řešení problémů, či konfliktů, protože nemají dramatický děj, ale 

spíše o rozvoj určitých dovedností či uspokojování fyzických a psychických potřeb. Má 

nej blíže к napodobivé hře dětí na , jako". Děti během nich mohou vstupovat do rolí 

prozkoumávat je. Velmi důležitá je přípravná fáze, kde se dětí učí modelovat určité 

situace a prostředí. Improvizace bez dramatického děje jsou vhodné zejména pro děti 

předškolního věku a mladšího školního věku. 

Můžeme je rozdělit do dvou podskupin: 

a) improvizace bez kontaktu: každý v nich hraje simultánně a pro sebe, což umožňuje 

zapojení zejména dětem méně průbojným a ostýchavým, 

b) improvizace s kontaktem: jsou naopak založeny na spolupráci a souhře. [11, s.104-

118] 

3.2.5.3 Strategie a techniky dle Norah Morganové a Julie Saxtonové 

Rozdělují strategie na skupiny: 

• Strategie, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti 

Obecný cíl: rozvíjet výrazový prostředek (fyzický). 

S hry 

У pohybová cvičení 
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S obraz - živý obraz, sousoší,štronzo 

S taneční drama - jde o malý pohyb skupinky nebo celé třídy, jímž se vypráví 

celý příběh za doprovodu hudební skladby 

S pantomima 

S zvuk beze slov - hrát si se zvukem, oceňovat význam ticha, zdokonaluje se tím 

naslouchání 

S zvuk se slovy - jedná se o práci s hlasem 

• Strategie, které rozvíjejí interpretační dovednosti 

Obecný cíl: rozvíjet řeč jako prostředek vyjadřovací myšlenek a emocí.. 

S diskuze: 

o schůze - má konkrétní ohnisko, svolává se, aby se řešil problém, aby 

bylo přijato rozhodnutí, aby se předložila informace, o které se bude 

diskutovat 

o spor - vzniká během schůze, je třeba si ohlídat, aby každá strana měla 

dostatek argumentů 

S interview 

S příběh 

o vyprávění příběhu 

o čtení příběhu nahlas 

S monolog 

•S scénář - umožňuje být hercem, dramatikem, režisérem a divákem 

o prozkoumávání 

o analyzování 

o interpretování 
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• Strategie, které jsou specifické pro hraní v roli 

Obecný cíl: Praktické prozkoumávání vztahů mezi výrazem a významem. 

У simulace - získané dovednosti lze užít v reálném životě 

У dramatické hraní - žák ve fiktivních situacích prozkoumává vlastní reakce a 

akce 

У plášť experta 

У rolové drama - rozvíjí sled událostí, jimiž se buduje příběh 

У improvizace 

• Strategie, kde jsou role, interpretace a vyjadřovací dovednosti využívány 

jako efektivní prostředek prozkoumávání 

Obecný cíl: Zkoumání interakce mezi výrazem a významem, rozvíjení interpretačních 

dovedností v komunikaci s ostatními. 

S sborový přednes 

У sborová dramatizace - „U této strategie může být třída rozdělena do skupin po 

pěti nebo po šesti, přičemž každá skupina pracuje s jiným textem. Prvky 

sborového přednesu se tu kombinují s pohybem a s cílem dramatizovat výchozí 

materiál. Sborová dramatizace může být zvuková, tak vizuální. Celá skupina se 

může věnovat obojímu řeči i pohybu. Je ovšem důležité, „aby proud řeči, rytmu 
90 

a kadence byly umocněny pohyby, které prohloubí význam textu"." 

У vyprávěné divadlo 

У čtené divadlo 

У interní divadlo - kombinace čteného divadla a vyprávěného divadlo, v němž 

každá skupina má na starosti přípravu určité části příběhu 

У skupinové divadlo - větší interní divadlo (skupiny cca 10-20 lidí s vedoucím) 

90 f ř 
MORGANOVA, N. SAXTONOVA, J. Vyučování dramatu. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku 

1996. s. 128 
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S divadelní hra 

S pásmo a dokumentární drama 

o pásmo - sled krátkých scén vycházející z různých pramenů 

o dokumentární drama - sled krátkých scén vycházejících z historické události 

S loutky, masky, rukodělná činnost [14, s.l 15-133] 

Dělení technik 

• Techniky, které vytvářejí atmosféru 

S jazyk 

S intonace 

S práce s časem v souvislosti s plánováním hodiny 

S vyvažování - utřídit strategie, techniky a činnost, aby byla energie dětí v 

rovnováze 

uspořádání prostoru 

S vzájemná důvěra 

• Klasifikace technik dle funkcí 

S zpomalování 

S doplňování 

S naplňování - prohlubuje význam 

S krystalizace - umožňuje vybrat to, co je typické 

V spoj ování - v j eden celek 

• Techniky, v nichž učitel používá mluvený projev se specifickým záměrem 

S hlas shůry - používá se v přítomném čase v daném okamžiku, kontrola děje a 

situací 
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У vyprávění 

У rekapitulace 

У zpráva 

•S zobecnění 

• Techniky, které žáky podněcují к mluvenému projevu 

У dotek rukou - oživení ze štronza 

/ hlasová koláž 

У mluvící deník - Instrukce: „Říkej, co píšeš." 

У vytváření vnitřních obrazů 

• Techniky, které jsou specifické pro rolové drama 

У uzavření smlouvy 

У prozrazení konce 

У ticho 

У kotva - vracení se к nějaké věci, obrazu ve smyslu zamyšlení se nad nabitými 

informacemi od prvního představení věci či obrazu 

У demonstrování 

У cizinec v roli 

o uvedení cizince v roli 

o příprava cizince v roli 

• Otázky 

o učitel tázající se mimo roli 

o učitel tázající se v roli 

• Instrukce - minimum slov, která jsou předána tak, aby je všichni slyšeli 

• Boční vedení 
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Facilitace skupinové práce 

učitel/ka kontroluje: 

o vztahy ve skupinách 

o čas 

o to, со vzniká, zde odpovídá instrukci 

o pozoruje celkovou náladu ve třídě 

nabízí: 

o nové podněty 

vycítí: 

o kdy je třeba přerušit práci 

o kdy třeba vstoupit do role 

Skrytá instrukce 

o improvizace ve skupinách 

o rolové drama 

Kladení otázek 

Nevhodná zpětná vazba [14, s.143 - 157] 
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3.3 Kritéria hodnocení v dramatické výchově 

Dramatická výchova se stejně tak jako ostatní výchovy na závěr pololetí hodnotí. 

Osnovy programu Obecná škola nabízejí tento návod na hodnocení: 

„A. Zásady: 

1. Hodnocení je prováděno slovně. 

2. V hodnocení je třeba zachytit zejména pokroky, kterých dítě dosáhlo oproti 

výchozímu stavu. 

3. Důraz je kladen hlavně na kritéria obecná. Kritéria specifická, jejichž naplnění je 

dáno i vrozenou mírou nadání, slouží spíše jako kritéria doplňující. 

4. Děti se od začátku podílejí na svém hodnocení - v obecné škole zatím jen formou 

slovní reflexe činnosti, která proběhla. Učitel jim pomáhá vhodně volenými 

otázkami, aby si uvědomily, zda a nakolik byly ve své práci úspěšné (např. 

"Spolupracovali jsme společně?" "Přispěl někdo nápadem?" "Dokázali jsme se 

soustředit po celou dobu?" atd.). 

B. Obecná kritéria: 

1. Zapojení, aktivita, iniciativa 

2. Soustředění 

3. Schopnost řídit se instrukcemi a dodržovat pravidla 

4. Schopnost pracovat nezávisle a s dostatečnou sebejistotou 

5. Schopnost spolupracovat s ostatními 

6. Schopnost snadno mluvit s ostatními dětmi i dospělými 

7. Schopnost naslouchat 

8. Schopnost j asně formulovat 

9. Schopnost uplatňovat a realizovat nápady (jako jedinci a členové skupin) 

10. Variabilita dětských odpovědí a navrhovaných řešení 

11. Sebekontrola 

12. Vytrvalost, vynakládání úsilí, schopnost dokončit práci 
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C. Kritéria specifická pro dramatickou výchovu: 

I. etapa: ve hře i mimo hru 

1. Schopnost navázat kontakt 

2. Ohleduplnost к druhým (odpovědnost za partnera, který je na mě odkázaný) 

3. Citlivost reakce na podněty 

4. Výrazová proměnlivost 

II. etapa: 

1. Schopnost pravdivě jednat v navozené situaci 

2. Schopnost vstoupit do role (a pravdivě v ní jednat) 

3. Schopnost komunikovat opravdově s partnerem ve hře (slovně i mimoslovně) 

4. Schopnost sdělnosti a výrazové proměnlivosti v mluvě 

5. Schopnost sdělnosti a výrazové proměnlivosti v pohybu 
91 

6. Schopnost pracovat tvořivě s materiálem a předmětem" 

21 PIŤHA, P. HELUS, Z. Vzdělávací program obecná škola. Praha: Portál 1996, s.202. 
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3.4 Dotazníková metoda 

Dotazníková metoda je jedna z metod výzkumu. V pedagogice ji používáme 

v pedagogickém výzkumu či pedagogické diagnostice. 

t v 

Dělení metod pedagogického výzkumu dle Švarcové: 

o pozorování 
o metoda dotazníková 
o metoda rozhovoru 

o analýza pedagogických dokumentů 

o kasuistika 

o metoda experimentu [19, s.23] 

Gavora k nim ještě přidává tyto metody: 

o test 

o zkouška (ústní, písemná, výkonová) [6, s. 20] 

Ve své praktické části používám dotazníkovou metodu, proto zde popíši pouze ji. 

Metoda dotazníková 

Při této metodě se shromažďování dat zakládá na dotazování osob. Je určena pro 
hromadné získávání údajů a patří mezi nej frekventovanější metody pedagogických 
výzkumů. 
Osoba, která vyplňuje dotazník, se označuje jako respondent, úkolové jednotky se 
nazývají položky nebo otázky (pojem položka je širší, může zahrnovat i požadavek 
nebo výzvu: zaškrtni, označ). 

• Vztah tazatele a dotazovaných - důležité je navodit takovou atmosféru, aby 
respondent pochopil, že tazatel hledá informace pro společensky hodnotné 
cíle, a byl přesvědčen o užitečnosti informací, které podává. Proto se к 
dotazníku obvykle připojuje stručné vysvětlení, které respondenta informuje o 
smyslu a způsobu využití výsledků šetření. 
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• Výběr vzorku - výzkumný pracovník určí velikost vzorku, kterému má být 
dotazník rozeslán nebo předán, a to buď metodou náhodného výběru, nebo na 
základě odborné úvahy. 

• Sestavování dotazníku - zda strukturovaný, nestrukturovaný nebo 
kombinovaný. Délka dotazníku závisí na složitosti problému, který chceme 
zkoumat, ale také na věku a schopnostech respondentů, na jejich časových 
možnostech (a také na schopnostech tazatele). 

• Předvýzkum - by měl prověřit jasnost, jednoznačnost a smysluplnost otázek. 
Každý tazatel by si měl svůj dotazník vyplnit především sám, a potom ho ještě 
vyzkoušet na malém vzorku respondentů. Podle získaných poznatků může 
některé otázky ještě upřesnit, doplnit nebo přeformulovat jejich znění. 

• Koncipování dotazníku - zásadní problém při koncipování dotazníku spočívá v 
tom, jak se nejlépe zeptat, abychom se dozvěděli skutečně to, co potřebujeme 
zjistit. 

• Zpracování výsledků výzkumu - odpovědi je třeba nejprve kategorizovat a teprve 
potom se mohou kvantifikovat. Z hlediska objektivace dat získaných dotazníkem 
je důležité spojovat jeho užití s dalšími metodami, které doplní, prohloubí a 
zpřesní výsledky (rozhovor, interview, pedagogické pozorování a další). Získané 
výsledky lze prezentovat formou tabulek, grafů a dále zpracovávat statistickými 
i dalšími metodami. [19, s.25-27] 

Dotazník je třeba připravit tak, aby bylo jasné, jak odpovídat. 

У Přímé odpovědi na uzavřené otázky (ano-ne-nevím) 

У Výběr z několika odpovědí. 

• Volná odpověď (na otevřenou otázku). 

У Uvedení množství (kolikrát týdně... jak moc....). 

У Doplnění věty. 

У Číselné škály (často ...1 2 3 4 5 ... nikdy). 

S Slovně vyjádřená kvantita (velmi často, často...). 

У Určování pořadí (řazení...). [6, s. 21] 

Zásady pro sestavování dotazníku: 

> srozumitelnost a jasnost otázky, přiměřenost věku 

> adekvátní počet otázek 
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> jasná instrukce (kolik možných odpovědí, čas...) 

> nedávat dvě otázky v jedné 

> nedávat intimní otázky, pokud nemohu zajistit bezpečí 

> zajistit anonymitu Ge-li nutná) [6, s.22] 
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4 Praktická část 

4.1 Místo výzkumu a atmosféra 

Během svého pedagogického působení na Základní škole Korunovační 4, Praha 

7 - Bubny, jsem vyučovala dramatickou výchovu ve druhých třídách. Po těžkých 

začátcích (viz Přehled cílů - Září) byly třídy II. A a II. В rozděleny na čtyři skupiny A, 

B, C, D, s nimiž jsem pracovala celý školní rok. 

Pro vytvoření přehledu vytyčených cílů jsem použila osnovy pro Obecnou školu, 

leč škola, na níž jsem praktickou část odrealizovala, pracovala podle programu Základní 

škola. Výuka probíhala 1 x 45 min za 14 dní. Každou skupinu jsem tak měla vidět cca 

2x do měsíce na 45 min. 

Na této škole dosud nebyl nikdo, kdo by se dramatickou výchovou zabýval 
Tudíž jsem se neměla na koho obrátit. Pro ostatní vyučující byla předmětem novým a 

v počátku ho brali jako rozmar pana ředitele. Zde je třeba říct, že většina učitelů, 
působících na této škole, byla dříve narozená. 

4.2 Popis zkoumaného vzorku 

4.2.1 Třída II.B 

Tato třída byla rozdělena na skupiny A a B. Rozdělovala je paní učitelka třídní, 

nevím podle jakého klíče. Výuka ve třídě probíhala podle vzdělávacího projektu 
Tvořivá škola, (Příloha 1) což by mělo dopředu avizovat, že děti nebudou mít obavy 

vyslovit svůj názor a budou vedeny к tvořivosti. 
Na začátku školního roku bylo ve třídě 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 dívek. V pololetí 

přišel jeden chlapec, který byl přidělen do skupiny A. Všechny děti byly české 

národnosti. 

4.2.1.1 Skupina A 

Skupina A má deset dětí, tedy čtyři chlapce a šest holčiček. Až na dvě dívky a 

jednoho chlapce obsahuje tato skupina velmi dominantní dětské osobnosti. Jedna 
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holčička se téměř každou hodinu urazí a odejde trucovat do kouta. Ostatní děti ji 

neberou příliš vážně. Zbylé tři holčičky neustále usilují o moji pozornost a blízkost. 

Dokáží být na sebe až hrubé, i když se jedná jen o to, kam si v kruhu sednu. Pak zde 

jsou dva živější kluci. Podle soudu paní učitelky třídní téměř nevychovatelní jedinci. 

Vždy přijdou s něčím zvláštním. Pravda, někdy se to úplně nehodí, ale spíše mám pocit, 

že zkouší, kam až mohou zajít. Dále je zde takový „pan profesor". Velmi chytrý 

chlapec, který na počátku potřebuje vysvětlit, proč se co má dělat. 

4.2.1.2 Skupina В 

V této skupině je šest chlapců a čtyři holčičky. Není tu tolik dominantních 

osobností. Kluci mají svůj svět, tak jak ho kluci mívají. Dvě holčičky vyžadují moji 

pozornost a blízkost, ale není to tak intenzivní jako u skupiny A. Nesoupeří mezi sebou. 

Třetí holčička je větší než ostatní, v prvních hodinách jsem byla upozorňovaná na to, že 

se jí nepovedl nějaký test a že je hloupá. Na to poukazují zejména dvě holčičky. Čtvrtá 

není nijak zlá, ale neustále někoho opravuje, že něco dělá špatně. Její jistota, dle mého 

soudu, spočívá v tom, že vše má být takové, jaké to už je. Během prvních pár hodin 

jsem ale měla pocit, že má pro dramatickou výchovu talent. Její potřeba opravdovosti se 

překlenuje do dobře zahraných rolí. 

4.2.2 Třída II.A 

Tato třída jede podle programu naší školy, tedy programu Základní škola.. Děti 

z této třídy naplňovaly zbývající skupiny C a D. Celkem jich bylo 22. Rozdělení jsme 

udělaly s paní učitelkou třídní podle abecedy. 

4.2.2.1 Skupina С 

Je jich celkem jedenáct. Není tu žádné dítě, které by něčím vyčnívalo mezi 

ostatními, jsou na tom všichni zhruba stejně. Jen jedna holčička je silně hyperaktivní, 

takže během kruhu nebo nějaké aktivity, která vyžaduje soustředění, se najednou 

zvedne, párkrát oběhne třídu nebo začne skákat. Překvapilo mě, že to dětem není divné. 

Vyjádřila jsem se, že je to v pořádku, když to nebude nijak narušovat činnost. 
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4.2.2.2 Skupina D 

Taktéž jich je jedenáct. Je zde jedna Romka, která je silnější a ne zrovna studijní 

typ, ale hodná holčička. S ostatními moc nekomunikuje, jenom se usmívá. Dále Rus, o 

kterém se domnívám, že je starší než ostatní děti. Chodil do školy v Rusku a moje 

metody se mu nezdají dostatečně školní. Zatím se do činností moc nezapojuje. 

V neposlední řadě jsou v této skupině dvě holčičky a jeden chlapec. Jsou to tahouni celé 

skupiny. Jsou neskutečně zvídavé, stále hledají nové možnosti a co víc, neustále se 

chtějí hloubat v nastolených problémech. 

4.2.3 Subjektivní popis učitelského stylu třídních učitelek 

Třídní učitelka II.A byla paní J. P. Byla, tedy stále je to starší paní, která je již 

v důchodu. К dětem přistupovala velmi lidsky, bylo na ní vidět, jak má děti ráda, ale 

zároveň jim nedala nic zadarmo. Nepokoušela se o žádné novinky, ale nevyhýbala se 

jim. Věřím tomu, že většina její výuky probíhala frontálně. Děti nejspíš neměly pestrou 

výuku, plnou akčních a silně motivujících metod, ale cítily se ve třídě bezpečně. Brala 

věci tak, jak jsou. Podle mého názoru třída bývá často odrazem vlastností třídního 

učitele. 

Třídní učitelka II.B byla R.K. Oproti paní učitelce z II.A byla otevřenější novým 

metodám. Jak už bylo řečeno, učila dle Tvořivé školy, ale možná právě to jí ubíralo na 

lidskosti. Mnohokrát jsem ji viděla jednat s dětmi nedůstojně, ale zároveň se o ně velmi 

pečlivě, tedy přímo extrémně starala. Razila metodu, že dětem, zvláště pak takhle 

malým, se nemá ukazovat něco zlého nebo to, co ona vyhodnotila jako zlé. (viz lekce 3) 

Zdálo se mi, že potřebuje mít svoje „dětičky" kolem sebe, nenapadá mě jiný příměr, než 

jako má kvočna kolem sebe kuřátka. Mně se tady ovšem trochu ztrácí myšlenka Tvořivé 

školy. 
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4.3 Prostory, ve kterých se lekce realizovaly 

4.3.1 Hathóra 
99 • . . . 94 

J Je to místnost v přízemí vedle Dyscentra. Pronajímá si ji společnost Hathóra . 

Je zde položen koberec po celé místnosti. Z vybavení tu je klavír, Orffovy nástroje, 

lavice, které byly přiražené okolo zdí, pár židlí a nějaká křesla patřící ke stolům, které 

vlastnilo Dyscentrum. Okna se nedají otevřít, jelikož vedou na hlavní ulici -

Korunovační - přes hluk není nic slyšet a z výfukových plynů se nám brzy začne motat 

hlava. Hathóra během roku do oken něco nainstalovala, takže se nedají otevřít. Větráme 

na chodbu. 

Místnost využívá převážně v odpoledních hodinách společnost Hathóra, která si 

ji pronajímá. Jak jsem později pochopila, většina vybavení patřila této společnosti. 

V dopoledních hodinách, nejčastěji v pondělí, ve středu a v pátek, v době mých hodin, 

využívá prostory Dyscentrum na různé kurzy pro učitele aj. 

Tuto místnost jsem dostala jako místnost, ve které mám učit dramatickou výchovu. 

4.3.2 Aula 

Je místnost, ve které se konají různé společné školní události. Je to prostor s tou 

nej horší akustikou, jakou jsem kdy slyšela. Mluvit zde může opravdu jen jeden a 

jakmile začne hovořit někdo jiný, tak se z toho stane směsice divných zvuků. Je to 

hodně velká místnost, tak jak auly bývají, s pódiem, na kterém se stydí rozladěný klavír. 

Podél zdí jsou vyrovnány staré kovové židle, které těžko zvedne i žák devátého ročníku. 

Aula je průchozí. Průchod je pro žáky zakázán, takže ho vesele využívají i během 

výuky. Od 11:40 asi do jedné je v aule družina. 

22 Dyscentrum je nezávislá organizace, která poskytuje dětem, rodičům i učitelům odbornou pomoc 

v oblasti integrovaných dětí. Pořádá různé kurzy a projekty pro tuto skupinu lidí. 
23 Hathóra je společnost, které provozuje pro děti různé kroužky. 
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4.3.3 Moje kmenová třída Vil.A 

Požádala jsem paní učitelku, aby si brala na hodinu matematiky třídu, ve které jsem 

byla třídní, do učebny zeměpisu. Tím se uvolnila moje třída. Chodila jsem se skupinami 

C a D od pololetí do mé třídy, od května i se skupinami A a B. Je zde pouze 10 lavic. 

Jelikož jsem se svými dětmi pracovala na socializačním projektu, vypadala naše třída 

spíše jako třídy na prvním stupni. Vzadu byl koberec, za katedrou knihovnička, ve které 

byly papíry na psaní, pastelky a fixy, lepidla, nůžky atd. Vzadu se nacházely také 

skříně, ve kterých jsem měla látky pro různé kostýmní znaky apod. Zadní stěnu jsme 

pomalovali, téma bylo pouť. Třída sama o sobě byl dost velká, takže jsme si s druháky 

nemuseli ani posouvat lavice, jen při výjimečných činnostech. 
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4.4 První mapování 

První mapování probíhalo subjektivním pozorováním již během prvních dvou 

lekcí. Následně jsem po 2. lekci udělala ve třídách dotazník. Po domluvě s učitelkami 

jsem zvolila dotazník tak, aby děti odpovídaly známkou jako ve škole. Na poslední 

otázku odpovídaly ano - ne. Musela jsem jim ho diktovat, jelikož jsem ještě nedostala 

kopírovací kartu. Nikdo mi nevyšel vstříc, jelikož tento dotazník je z pohledu školy jen 

pro mé soukromé účely. Výsledky jsou v příloze 1. 

Dotazníkem jsem chtěla zjistit výchozí fáze pro své vytyčené cíle. Zejména cíle: 

bezpečná komunikace ve skupině, aktivně se zapojovat při práci ve skupině, 

uvědomovat si sám sebe jako součást skupiny. 

Závěry z dotazníku: 

II.A - Dotazník vyplňovalo 18 dětí. (tabulka číslo 1.) 

S Dle dotazníku těmto dětem nečiní problém pracovat ve skupinách. Pouze tři děti 

s tím mají mírné potíže. 

S Nečiní jim potíže mluvit v kroužku. 4 děti s tím mají střední problém. 

S Celkem 10 dětí má pocit, že jim někdo naslouchá, když mluví. 

У Osm dětí má pocit, že jim nikdo nebo jen pár dětí naslouchá, když hovoří. 

Z tohoto počtu je 6 dívek. 

S 13 dětí se zapojuje do práce ve skupině a 5 se nezapojuje. Z pohledu dívky - hoši 

jsou na tom hoši mírně hůře. 

II.B - Dotazník vyplňovalo 17 dětí. (tabulka číslo 2.) 

S Dle dotazníku pouze 4 dětem nečiní problém pracovat ve skupinách. Pouze 6 

dětí s tím má mírné potíže. Tři děti střední potíže a 4 velké potíže. 

S 9 dětem nečiní potíže mluvit v kroužku. 1 dítě s tím má střední problém. Celkem 

6 dětem toto činí velký problém. Z toho se jedná o 4 dívky. 

S 5 dětí má pocit, že jim někdo naslouchá, když mluví. Z tohoto počtu se jedná o 4 

dívky. 4 děti mají někdy pocit, že jim někdo naslouchá. 

•S 7 dětí má pocit, že jim nikdo nebo jen pár dětí naslouchá, když hovoří. Z tohoto 

počtu je 5 dívek. 
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•S 10 dětí se zapojuje do práce ve skupině, 6 se nezapojuje a jedno dítě se zapojuje 

špatně. 

Tabulka ě. 1 

DOTAZNÍK 1 
II.A -18 dětí 

DÍVKY -11 CHLAPC - 7 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

Jak je pro vás obtížné 
pracovat ve skupině? 8 3 X X X 7 X X X X 1. 

2. 

3. 

Činí vám potíže na začátku 
hodiny mluvit v kroužku? 3 4 4 X X 7 X X X X 

1. 

2. 

3. 
Nakolik si myslíte, že vás 
poslouchali ostatní? 2 3 X 2 4 3 2 1 X 1 

ano ne ano ne 

4. 
Zapojujete se, když se 
pracuje ve skupině? 7 3 6 2 

Zvláštni odpovědi. Ixjasně 

Tabulka ě.2 

II.B- 17 dětí 
D VKV - 9 CHLAPC - 8 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 
Jak je pro vás obtížné 
pracovat ve skupině? 2 4 X X 3 2 2 3 X 1 

2. 
Činí vám potíže na začátku 
hodiny mluvit v kroužku? 4 X 1 X 4 5 1 X 1 1 

3. 
Nakolik si myslíte, že vás 
poslouchali ostatní? 1 3 X 2 3 1 x 4 2 1 

ano ne ano ne 

4. 
Zapojujete se, když se 
pracuje ve skupině? 5 3 5 3 

Zvláštní odpovědi. Ixšpatně 
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4.5 Přehled vytyčených cílů DV 2006/2007 (22 lekcí) 

Dlouhodobý cíl: Rozvíjení pozitivních rysů osobností a sociálních dovedností. 

Osvojení si technik a metod dramatické výchovy. Viz jednotlivé 

lekce 

Krátkodobé cíle jsou rozvrženy do jednotlivých měsíců. 
-л r V r 

1. zari 

Výuka dramatické výchovy se po celé září nekonala. Pan ředitel se rozhodoval, 

jestli ve druhých třídách zavede dramatickou výchovu nebo angličtinu. Poslal 

rodičům dotazníky, aby zjistil, o co mají zájem. Z dotazníků vyplynulo, že mají 

zájem o angličtinu. Domluvili jsme se na angličtině. Měla jsem začít poslední týden 

v září. V rozvrhu pak byla napsána Tvořivá dramatika. Následně mi pak ředitel 

řekl, že mám dělat Tvořivou dramatiku. Začala jsem až v říjnu. 

2. říjen 

cíle: 

• seznámení s dětmi, vytvořit přátelský kolektiv na základě vzájemného poznávání 

• seznámení s prostorem, ve kterém bude výuka probíhat 

• zmapování = zjištění výchozího stavu 

• zvládání komunitního kruhu 

• umění diskuze 

• práce v malých skupinách, nahodilých dvojicích 

• orientace v prostoru 

• dát dotazník zjišťující výchozí fáze pro stanovení dalších cílů 

3. listopad 

cíle: 

• upevňování techniky - komunitní kruh, aktivně se zapojovat do hovoru 

• práce ve skupince - max. 4 žáci/kyně 

• vnímání prostoru 

• rozvoj sluchového vnímání 

• seznámení s technikami: ŽO, vnitřní hlasy, kolektivní improvizace 
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4. prosinec 

cíle: 

• vnímání prostoru - chůze po prostoru, vnímání vlastního těla v prostoru 

• práce ve dvojicích 

• nonverbální komunikace 

• nést zodpovědnost za druhého 

• uvědomování vlastního těla v prostoru 

5. leden 

cíle: 

• společná práce v nahodilých dvojicích 

• vnímání toho druhého a uvědomování si svých vlastních potřeb 

• nonverbální komunikace 

• společná improvizace 

6. únor 

cíle: 

• kolektivní improvizace 

• kolektivní práce na společném úkolu 

• přenesení problematické situace do jiného prostředí 

7.březen 

cíle: 

• zvládat prostor a respektovat partnery v něm 

• kooperace, řešení problému 

• rozehraný obraz zakončený živým obrazem 

8. duben 

cíle: 

• aktivně se zapojovat do dialogu 

• práce s napětím 

• rozvoj rytmu 

9. květen 

cíle: 

• rozvoj trpělivosti 
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• práce skupiny jako celku 

• rozvoj sluchové percepce 

• jak se zachovat, když mi někdo nadává, ubližuje ... 

10. červen 

cíle: 

• rozvoj trpělivosti 

• uvědomování si vlastního těla v prostoru 

• uvědomit si důsledky svého chování 

• uvědomování si pocitu toho druhého prostřednictvím vstoupení do role 
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5. Lekce 

4.6 1. lekce - Ufoni 

měsíc: říjen 

cíle: 

• seznámení s dětmi 

• umění diskuze 

• zvládání komunitního kruhu 

• práce v nahodilých dvojicích 

• orientace v prostoru 

Plán 

1. komunitní kruh 

• seznámení s obsahem tohoto předmětu 

• otázky: „Co si myslíte, že budeme v hodinách dramatické výchovy dělat?" 

„Podíváme se spolu na veletrh robotů, do tajné zahrady, na vše, co by se 

v ní mohlo skrývat a na různá místa." 

2. hry na zapamatování jmen 

• Instrukce: „Řekněte každý své jméno a k tomu přidejte slovo, které začíná 

stejným písmenem." 

• Instrukce: „Zahrajeme si teď hru. Jmenuje se RAMSESE: Stoupněte si do kruhu. 

Zvedněte pravou ruku (stojím v kruhu a zvedám s nimi) a položte ji na rameno 

souseda po vaší levé straně (ukážu a počkám). Teď položte svoji ruku na svá 

prsa (ukážu a počkám). A nyní ji položte na rameno souseda po vaší pravé straně 

(ukážu a počkám). A teď to zkusíme spojit (ukážu). Začínáme všichni společně 

- teď. Sledujte mě, co říkám u pohybů." 

• Ukazuji: spojený pohyb a rozdělím při něm slovo RAMSESE na tři slabiky 

RAM= rameno souseda po levé straně, SE=moje prsa, SE= rameno souseda po 

pravé straně. 

• Instrukce: „Nyní místo RAMSESE použijeme první slabiky ze jmen našich 

sousedů a z našeho jména." 
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• Ukazuji a říkám: „ Vlevo ode mě stojí Petra. Vezmu si z jejího jména první 

slabiku PE, dotknu se pravou rukou jejího ramene a vyslovím PE. Pak dám ruku 

na sebe a řeknu KA (jako Ka - teřina). Vpravo ode mě stojí Martin. Dotknu se 

ho a řeknu MAR. Dohromady PE-KA-MAR." 

• Instrukce: „ Stoupněte si. Pojedeme po kruhu a každý řekne svoje jméno а к 

tomu přidá nějaký pohyb a zvuk, tedy nějaké gesto" 

Ukazuji: „Katka" a zařvu jako lev a vytasím drápy." 

3. chůze prostorem + hra na zapamatování jmen 

• Instrukce: „Choďte teď prostorem a až někoho potkáte, tak se pozdravte těmi 

gesty, zvukem a pohybem, který jste dělali před chvílí ke jménům. Ale pozor! 

Uděláte to gesto, tedy zvuk a pohyb, který dělal člověk, kterého jste právě 

potkali. Když si to nebudete pamatovat, tak ho požádáte, aby vám to gesto znovu 

ukázal." 

4. vytváření skupin + hra na Ufony 

• diskuze v kruhu na téma Jak se zdravíme.... 

• Instrukce: „Vytvořte 2 řady proti sobě stejně početné." „Půjdeme za chvíli proti 

sobě, až řeknu teď. Ve dvojicích se zdravíme jako 2 lidi, co se znají.", „nyní 

jako lidi, co se neznají". „Dále se zdravíme, tak jako když se potká matka a 

dítě." „Nyní se budeme zdravit jako Ufoni, kteří se znají.", „ nyní se zdravíme 

jako Ufoni, kteří se neznají." „ a teď jako Ufouftátko s maminkou." 

5. stanovení pravidel při závěrečném komunitním kruhu 

• Instrukce: „Stanovme si teď společně pravidla, ale nejen pro vás, ale i pro mne, 

aby se nám spolu dobře pracovalo." 

4.6.1 Realizace 1. lekce 

Skupina A 

1. komunitní kruh 

• při vytvoření prvního kruhu nebyl žádný problém, ale během hodiny se ukázalo, 

že děti neumějí kruh udržet; různě přes sebe lezou a snaží se být co nejvíce u mě, 

neměla jsem žádný prostor, byly hrozně upovídané. 
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• Moje reakce: Situaci jsem řešila „Objetím zeměkoule" 

Instrukce: „Stoupněte si do kruliu, spojte ruce, natáhněte se, krok dopředu, pusťte 

se, sedněte si na zem. " — moc dlouho nevydrželi 

• některé děti si myslely, že to bude angličtina, nikdo j im nic neřekl 

• sdělila jsem jim, že toto je dramatická výchova, čekaly, že budou dělat divadlo, 
řekla jsem jim, že dramatická výchova není jen o divadle, ale o tom, aby se 

naučily divadlo hrát a poznaly nejdříve samy sebe v určitých situacích tak, aby to 

potom případně mohly někdy zahrát v divadle 

2. hry na zapamatování jmen 

• velký problém s lateralizací při RAMSESE, i během této hry se děti držely stále 

za mnou, překvapilo mě, že nebyl žádný problém se slabikováním 

• moc prostorem nechodily, z devíti tak 6 dětí se stále drželo mne 

• při reflexi si moc nepamatovaly, zapamatovaly si jen ty výrazné, na otázku, proč 

si myslí, že si zapamatovaly pouze tyto, co si pamatovaly, neuměly odpovědět 

vůbec - ani, že to byl jejich kamarád/ka, neřekly nic 

3. chůze prostorem + hra na zapamatování jmen 

• moc prostorem nechodily, z devíti tak 6 dětí se stále drželo mne 

• při reflexi si moc nepamatovaly, zapamatovaly si jen výrazná gesta 

• na otázku: „Proč si myslí, že si zapamatovaly pouze tato?", neodpovídali vůbec -

neřekly nic 

4. vytváření skupin + hra na Ufony 

• po cvičení 2. jim dělalo problém se rozmluvit 

• trvalo nám cca 3 minuty, než se žáci rozdělili na polovinu, jelikož jich bylo devět 

a jsem hrála jsem s nimi, tak byla většina na mojí straně, na druhé straně zbyli dva 

kluci, šla jsem k nim a tím vznikl problém, že k nám musely dvě dívky, nakonec 

šly dvě kamarádky 

• v reflexi na otázku: „Který pozdrav vás zaujal nebo překvapil?" bohatě vyprávěli 

o ufonech a bylo těžké je dostat z role Ufonů 

• při rozhovoru jsme došli k tomu, že když se lidé znají, tak se při pozdravu 

dotýkají, usmívají se a víc „křičí" 
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5. stanovení pravidel při závěrečném komunitním kruhu 

• pravidla j sme nestihli 

Skupina В 

Ztratili jsme čas tím, že paní vrátná nebyla ve vrátnici a tím jsem dostala pozdě 

klíč od Hatory, další ztrátu času vznikla bodem 3. 

1. komunitní kruh 

S podobné problémy s tvořením kruhu jako skupina A 

S při tvoření gest dost nevýrazná gesta, styděli se 

2. hry na zapamatování jmen 

vynecháno kvůli ztrátě času 

3. chůze prostorem + hra na zapamatování jmen 

S tolik se za mnou netáhli a snažili se chodit prostorem, ale nezdravili se, musela 

jsem je na to upozornit 

^ pouze jedno dítě si pamatovalo nějaké gesto 

4. vytváření skupin + hra na Ufony 

S velký problém vytvořit dvě pětice, jelikož jsou většinou rozdělení do 

kamarádských dvojic, navíc po zadání, že mají dvojici naproti, vznikl nový 

zmatek a stěhování a měnění stran, pro tentokrát jsem je nechala, abych viděla, 

jak se dohadují 

S Po pozdravech přišla jedna dívka žalovat, že ji někdo při zdravení kopal. Svedla 

jsem to na druh zdravení a zeptala jsem se příslušného ufona, jaký to má 

význam. Řekl, že to je jejich planetě běžné. Tak jsme se shodli na tom, že je 

dobře, že žijeme na Zemi, kde se tohle nedělá. 

S teprve po velkém navedení poznali rozdílnost mezi pozdravy známých x 

neznámých x a blízkých lidí 

5. stanovení pravidel při závěrečném komunitním kruhu 

pravidla jsme nestihli 
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Skupina С 

Nemohli jsme najít místo, v Hathóře probíhal nějaký kurz, nakonec jsme byli 

v aule. 

1. komunitní kruh 

• u této skupiny nebyl problém vytvořit kruh, jsou o hodně klidnější a moc 

nekomunikují oproti skupinám A a B, netlačí se na mě, každý má svůj prostor 

2. hry na zapamatování jmen 

• opravdu velký problém s lateralitou, ale daleko jednodušší přidat jim něco 

к instrukci a ochotnější ke změnám 

• jejich doprovodný pohyb = gesto к jménu byl v projevech klidný - mávání, držení 

za ruku, dřep 

3. chůze prostorem + hra na zapamatování jmen 

• poměrně dobře chodili prostorem a plnili zadanou instrukci a kupodivu si tohoto 

dost pamatovali 

• jedno dítě si tak bloumalo po třídě a jiné se schovalo pod židli 

• Moje reakce: Dnes jsem to nechala být, chtěla jsem se k tomu vrátit při 

stanovování pravidel - Pravidlo Nenucenosti. 

4. vytváření skupin + hra na Ufony 

• na polovinu se rozdělili během chvíle, bylo jich 8, takže čtveřice nebyl problém, 

nevím, co by udělal lichý počet (výzva pro další hodinu) 

• rozdíly odhalili, ale měli trochu problém s komunikací a navíc stále byli v roli 

Ufonů, musela jsem je dostat z role až „odčarovadlem" 

5. stanovení pravidel při závěrečném komunitním kruhu 

• nestihli jsme pravidla 

Skupina D 

Byli jsme ve třídě VII. A. V Hathóře probíhal nějaký kurz. 

1. komunitní kruh 

> tato skupina neměla vůbec problém vytvořit komunitní kruh a udržet ho i delší 

dobu, občas někdo jakoby vystřelil ze sedu doprostřed kruhu a něco řekl, ale vrátil 

se zpět 
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2. hry na zapamatování jmen 

> v této skupině dvě děti chybovaly v RAMSESE tak, že si pletly levou a pravou 

stranu, ostatní děti se jim smály 

> Moje reakce: Řekl jsem jim, že já si pletu strany dodnes a právě hráni 

takovýchto her mi pomáhá si to procvičovat. Řekla jsem jim vtipnou příhodu ze 

svého života. Zasmáli jsme se tomu a hráli jsme dál. 

3. chůze prostorem + hra na zapamatování jmen 

> doprovodná gesta ke jménům byla celkem dobře zapamatovatelná, dost výrazná -

řev lva, plazení jako had, jízda na kole a proto si je většina i zapamatovala, což 

odhalili i v krátké reflexi 

> prostorem chodili od člověka к člověku, nebloumali, zajímalo je, jestli si budou 

ostatní jejich gesta pamatovat 

4. vytváření skupin + hra na Ufony 

> rozdělili se hned na chlapce a děvčata, mezi chlapci byla i Romka. Dost mě 

překvapilo, že když jsem řekla: „Vytvořte dvě řady proti sobě, jednu po pěti, 

druhou po čtyřech", tak to měli hned a navíc se postavili čelem к sobě a udělali si 

mezery mezi sebou na prostor 

> rozdíly odhalili, bohatě vyprávěli o tom, jaké Ufony potkali 

5. stanovení pravidel při závěrečném komunitním kruhu 

> Pravidla: v kruhu mluví jenom jeden a ostatní poslouchají - vymysleli pouze 

toto, ostatní jsem nabídla a byly schváleny - mohu reagovat, když někdo mluví, 

ale počkám, až domluví, nenucenost = možnost neúčastnit se a pak se zase 

vrátit do hry, možnost říct slušně svůj názor 

> Na konci jsem se přeřekla a řekla jsem jim, že se mají seřadit a že je odvezu, 

ptali se mě, jestli pojedeme autobusem, tak jsme jeli. Máme přísného pana 

řidiče, který vysadí kohokoliv, kdo zlobí anebo dělá neplechu, přesně vymezené 

prostory, kudy autobus může jet, používám to jako prostředek k tomu, abych je 

v tichosti převedla do Hathóry či kam je potřeba. 
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4.6.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů u všech 4 skupin 

1 .lekce 

Umění diskuze 

Skupina А а В jsou hodně upovídané. Pravidlo mluví jenom jeden jim také činí potíže. 

Překřikují se a nenaslouchají. Skupiny C a D jsou na tom lépe. Mluví většinou jenom 

jeden. Děti ze skupiny С nejsou moc hovorné. 

Zvládání komunitního kruhu 

Skupina А а В neumí komunitní kruh udržet. S paní učitelkou třídní ho dělají. Z toho 

jsem nejdříve usuzovala, že to v této skupině nebude problém, ale je. Viz. realizace 

hodiny bod 1 - skupina A. Skupina C a D neměla s komunitním kruhem problém. 

Přitom ho ve výuce nedělají. 

Práce v nahodilých dvojicích 

Skupině А а В činilo potíže rozdělit se na polovinu. Jako problém se objevilo to, že bylo 

třeba se rozdělit na lichý počet 5 a 5, a 5 a 4. Většinou se kamarádí po dvojicích a tím 

zákonitě muselo dojít к roztržení nějaké dvojice. Navíc jsem potřebovala stejný počet 

na obou stranách, takže jsem se u skupiny B, když už jsem je měla rozdělené na 4 a 5 

přidala na stranu, kde byly 4 děti. Nenapadlo mě, že tím vznikne další problém, že 

všechny děti chtěly být na té straně, co jsem byla já. Uvažovala jsem, jestli jsem je 

měla nechat vytvořit dvojice a nechat je pracovat v navyklých dvojicích, ale mým 

původním záměrem bylo vidět je, jak pracují v nahodilých dvojicích, tak jsem to 

tak nechala. Skupiny C a D zvládly rozdělení se na polovinu bez problémů. Možná to 

bylo tím, že vycházel sudý počet na polovinu. Následnou práci v nahodilých skupinách 

všechny skupiny zvládly celkem obstojně. Jen v jedné skupině došlo ke kopnutí viz. 

Realizace hodiny v bodu 3 - skupina B. 

Orientace v prostoru 

Cvičení, které jsem к tomuto zvolila, bylo spíše jenom к mapování, jak na tom současně 

skupiny jsou. Potom, co jsem měla možnost vidět, jak probíhá cvičení v praxi, se mi 

nezdá kvalitní, jelikož vlastně vybízí к fixaci к jednotlivým lidem. Dítě v tomto cvičení 

není v prostoru „samo". Nejspíše jsem tím dosáhla jen seznámení s prostorem ve smyslu 
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tak tady budeme přebývat. Ale bohužel díky nejrůznějším vlivům jsme nemohli být 

v prostoru Hathóry. 

Pravidla 

Pravidla jsem stihala jen u jedné skupiny. S ostatními je udělám další hodinu. 

Jiné postřehy 

Moje přeřeknutí na konci hodiny se skupinou D dalo vzniknout Autobusu a přísného 

pana řidiče. Zavedu to ve všech skupinách. Nejdříve budu dělat řidiče já a pak to 

přenechám dětem. Hodina ve skupině D byla z mého pohledu nej povedenější. Nedokáži 

teď posoudit, jestli je to tím, že dělám tuto lekci u nich již po čtvrté nebo talentem, který 

dřímá v těchto dětech. Zdržuje mě neustále s nimi někam přecházet, vyhovovalo by mi 

být na jednom místě. Ztrácíme tím dost času. 

Skupiny А а В budou nejspíše silně fixované na kantora. 
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4.7 2. lekce - Veletrh robotů 

měsíc: říjen 

cíle: 

• stanovit pravidla ve skupině А, В, С 

• práce ve skupině, práce v malých skupinách 

Plán 

1. komunitní kruh, rozpovídání, náladoměr, stanovení pravidel 

• rozpovídání 

Instrukce: „Řekni ve dvou až třech větách, co jsi dělal/a o víkendu a pak pošli 

dotykem dál. Jestli nechceš mluvit, rovnou pošli slovo dál." 

• náladoměr = stav nálady 

Instrukce: „Zavřete oči a palcem natažené ruky ukažte, jak se dnes cítíte. Na 

zemi je úplně nejhůř, nahoře je úplně nejlépe, jako na teploměru. Zavřít oči, 

nastavit. Otevřít oči." 

• Instrukce: „Stanovme si teď společně pravidla, ale nejen pro vás, ale i pro mne, 

aby se nám spolu dobře pracovalo." 

2. rozhýbání, motivace 

• Instrukce: „Rozdělte se na polovinu, jedna polovina se postaví na jednu stranu 

do řady, druhá polovina si stoupne na druhou stranu, také do řady .Nyní jste 

roboti, vaším úkolem je přejít tuto místnost. Můžete teď. Teď přejděte místnost 

jako robot a když se potkáte s jiným robotem, tak se jako roboti pozdravte." 

3. rozdělení do skupin, připravená improvizace 

• Veletrh robotů 

Instrukce-. „Rozdělte se na skupiny po třech." „Jste teď konstruktéři robotů a 

jste pozváni na veletrh robotů. Vaším úkolem je navrhnout, vyrobit robota, který 

by mohl být nějak prospěšný lidem. Jeden z vás bude robot a ostatní dva ho 

představí lidem, kteří by ho chtěli koupit. Ukážou, jak funguje, na co ten robot 

je, jak se zapíná a jiné věci, které budou potřeba к tomuto robotovi říct." 
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• učitel v roli - organizátor veletrhu 

Instrukce: „Vážení obchodníci počítačových firem, vítám vás na veletrhu robotů. 

Naši nej lepší konstruktéři vyrobili pro vás velmi výkonné roboty. Za malý 

moment budete moct zhlédnout všechny naše roboty. Jednotliví konstruktéři 

vám vysvětlí, к čemu robot slouží a jak je možné ho ovládat. Nyní zvu na 

podium první skupinu konstruktérů..." 

4. Závěrečná reflexe - komunitní kruh 

• reflexe ke hře a plnění zadaných úkolů 

4.7.1 Realizace 2. lekce 

Skupina A 

1. komunitní kruh, rozpovídání, náladoměr, stanovení pravidel 

• v této skupině je dost dětí, které chtějí stále něco vyprávět, tak jsem zadala 

pravidlo, že na začátku hodiny má každý právo říct, co chce nebo potřebuje ve 

dvou nebo třech větách, abychom se pak tím, až budeme pracovat, nezdržovali 

• komunitní kruh na začátku hodiny moc nezvládali, lezli přes sebe a různě se váleli 

• náladoměr vynechán, jelikož jsme ztratili dost času vyprávěním na počátku 

hodiny 

• pravidla jsme stanovili pouze tato: 

• nenucenost 

• mluví jenom jeden 

2. rozhýbání, motivace 

• rozdělili se na polovinu, celkem dobře - znali z Ufonů 

• přecházeli různě rychle, dvě děti přeběhly a naopak jedno šlo dost pomalu, jeden 

chlapec začal místo chůze robota střílet, zeptala jsem se ho, jestli to bylo v 

instrukci, neodpověděl, pak už nestřílel 

• vráželi do sebe 

Moje reakce: „Jste roboti, kteří se umějí vyhýbat a do ničeho nevrážejí, ani do 

jiných robotů. " - bylo to o něco lepší 
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3. rozdělení do skupin, připravená improvizace 

• problém vytvořit trojice zhruba u poloviny dětí, jedna dívka kvůli tomu začala 

trucovat, nechtěly si rozdělit dvojice, na které jsou zvyklé, nebo jim vadilo být 

s někým konkrétním ve skupině, nakonec 4 skupiny 

• 3 skupiny neměly roboty prospěšné lidem 

• 4 skupiny /všechny/ zvolily к předvedení pantomimu, neřekly na začátku název 

robota, jeho funkci, nepopsaly ho i přes několikerou výzvu Organizátora 

4. Závěrečná reflexe - komunitní kruh 

• položila jsem jim otázku: „ Který z robotů byl lidem prospěšný?" Uměly hned 

odhalit, který robot byl a který nebyl prospěšný lidem 

• Moje reakce, jelikož už zazvonilo, byla, aby se zamyslely nad tím, jak zněla 

instrukce, co měly dělat a jestli splnily zadání úkolu. 

• neuměly stále udržet kruh, dvě holčičky neustále vyžadovaly moji blízkost 

Skupina В 
v 

Sli jsme do Hathóry, ale byl zde kurz, proto jsme pak šli do auly, u mě ve třídě 

bylo plno. 

1. komunitní kruh, rozpovídání, náladoměr, stanovení pravidel 

У i v této skupině se objevily tak 3 holčičky, které po mě vyžadovaly blízkost, 

sedaly si ke mně tak těsně, že jsem nevěděla, kam si mám sednout, abych jim 

neublížila 

У dnes byli také velice upovídaní 

У náladoměr vynechán, jelikož jsme hledali dlouho místnost a dlouho mluvili 

У pravidla j sme stanovili pouze tato 

• nenucenost 

• mluví jenom jeden 

2. rozhýbání, motivace 

У problém dělit se na polovinu, jedna dívka je tam takový organizátor, a tak je různě 

přetahovala 

У i když měli jít jenom na druhou stranu, měli potřebu se fixovat na protějšek, 

respektive k tomu, kdo naproti nim stojí, a jít к němu 
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У Moje reakce: „Jste roboti, kteří se umějí vyhýbat a do ničeho nevrážejí, ani 

do jiných robotů." Pak se zvládli vyhnout. 

3. rozdělení do skupin, připravená improvizace 

У problém rozdělit se na skupiny, nejdříve se rozdělili na čtveřice, stále jsem čekala, 

a nakonec se nějak dohodli 

У pak se veletrhu zúčastnili tak, že v jedné trojici se vytvořila dvojice a toho třetího 

vytěsnili 

•S Moje reakce: Po předvedení jsem se v roli organizátora zeptala takto: „Nebylo 
\/ r o v

 r 

mi jasné, proč celý tým pracovníku nenastoupil?" Řekli mi, že ten třetí na tom 

nepracoval. Moje reakce: „Proč byl na dovolené, když jste tohoto robota 

stavěli?" Ozval se ten třetí, že nechtěli dělat to, co jim navrhoval. Moje reakce: 

„Stalo se i v ostatních firmách, že jste se neshodli na výrobku? Jak jste to 

řešili?" „Došli jsme k tomu, že když je víc nápadů, tak se bude hlasovat". 

4. Závěrečná reflexe - komunitní kruh 
У nezbyl čas pro závěrečnou reflexi, což mě u této skupiny zrovna mrzelo. 

Skupina С 

1. komunitní kruh, rozpovídání, náladoměr, stanovení pravidel 

• komunitní kruh zvládají 

• při aktivitě kdo chce co říct, poslali gesto dál a neřekl nikdo nic 

• pravidla jsme stanovili -

> nenucenost 

> mluví jenom jeden 

> ostatní mohou říct potom, co domluví, svůj názor 

• většina dětí se cítila podle náladoměru dobře, palec v úrovni hlavy 

2. rozhýbání, motivace 

• bez velkých problémů se rozdělili na polovinu 

• dělalo jim pak problémy vystoupit z role robota 

• v kruhu po přecházení robotů se rozpovídali, mluvili zejména po otázce: Jaký 

pozdrav vás zaujal? 
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3. rozdělení do skupin, připravená improvizace 

• veletrh proběhl plynule, nemuseli jsme moc zastavovat a čekat 

• rozdělení na skupiny byl jen chvilkový problém 

4. Závěrečná reflexe - komunitní kruh 

• měli všechny roboty prospěšné lidem 

••• líbilo se jim pracovat v těchto skupinách 

Skupina D 

Šli jsme rovnou ke mně do třídy, už tam byl koberec. 

1. komunitní kruh, rozpovídání,náladoměr 

> šest dětí z devíti mluvilo o víkendu 

> podle náladoměru se většina dětí cítila dobře, až na jednoho žáka, ten měl palec 

dole 

> Moje reakce: „Zkuste si na konci hodiny vzpomenout, jak jste se cítili. Třeba se 

budete cítit lépe než nyní. " 

2. rozhýbání, motivace 

> bez problémů se rozdělili na polovinu, tedy na 4 a 5, jedno dítě nechtělo hrát 

> nevráželi do sebe 

3. rozdělení do skupin, připravená improvizace 

> vše plnili podle instrukcí 

> jedna skupina více ukazovala, než mluvila, jinak ostatní tři předváděly i 

doprovázely výkladem 

> žák, který nepracoval, se zapojil ve dvojici 

4. Závěrečná reflexe - komunitní kruh 

> měli všechny roboty prospěšné lidem 

> mluvili jsme o výstavách a veletrzích, na kterých byli s rodiči 
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4.7.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 

2.lekce 

Umění diskuze 

Skupiny А а В jsou silně upovídané.Vysvětlili jsme si, že je třeba říct jen opravdu velmi 

zajímavé věci. Těmi může být třeba doporučení na nějakou výstavu, akci nebo zážitek, 

který by přáli i ostatním. Dohodli jsme se na dvou až třech větách. Děti ve skupině С 

nemluvily vůbec. Podle náladoměru se cítily dobře. Nechtěla jsem je nutit do hovoru. 

Skupina D zvládá diskuzi celkem obstojně. Naslouchá si a nechávají mě i sebe 

navzájem dohovořit. 

Zvládání komunitního kruhu 

Ve skupině А а В se objevilo pár dětí, které nutně vyžadovaly moji přítomnost. Kam 

jsem se hnula, šly za mnou. Na začátku hodiny se strhla mela. Holčičky se začaly hádat 

o to, kam si sednu. Řekla jsem jim, že si sednu tam, kde mě nikdo nebude rušit. Skupiny 

C a D komunitní kruh zvládají. 

Práce v malých skupinách 

Děti ve skupině А а В měly problém s vytvářením trojic. Skupina B je na tom o něco 

lépe. Následná spolupráce byla u skupiny A lepší než u skupiny B. V A celkem 

spolupracovali, přestože výsledný produkt nebyl dle instrukcí. Míním tím, že 

nedocházelo ke konfliktům. Ve skupině В docházelo ke konfliktům, až vyřazení 

jednoho dítěte. Viz Realizace 2. lekce. Skupiny C a D se rozdělily bez problémů a 

následná práce také nebyl žádný problém. 

Pravidla 

Zavedena ve všech skupinách. 

Jiné postřehy 

Překvapilo mě, že i jindy hodně mluvné děti v připravené improvizaci spíše použily 

pantomimu než výklad a popis. Začínám mít pocit, že skupiny А а В jsou vedeny tak, že 

existuje jenom jedno správné řešení. Do skupin nechtěly chodit i z důvodu, že jim to 

někdo zkazí. Informuji se o programu, který má Dyscentrum v Hathóře. 
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Po 2. lekci jsem udělala ve třídách dotazník. Po domluvě s učitelkami jsem zvolila 

dotazník tak, aby děti odpovídaly známkou jako ve škole. Na poslední otázku 

odpovídaly ano - ne. Musela jsem jim ho diktovat, jelikož jsem ještě nedostala 

kopírovací kartu. Nikdo mi nevyšel vstříc, jelikož to jsou údajně mé soukromé 

účely. 
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4.8 3. lekce 

měsíc: listopad 

Měla jsem původně na celý měsíc připravené lekce (Příloha 3). Vedení mě 

neinformovalo, že skupina C, D jede na ŠvP. Paní učitelka třídní skupin А, В mě 

požádala o pomoc při vytváření třídních pravidel. Nikdy nic podobného s dětmi 

nedělala, a jelikož jsem chtěla mít obě třídy, a tím i všechny 4 skupiny na stejné 

úrovni v rámci mých příprav, tak jsem svolila. 

Nechala jsem se inspirovat strukturovaným dramatem Šikana od Mgr. Radky 

Svobodové. Probrala jsem to s pí. uč. třídní. Pani učitelka třídní si nepřála aktéra napětí, 

který je v tomto dramatu. Doslova řekla, že se jí zdá nevhodné ukazovat takto malým 

dětem zlo v jakékoliv podobě. Proto jsem toto SD využila pouze jako inspiraci a 

upravila jsem ho na průpravné hry a cvičení s tématem: „Odhalit, jak se mají děti 

chovat, aby se jim někde líbilo." s cílem stanovit třídní pravidla 

Cíle: 

• stanovit pravidla ve třídě 

• seznámení s technikou ŽO 

• kolektivní práce na produktu (společná kresba) 

• zaměřit se na udržení komunitního kruhu 

• rozvoj sluchového vnímání 

materiál: velký balicí papír 3x, pastelky nebo fixy 

čas: 90min 

Plán 

1. rozhýbání - honička se záchranou 

Instrukce: „ Jeden z Vás bude Mrazík. Bude honit, a koho se dotkne, ten se zastaví a 

stoupne si a položí si zkřížené ruce na prsa, aby bylo poznat, že je zmrazený. Lze ho 

zachránit tím, že к němu přiběhnu a pohladím zmrazeného po tváři." 
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2. čtení pohledu - tvorba kolektivní pravdy 

„Ahoj této mame se tu tak krásně ze si to ani nepredstavíš. Je nas jen 10 děti a všichni 

sou moc dobrí. A spim nahoře. Jsou tady tak krásně, že si mi vůbec nestýská. Ten 

ribnik na pohledu je tady a koupeme se. Posilám pusi. 

Otázky: Kolik je dítěti asi let? Jak se tam mají? Kde asi mohou být, když se tam mají 

krásně? Stalo se vám, že jste se někde mezi dětmi cítili krásně? V čem si myslíte, že 

to bylo? 

3. kresba vnitřního a venkovního prostředí 

Instrukce-. „ Rozdělte se na polovinu, nejlépe na skupiny, jak ke mně chodíte," čekám. 

Skupina A „ Vy budete malovat prostředí toho ....(to, na čem se dohodneme) uvnitř. 

Vybavte si, když jste byli na podobném místě. Jak to tam vypadalo? Můžete to 

namalovat podobně nebo namalovat něco jiného." 

Skupina В „ Vy budete malovat prostředí toho místa venku. Tedy jak to vypadá 

okolo tohoto stavení, kde spí. Vybavte si, když jste byli na podobném místě. Jak to 

tam vypadalo? Můžete to namalovat podobně nebo namalovat něco jiného." 

4. ŽO - skupiny si papíry vymění a tvoří 3 živé obrazy na pro ně nové prostředí 

Instrukce-. „ Prohlédněte si kresbu druhé skupiny a chvilku si popovídejte o tom, co by 

se na tomto místě dalo dělat. Zkuste vymyslet 3 činnosti." 

Instrukce jednotlivým skupinám: „ Teď vstaňte a vyzkoušejte si společně činnosti, o 

kterých jste mluvily. Postupně všechny tři." 

Instrukce: „ Skupina В zavře oči a skupina A rozehraje svoji první činnost. Napočítám 

do 5 a cinknu do trianglu. Skupina A se úplně zastaví a skupina В otevře oči, bude se 

dívat na živý obraz činnosti, kterou skupina A připravila. Prohlédneme si všechny 

obrazy. Zatím si nebudeme říkat, co tam dělají." 

5. reflexe v kruhu 

o Otázky: Bylo vám jasné, jaké činnosti se dějí na tomto táboře? Co se tam všechno 

odehrávalo? 

6. brainstorming 

Instrukce: „Jak se tam chovají děti, když se tam mají dobře?" („Jaká pravidla tam asi 

platí?") 
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7. rozhýbání - Domečkovaná 

Instrukce: „ Vytvořte dvojice, stoupněte si v té dvojici proti sobě, chytněte se za ruce a 

zvedněte je nad hlavu. Teď jste domeček." Vybrat jednu dvojici. 

Instrukce plus ukazuji: „Jeden z vás bude mít babu a druhý ho bude honit. Ten, kdo 

utíká, se může zachránit tím, že vstoupí do domečku a chytne se jednoho za ruce a 

vytvoří s ním domeček. Ten, kdo zůstane v jeho zádech, utíká před babou, dokud se 

není chycen nebo se také nezachrání." 

8. ustálení pravidel 

4.8.1 Realizace 3. lekce 

Skupiny А а В 

1. rozhýbání - honička se záchranou 

• paní učitelce vadilo, že jsou hluční a neustále je zachytávala, myslím, že byly 

běžně hlučné, jak děti bývají, a prostředí j e k tomu uzpůsobené 

2. čtení pohledu - tvorba kolektivní pravdy 

• obrovské překvapení pro mě, že mlčeli, občas něco řekli, paní učitelka seděla na 

židli, stranou kruhu a občas něčím zasáhla, viz dále 

• nejdříve děti předpokládaly, že to psal prvňák, jelikož tam bylo dost chyb, 

(vyjádření v reflexi) 

• reakce pí.uč.třídní: „Vy jste toto v 1. třídě nezvládly napsat, protože jste neuměly 

tolik písmen." 

• Moje reakce: „ Určitě zvládaly něco daleko lépe, než napsat takovýto dopis, 

třeba Itrát na honěnou. " 

• moc se jim mluvit nechtělo, nejdříve jsem jim pokládala otevřené otázky, ale 

nakonec napjatá situace mě vedla к tomu, že jsem jim položila pár uzavřených 

otázek 

o otevřené otázky: Je vidět, že dítě zná nejspíš všechna písmenka. Kdo by 

mohl psát takové chyby? Proč asi píše tetě? Kdo by mohl psát tetě? Kde dítě 

je? Podle čeho tak soudíte? 
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o Uzavřené otázky: Psal to dospělý, nebo dítě? Může napsat text s chybami i 

dítě, které chodí do 4. třídy, nebo na druhý stupeň? Do kterého školního 

stupně/třídy byste ho zařadily? 

• jméno jsme vybrali Patrik, Patrik byl na táboře a je to normální kluk, který píše 

své tetě, je mu deset let 

3. kresba vnitřního a venkovního prostředí 

• rozdělila jsem na A a B; A malovalo uvnitř а В venku 

• A - každý si kreslí pro sebe - nedomlouvají se 

• Moje reakce: „Zkuste se dohodnout, co vše uvnitř tábora je, zkuste si 

vzpomenout na vlastní tábor. " 

• i přesto nic, hádky o fixy - potřeba kreslit věci reálnou barvou 

• В - když jsem k nim přišla, nekreslili 

• Mojí reakcí byla upřesnění instrukce: „ Zkuste se dohodnout, co vše naleznete 

venku na táboře. Vzpomeňte si na vlastní tábor. " 

Poté se domluvili a namalovali to společně a spontánně - nikomu nevadilo, co kde 

kdo namaloval či přikreslil 

• Pí. uč. při kresbě sedí a mlčí, občas umravní. 

4. ŽO - skupiny si papíry vymění a tvoří 3 ŽO na pro ně nové prostředí 

• do obou skupin otázky, co se dá dělat venku x vevnitř, bylo třeba to s nimi 

vyjmenovat, ke skupině В jsem poslala paní učitelku, aby s nimi udělala toto 

cvičení, ochotně šla 

• činnosti: 

=> skupina A - dívání se na televizi, spaní (viz Souhrnná reflexe vytyčených 

cílů skupin A a B), jídlo 

=> skupina В - plavání, hraní fotbalu, pečení buřtů 

• jedna skupina pak měla zavřené oči, na cinknutí trianglu je otevřela, ta druhá se 

mezitím postavila do ŽO, zvládli to 

• některé děti upozorňovaly na někoho, kdo měl oči otevřené 

• Moje reakce: „ Vím, že je obtížně udržet oči zavřeně, jestli je to někomu 

nepříjemné, tak se o to pokúsia kdyby mu to nešlo, tak ať je nezavírá. " 

• přesto jsem byla upozorňována na to, že někdo nemá zavřené oči. 
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• Moje reakce: „ Teď se nezabýváme tím, jestli má někdo zavřené oči, ale tím, co 
se děje na táboře, ze kterého nám Patrik píše. " 

•> paní učitelka mi řekla, že jsem říkala, ať mají zavřené oči, že nejde, aby je měl 

někdo otevřené a někdo zavřené 

• Moje reakce: „Mně se to zdá v pořádku, každý to máme jinak, a proto to 

nechávám na každém, aby si vybral. " Víc jsem se tím nezabývala. 

5. reflexe v kruhu 

•> vynecháno, jelikož činnost byla pro děti již moc dlouhá 

6. brainstorming 

• kruh - velký problém, různě přes sebe lezli 

• pí.uč.: „ Tohle neumí napsat." 

• Moje reakce: „ Nevadí, my to dáme dohromady, pomůžeme si navzájem, a když 

někdo nebude vědět, jak se nějaké slovo píše, tak mu někdo poradí, anebo to 

napíšu já. " 

• nedopisovala jsem žádné slovo 

• napadalo je toho mnoho 

7. rozhýbání - Domečkovaná 

• nechtěli skončit, vystřídali se i některé děti 

• rychle pochopili zadání, některé děti znaly tuto hru ze školky 

• paní učitelka je zachytávala, aby nevrazily do stolu či židle 

• Moje reakce: Nechala jsem to být. 

8. ustálení pravidel 

• kruh udržet bylo dost obtížné, jelikož už to bylo na děti dlouhé 

• Domluvení na pravidlech: 

• Mluví j enom j eden 

• Nenucenost 

• Poslouchám ostatní 

• Zeptám se, když nevím 

• víc pí.uč. nedovolila, prý už jich je moc 
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4.8.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů skupin А а В 3. lekce 

Komunitní kruh 

Do kruhu se na začátku hodiny žáci posadili bez problémů. Překvapilo mě, že paní 

učitelka třídní seděla na židli stranou. Nevím, jak u nich sedí, když pracují při hodinách 

v kruhu. Neptala jsem se jí. Následně však měli tendenci kruh bořit, a to tak, že se 

stahovali ke mně. V jednu chvíli byli spíše jenom kolem mne než v kruhu (bod 5). 

Musela jsem je znovu upozornit na to, že sedíme v kruhu proto, abychom na sebe 

všichni viděli a mohli jsme si tak navzájem naslouchat. 

Seznámení s technikou ŽO 

Samotnou techniku zvládali dobře. Nehýbali se, ani nemluvili. Přestože jsem měla 

pocit, že je to na ně již moc dlouhé, tak se do ŽO postavili rychle a vydrželi v nich cca 

15 s. Většina ŽO byla čitelná. Bylo poznat, jakou činnost děti dělají. 

Společná práce 

Skupina В se na podnět začala domlouvat, co chtějí mít v obrázku. Skupina A 

nespolupracovala ani po podnětu. 

Rozvoj sluchového vnímání 

Tomuto cíli jsme se moc nevěnovali. Jedině při práci s ŽO jsem se dětí zeptala, jestli již 

před tím, než otevřely oči, podle sluchu poznaly, o jakou činnost by mohlo jít. Většina 

dětí poznala fotbal. Jelikož činnost, kterou jsme dělali, byla pro ně už hodně dlouhá, tak 

jsem dál v reflexi sluchové analýzy nepokračovala. Řekla jsem pouze, aby si každý sám 

v sobě vybavil zvuky, které zná z těchto činností, a porovnal je s těmi, které viděl, jestli 

se shodovaly. Domnívám se ale, že se to minulo s cílem. К tomuto je třeba 

soustředění, předchozí činnosti byly pro děti náročné, a proto se již na tuto 

instrukci nesoustředily. 

Stanovení pravidel 

Pravidla jsme stanovili - vyvodili. 

Jiné postřehy 

Paní učitelka třídní má u dětí velkou autoritu. Je obtížné hodnotit, jak se к dětem chová, 

když toto byla její první hodina na dramatické výchově. Zaznamenala jsem pár 

momentů, se kterými jsem nesouhlasila. Překvapilo mě, že jinak velice hovorné děti 
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byly lak tiché. Jejich upovídanost při našich hodinách si teď vysvětluji jako možnost 

o t e v ř e n ě ř í c t s v ů j n á z o r a n a v í c , ž e j e n ě k d o p o s l o u c h á . M y s l í m , ž e j e d n o u z e 

základních potřeb dítěte a vlastně jakéhokoliv člověka, je potřeba mít posluchače. 

Jestliže si dítě neprožije, že ho někdo poslouchá a naslouchá mu, tak nebude mít potřebu 
něco sdělovat. V horším případě se jeho neukojená potřeba sdílet s někým svoje 

myšlenky a názory přemění v nepozornost, nenaslouchá, a může vyústit až v agresi. 

Rozhodla jsem se pro toto. Přestože to zabere dost času, nechám děti na začátku 

hodiny vyprávět to, co potřebují říct, jelikož mám pocit, že výše zmíněná potřeba u 

nich není během školní výuky uspokojena. 
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4.9 4. lekce - Co na nás číhá v zahradě 

měsíc: listopad 

cíle: 

• upevňování komunitního kruhu 

• komunikace 

o umění diskuze 

• vnímání prostoru 

o rozvíjení pohybové fantazie a představivosti 

• seznámení s metodou: 

o rozehraný ŽO 

o vnitřní hlasy 

materiál: triangl 

Plán 

1. komunitní kruh, náladoměr 

Instrukce: „Zavřete oči a palcem natažené ruky ukažte, jak se dnes cítíte. Na zemi je 

úplně nejhůř, nahoře je úplně nejlépe, jako na teploměru. Zavřít oči, nastavit. Otevřít 

oči." 

Instrukce: „ Můžete se každý dvěma, třemi větami vyjádřit k tomu, proč se zrovna 

cítíte tak, jak nám ukazujete. Pojedeme po kruhu, kdo má v ruce kamínek, tak 

mluví, ostatní poslouchají, reagovat na něj můžeme jenom až když domluví. Kdo 

nebude chtít mluvit, pošle kamínek dál." 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

Instrukce a ukazuji: „Zahrajeme si hru na Mrazíka. Jeden honí a zmrazuje ostatní. 

Když je někdo chycený, zůstane stát a překříží si ruce na prsa, aby bylo poznat, že je 

chycený. Zachránit chyceného se může tak, že dva se chytí za ruce a otočí se kolem 

chyceného a řeknou: „ Semínko, semínko vstávej!" Ten, kdo honí, na ně, když 

zachraňují, nemůže." 

3. zklidnění - dechová vlna 

Instrukce a ukazuji: „ Lehněte si na záda. Lehněte si tak, abyste nebyli nikým 

rušeni. Nadýchněte se 3x do břicha. Břicho se vám úplně vyvalí. Dýchejte pomalu. 
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Nyní se nadýchněte 3x do břicha a pak hrudníku. Když vydechujete, jde vám 

nejdříve vzduch z hrudníku a pak z břicha. Nyní se nadechněte do břicha, hrudníku a 

do části plic, kterou máme pod klíčními kostmi. Pozor, abychom nezvedali ramena 

kuším. Výdech je nejdříve zpod klíčních kostí, hrudníku a nakonec břicha. 

Opakujte třikrát." 

4. vyprávění, děti leží a dýchají na koberci 

Instrukce: „Jdete podél velké kamenné zídky. Najednou zídka končí a vidíte dveře, 

vezmete za kliku ajste v zahradě, která je úplně zarostlá...." 

5. chůze prostorem + vnitřní hlasy 

Instrukce: „ Pomalu se zvedněte, aby se vám nezamotala hlava. Choďte teď 

prostorem. Jste v té zahradě, do které jste právě vstoupili. Procházejte se po ní a 

dívejte se, co všechno v ní je. Až cinknu na triangl, všichni zkameníte." 

Instrukce: „ Budu mezi vámi procházet a koho se dotknu, na chvíli oživne a řekne, 

co v zahradě právě pozoruje." 

Instrukce: „ Až cinknu, oživnete a možná, že uvidíte, že se v zahradě něco děje. 

Můžete se к činnosti přidat, a nebo ji jenom pozorovat. Znova cinknu a zase 

zkameníte." 

Instrukce: „ Budu mezi vámi procházet a koho se dotknu, na chvíli oživne a 

předvede činnost, kterou právě dělá, nebo poví na co, se dívá." 

6. komunitní kruh - shrnutí, co vše v zahradě máme 

7. rozehraný ŽO 

Instrukce: „ Vytvořte skupinky po 4. Nejdříve si povídejte o tom, co se může dít 

v zákoutí zahrady. Potom vytvořte ŽO toho, co vás napadlo. ŽO obraz vám 

cinknutím rozehraji a cinknutím zase zastavím." 

8. závěrečná reflexe - rozloučení se zahradou 

o otázky: Co vás v zahradě překvapilo? Báli jste se něčeho? Dělalo vám něco radost? 
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4.9.1 Realizace 4. lekce 

Skupina A 

1. komunitní kruh, náladoměr 

• byli hrozně upovídaní, mluvil téměř každý 
• Moje reakce byla připomenutí domluvených pravidel: 2 až 3 věty, mluvíme o 

věcech, které by pro ostatní mohly být nějak zajímavé. 

• náladoměr vynechán 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

• mrazíci chytali i ty, kteří zachraňovali 

• některé děti nebyly zachraňovány 

• Zeptala jsem se jich, jaké byly instrukce pro chytače. Mlčeli. Další otázka byla, 

za jakých podmínek může mrazík mrazit ostatní. Nic, nemluvili. Musela jsem 

jim podmínku, viz bod 2 plán lekce, znova zopakovat. Stále ale 2 děti nebyly 

zachraňovány. Nechala jsem to prozatím být, jestli se to bude v dalších hrách 

opakovat. Děti jsem povzbudila úsměvem a pohlazením během další činnosti. 

3. zklidnění - dechová vlna 

• dost rozdovádění z honičky 

• Udělala jsem s nimi dechovou vlnu. Leželi po dvojicích, zklidnili se až po 

zvednutí hlasu. 

4. vyprávění, děti leží a dýchají na koberci 

• při vyprávění jsem musela 2 kluky požádat, aby si lehli někam jinam, jelikož měli 

potřebu si mezi sebou povídat a smát se 

5. chůze prostorem + vnitřní hlasy 

• začali hned běhat po prostoru, po 1. cinknutí nevěděli nic 

• Moje reakce: „Nevadí, je to dost zarostlá zahrada, je třeba jí procházet pomalu a 

jen pozorné oko si něčeho všimne. " 

• poté chodili, ale vytvořily se 3 skupinky po 2 

• Moje reakce byla, že jsem to nechala být a chození jsem cinknutím zastavila. 

Chtěla jsem (doufala jsem), aby ti, co chodili sami a nemluvili, řekli něco 

natolik zajímavého, aby to ostatní motivovalo k tomu, aby si začali také „všímat" 
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věcí, které by se mohly v zahradě odehrávat. Každé dítě, které vidělo něco 

zajímavého, jsem se zájmem vyslechla, doprovodila hodnocením typu: „Hm, 

pěkné, chtěla bych si to také zkusit. " nebo „ Fakt!? Ukaž mi to, kde to je?" 

• jeden kluk se mě zeptal, jestli si to má vymýšlet 

• Moje reakce byla: „Ano, zkus si představit, co vše by mohlo být v takové 

zahradě. Viděl jsi někdy takovou zahradu?" Odpověď byla, že ano, viděl. 

„Představoval sis někdy, co by v té zahradě mohlo být? Ano? Tak teď máš 

možnost si prožít to, co bys prožil v té zahradě, podle tvých představ. " 

• jedna dívka nechodila prostorem a stále kroužila kolem mne 

• Při zastavení jsem se jí ptala, co vidí. Řekla, že mě. Ptala jsem se jí, co tam 

dělám a ona mi řekla, že stojím. Tak jsem jí řekla, ať mi zkusí najít něco 

v zahradě, o čem si myslí, že by se mi mohlo líbit, nějakou činnost, kterou 

bychom mohly dělat spolu. Byly jsme pak bruslit. 

6. komunitní kruh 

• neuměli udržet kruh, různě přes sebe přelézali, 2 dívky se po sobě stále válely 

• Tento problém jsem konzultovala s Mgr.Svobodovou a doporučila mi různé 

možnosti řešení. Například sedět s dětmi na židlích. Vzali jsme si židle. 

• celkem dobře shrnuli, co vše jsme dělali a viděli v zahradě, někdo tam přidal i to, 

co nebylo řečeno, což všichni přešli 

7. rozehraný ŽO 

• mírný problém v roztržení 1 dvojice, nakonec šla 1 dívka ke klukům 

• první dvě skupiny při rozehrání obrazů vůbec nemluvily a odmítaly to, co říkaly 

ostatní děti 

• třetí skupina měla obraz ozvučený a tím se lépe poznalo, co to bylo 

• všechny skupinky užívaly rekvizity 

8. závěrečná reflexe - rozloučení se zahradou 

• problém s kruhem podobný viz bod 6 

• otázka: „Který rozehraný ŽO byl nej čitelnější?" „Čím si myslíte, že to bylo? 

Hraním chci něco sdělit. Nemusí se mluvit, ale musí to být čitelné, aby divák 

věděl, co chci sdělit. Podle čeho jste tedy poznali, že se jedná o určitou věc?" 
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• rozloučení se zahradou - zamávali jsme jí, jelikož již zazvonilo a trochu jsme 

přetáhli 

Skupina В 

1. komunitní kruh, náladoměr 

S také docela povídali, ale nebylo potřeba upozorňovat znovu na pravidla 

•S dle náladoměru se cítili dobře 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

S tolik neběhali a pravidla pochopili napoprvé 

S i zde nebyly některé děti zachraňovány, také jsem se zatím k tomu nevracela, 

taktéž jsem je povzbudila úsměvem a pohlazením během další činnosti 

3. zklidnění - dechová vlna 

S dechová vlna vynechána 

4.- 5. vyprávění, děti leží a dýchají na koberci + chůze prostorem + vnitřní hlasy 

S vžili se do prostředí zahrady rychleji 

S pochopili hned, co se po nich chtělo 

•S problém s chozením prostorem - lezli po stole a židlích 

У Mojí reakcí bylo znovu upozornění na vytyčený prostor. 

S Stejně v tom někteří, cca 2 žáci, pokračovali, využívali nábytek k tomu, co tam 

dělají - schovávali se před tygrem, honí je masožravá kytka, má dlouhé listy, 

kterými ši je přitáhne. 

S Moje reakce byla, že jsem jim řekla, že jejich nápady jsou zajímavé, a proto se 

může pro tentokrát změnit pravidlo a že tedy mohou takto pokračovat s ohledem 

na starý nábytek. 

6. komunitní kruh 

• přidávali věci, které jsme neřekli, ale po souhlasu všech jsme je přidali 

7. rozehraný ŽO 

S bylo jich 8 , takže se rozdělili na polovinu, ale na dívky a chlapce 

S udrželi štronzo déle než skupina A 

S vytvořili krátké scénky 
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8. závěrečná reflexe - rozloučení se zahradou 

•S v kruhu jsme řešili, že jim dělalo problémy pochopit, co se to hraje, scénky byly 

ozvučené, ale tak trochu zbrklé, a zvuky byly spíše skřeky 

S rozhovorem jsme došli k tomu, že je zvuky rušily, že by bylo možná lepší se 

zaměřit na provedení pohybu než na zvuk 

4.9.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů u skupiny А а В 4. 
lekce 

Upevňování komunitního kruhu 

U skupiny A je tvorba kruhu poměrně problematická, neustále ho nedokáží udržet. 

Různě se povalují a jinak hemží. Metoda se židlemi zabrala, ale židle jsou na děti 

poměrně vysoké. Skupina B si celkem na kruh zvyká. 

Komunikace - umění diskuze 

Skupina A je jednoznačně hovornější než skupina B. Povídání jsme stáhli na 15 min, ale 

i tak je to dost. Skupina B si více naslouchá. Více jak polovina dětí mluví jasně a 

stručně. Většina dětí neumí vyslechnout názor druhého a pak na něj reagovat. Reagují 

dříve, než je názor řečen. Funguje jim to jen u mne. Mezi sebou jim to nejde. 

Vnímání prostoru 

Ve skupině A byly pouze dvě dívky, které vyplňovaly prostor. Ostatní tak nějak 

zmateně pobíhali a spíše si užívali pohybu. Bylo třeba je více vybízet к pozornosti. 

Skupina В byla na tom o poznání lépe. Tam se většina držela instrukce, až na dva 

chlapce, kteří pro změnu využili všechen prostor, který jim byl pohybově dostupný. 

Seznámení s metodami rozehraný ŽO a vnitřní hlasy 

Nečinilo to potíže, tedy v mezích učení nové věci. 

Jiné postřehy 

Hodinu se skupinami A a B mám vždy v pondělí druhou vyučovací hodinu. Zjistila 

jsem, že předtím mají tělocvik. Tím se částečně vysvětluje, proč jsou tak upovídaní a 

rozjaření. Mluvila jsem s paní učitelkou třídní o dívce, která se mě stále drží, tedy více 

než ostatní a je často sama. Párkrát se odvážně vydala za mnou do druhého patra na 
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dozor mezi druhý stupeň, aby mi ukázala nějakou knížku nebo nový penál aj. Bylo mi 
řečeno, že j í to dívka nedělá. Závěr byl takový, že už dívka nikdy nepřišla, ani když 

jsem s ní o tom později hovořila a řekla jsem jí, že přijít může. Je asi nevhodné si myslet 
toto o kolegyni, ale myslím si, že jí to zakázala. 

V druhé polovině listopadu vypukla i u nás ve škole chřipková epidemie. Hodiny se 

skupinami kvůli hodně malému počtu odpadly. 

78 



4.10 5. lekce - Slepci 

měsíc: prosinec/ leden 

cíle: 

• vnímání prostoru - chůze po prostoru 

• práce v nahodilých dvojicích 

• nonverbální komunikace 

• uvědomování vlastního těla v prostoru 

Plán 

1. improvizace v prostoru 

• Instrukce: „ Postavte se a najděte si v místnosti místo, které je vám něčím blízké, 

můžete se v něm klidně chvíli pohybovat, ale nakonec se zastavte do ŽO." 

2. chůze prostorem 

• Instrukce: „Procházejte se po prostoru. Zkuste ho celý vyplnit tak, aby mezi 

vámi nebyly moc velké díry. Když bouchnu do bubínku, zastavíte se." 

• Instrukce: „Představte si, že jdete blátem (po horkém písku, vodou, po niti...)." 

• Instrukce: „ Nyní si představte, že před vámi je velká překážka, kterou ale lze 

protrhnout a prolézt jí." 

3. vytváření dvojic nonverbální komunikací 

• Instrukce: „ Choďte prostorem a bez hlasu a rukou se navzájem zdravte." 

• Instrukce: „ Choďte prostorem, očima se s někým domluvte, že s ním budete 

pracovat ve skupině. Ujistěte se, že partner, kterého jste si našli, ví, že jste jeho 

partner. Najděte si někoho, s kým jste ještě ve dvojici nepracovali." 

4. práce ve dvojicích - vedení slepce 

• Instrukce a zároveň ukazuji: „Jeden z vás bude teď na chvíli mít zavřené oči a 

ten druhý ho někam povede. Pak se vystřídáme. Teď se dohodněte, kdo povede 

jako první." „Nejdříve povede slepého za ramena, po té za obě ruce a naposled 

za jednu ruku." „ Až odvede první, vystřídejte se." Během tohoto, co budete 

vedeni, pozorujte na sobě, co je a není příjemné, jak se cítíte a co dělá vaše tělo." 
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5. vedení slepce s překvapením 

• Instrukce a ukazuji: rozhlédněte se po třídě a najděte něco zajímavého, co byste 

chtěli svému partnerovi ukázat. Potom ho na to místo doveďte a nastavte ho tak, 

aby tu věc viděl. Pak mu řekněte, ať otevře oči. Poté se vystřídejte." 

6. reflexe celé hodiny 

4.10.1 Realizace 5. lekce 

Skupina A 

Došlo ke zdržení, jelikož bylo hodně dětí nemocných. V této hodině byly děti hodně 

promíchané. Označení skupin jsem tak nechala, ale skladba dětí neodpovídala této 

skupině tak, jak jsem ji běžně měla. 

1. improvizace v prostoru 

• pro zdržení vynecháno 

2. chůze prostorem 

• zpočátku moc prostor nevyplňovali, spíše po prostoru jenom běhali 

• Moje reakce: Vzpomněla jsem si na hodinu Mgr.MacItalikové. Zavedla jsem 

rychlostní stupně na chůzi. 

• Instrukce: „Choďte po prostoru, co nejrychleji umíte, ale aby to byla ještě 

chůze, ne běh. Na bouchnutí bubínku se zastavíte." „ Tohle byla nejrychlejší 

chůze a budeme jí říkat 5. Teď zkuste chodit, co nejpomaleji to jde. To bude 

jednička." „ A teď tak středně, trojkou." „Touhle rychlostí budeme i nadáte 

chodit. " 

• nezvládají štronzo 

• jedno dítě prošlo překážkou tak, aby protáhlo dírou celého svého člověka, asi dvě 

dívky jakoby proskakovaly a kluci se prosekávali, ale neprocházeli, v podstatě 

jenom sekali 

• Moje reakce: Znovu jsem zopakovala instrukci. V podstatě se pak snažili 

překážkou procházet. Možná to bylo pro ně moc instrukcí najednou. Nebo spíše 

činností- mohou volně chodit po prostoru a navíc v něm maji dle instrukcí něco 

dělat. Měla jsem z nich pocit, že jim chybí se rozletět. 
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3. vytváření dvojic nonverbální komunikací 

• pozdravy vynechány 

• dvojice si našli celkem rychle, byli v běžných dvojicích 

• Moje reakce: Řekla jsem jim, aby si ověřili, jestli opravdu s tímto člověkem ještě 

ve dvojici nepracovali. Zůstali tak, jak byli. Neroztrhovala jsem je, jelikož jsem 

si pak uvědomila, že na další činnost asi bude lepší, když budou ve dvojici, jak 

se znají. Budou se cítit bezpečněji. 

4. práce ve dvojicích - vedení slepce 

• přes upozornění se tři páry chovaly к slepcům nevhodně - běhaly s nimi apod. 

• Moje reakce: Zastavila jsem je a řekla jsem jim, že chodíme dvojkou chůzí. 

Vyzvedla jsem to pak ještě v závěrečné reflexi. Nešla jsem ale do role slepce, tedy 

nenechala jsem se jako slepec vést, jelikož jsem se bála, že by se mohlo něco 

stát, nebyla jsem si jistá, že mě již zmíněné páry poslechnou. 

• Byla jsem tedy ve dvojici. Moje partnerka byla dívka, se kterou jsem ještě 

neměla možnost moc mluvit, jelikož se stále držela jenom své kamarádky, která 

ovšem tuto hodinu chyběla. Přiznám se, že jsem si o ní myslela, že je trochu 

nafoukaná a rozmazlená. Velmi mě překvapilo, jak hezky jsme spolu pracovaly. 

Pochválila jsem ji a pohladila, mělo to veliký efekt pro naši další práci. Tolik se 

později nevázala na svoji kamarádku a vždy mi milým způsobem naznačila, že je 

na hodině - mile se usmála a jiná podobná gesta. Pracovala na všech 

činnostech bez řečí. Doposavad to tak nebylo. 

5. vedení slepce s překvapením 

• vynecháno z časových důvodů 

6. reflexe celé hodiny 

• uměli říct pouze, jestli se cítili dobře nebo špatně, nic konkrétního neřekli, 

domnívám se, že z toho důvodu, že spolu byli kamarádi, takže i nevhodné chování 

pak bylo posuzováno kladně 

• Mojí reakcí bylo, jelikož už zazvonilo, aby se zamysleli nad tím, kdyby vedli 

opravdového slepce, jestli by to bylo pro něj bezpečné. 
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Vzhledem k tomu, že jsme dostali od ředitele nařízeno, že máme mít každý 

připravené představení na vánoční besídku, se mi stalo, že mi paní učitelka třídní 

2.B zabouchla dveře před nosem, když jsem si šla pro děti. Neuměla jsem se v té 

chvíli tomuto hrubému chování ubránit. Možná spíše z překvapení. Druhá paní 

učitelka třídní skupin C a D mě zdvořile požádala, že potřebují nacvičovat na 

vánoční besídku, a té jsem vyhověla. Hodiny se skupinami C, B a D proběhly až 

v lednu. 

Měla jsem mít skupinu С hned první hodinu po Vánocích. Nepřišlo mi vhodné 

dělat s nimi Slepce, takže jsem poprosila paní učitelku II.A, aby mi v lednu poslala 

dvakrát skupinu C. Hodinu, kterou jsem s dětmi dělala namísto Slepců, jsem 

přiložila do příloh. 

Následující hodiny odpadly, jelikož jsem byla 14 dní nemocná. 

Skupina В 

Vzala jsem si ty děti, které ještě Slepce neměly, bohužel jsme museli být v Aule, 

jelikož jinde nebylo místo. Byla tam velká zima. 

1. improvizace v prostoru 

•S změnila jsem tento bod u této skupiny na honičku se záchranou - Mrazík 

2. chůze prostorem 

S prostor nevyplňovali, po prostoru běhali 

S Moje reakce: Udělala jsem s nimi to, co ve skupině A. 

S taktéž nezvládají štronzo 

3. vytváření dvojic nonverbální komunikací 

S pozdravy vynechány z časových důvodů. 

S při hledání dvojice napoprvé nerespektovaly, že nemají používat hlas, napodruhé 

to již zvládly 

S dva páry byly ve dvojici, jak bývají obvykle 
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4. práce ve dvojicích - vedení slepce 

S taktéž jako ve skupině A se 4 děti, které zůstaly spolu, chovaly к slepcům 

nevhodně - běhaly s nimi a různě s nimi mávaly 

S Moje reakce byla: Nejdříve jsem se pokusila zastavit štronzem, na které 

zareagovali nejdříve ti, kteří nic nevhodného nedělali, a těm ostatním to pak 

bylo divné a zastavili se také. Tentokrát jsem zvedla hlas a postupně jsem ho 

zeslabovala, jako do zklamání a řekla jsem: „Nyní se mi něco velmi nelíbilo, 

mohl byste někdo říct, co? Nejvíce ocením, kdy to řekne ten, kterého se to týká. " 

Zpočátku nikdo nemluvil, jelikož mě takto neznají. Nechala jsem je to dodělat 

s tím, že se к tomu vrátíme na konci hodiny a zvýraznila jsem pravidlo 

nenucenosti. Nikdo si sednout nešel. Všichni pak výborně pracovali, ale bylo 

tam pro mě, a myslím i dost pro ně, dusno. 

5. vedení slepce s překvapením 

S Vynecháno z časových důvodů. 

6. reflexe celé hodiny 

Sedli jsme si do kroužku a v něm holčička, která nebyla školně moc úspěšná, 

řekla, že ji kluci dost rušili, že jí to bylo nepříjemné jako slepci. Dost mě tím 

překvapila, ale tohle jsem v podstatě chtěla, aby to někdo řekl, ale od ní jsem to 

nečekala. Postupně se na moji otázku přidávali ostatní: „Komu to bylo také 

nepříjemné?" Nejdříve říkali, že jim to vadilo jenom trošku, ale pak se rozjela 

diskuze. Nakonec se „odhalilo", že to výrazně vadí všem a že ruší i o hodinách a 

přestávkách. Nechala jsem to dost v režii dětí, přišlo mi, že mají možnost se 

poprvé к tomuto vyjádřit. Kluků jsem se zeptala, jestli je napadlo, že by mohlo 

jejich chování takhle působit na spolužáky. Mlčeli a dost se pak styděli. Řekla 
jsem jim, že je vlastně prima, že to teď už vědí. Co by to bylo za hrůzu, kdyby se 

to dozvěděli až v dospělosti. Teď se nad tím mohou zamyslet. Případně s tím 

něco udělat. 
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Skupina С 

1. improvizace v prostoru 

• cca 4 děti mluvily 

• zvládly udržet bez větších problémů kruh 

2. chůze prostorem 

• nejde jim vyplňování prostoru, ze začátku tendence chodit dokola 

• výborně reagují na štronzo 

• někteří zůstali stát na místě nebo nechodili prostorem dle instrukce, ale řešili 

druhy pohybu „únikem", např. při chůzi po horkém písku lezli na stůl 

• Moje reakce byla, že je to velmi zajímavý nápad, jak tuto situaci řešit v místě, 

když je kam uniknout, ale ať to teď zkusí tak, jako že jsou v místě, kde nelze na 

nic vyskočit. Pojali to velmi vtipně а к pohybům přidávali výkřiky, či jiné zvuky. 

3. vytvářeni dvojic nonverbální komunikací 

• při pozdravech výrazně kývali hlavou 

• Moje reakce: Zkuste to tak, aby to nikdo neviděl. 

• zvládli si najít dvojice až na 2 chlapce a ti tedy pak byli spolu 

• používali k tomu hodně oči a trochu chodili „prkenně", ale to vynahradili velkou 

soustředěností 

4. práce ve dvojicích - vedení slepce 

• chovali se к sobě velmi ohleduplně 

5. vedení slepce s překvapením 

• někteří z nadšení táhli slepce přes místnost, ukazovali velké předměty 

6. reflexe celé hodiny 

• při reflexi hodnotili tato cvičení jako nepříjemná, až na to překvapení 

• dokázali říct, co se jim líbí x nelíbí, na malý podnět zdůvodnili 

Skupina D 

1. improvizace v prostoru 

> v komunitním kruhu již většinou mluví všichni až na 2 děti 

2. chůze prostorem 

> vyplňovali prostor, nebylo třeba zavádět očíslované chůze prostorem 

84 



3. vytváření dvojic nonverbální komunikací 

> vytvořili dvojice, které spolu moc nebývají 

> byl jich lichý počet a Romka zůstala sama, byla jsem s ní, dovolila jsem si být 

slepcem 

> již jsem měla zpřesněnou instrukci ze skupiny С 

4. práce ve dvojicích — vedení slepce 

> šetrně vedli slepce 

6. reflexe celé hodiny 

> Rozpoutala se velká diskuze o vedení slepců, jak jim vadí nevadí, když je vede 

někdo, koho moc neznají 

> Z toho vyšlo cvičení, že se rozdělili na 2 poloviny a jedna si stoupla se 

zavřenýma očima zády к té druhé, na povel neslepá přistoupila к slepé tak, aby 

se vytvořily dvojice, a beze slova a zvuku slepce někam odvedla. Opakovali jsme 

to i obráceně. Já jsem se také zúčastnila. Následně jsme o tom diskutovali. 

Shodli se na tom, že je u nás ve třídě jedno, kdo nás vede, ale asi by nám vadilo, 

kdyby to byl někdo úplně cizí, ale ta zmíněná trojice s tím nesouhlasila. 

> Původní cvičení 5. měli za odměnu a přetáhli jsme hluboko do velké 

přestávky. 

4.10.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 

5.lekce 

Vnímání prostoru - chůze po prostoru 

Skupiny C a D zvládají bez větších problémů. Skupina А а В zvládají vyplňování 

prostor, ale během chůze prostorem celkem tak 8 dětí běhá. Zavedla jsem očíslovanou 

chůzi prostorem. Snad to budeme díky ní zvládat. 

Práce v nahodilých dvojicích 

Možná pro tato cvičení by byly vhodnější dvojice, které se znají. Je ale pravdou, že 

nevhodně se к sobě chovaly právě ty páry, které se navzájem znaly. 
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Nonverbální komunikace 

U skupin А а В jsme to zvládli jenom při vybírání další dvojice použitím mimiky. 

Skupiny C a D zvládly nonverbální zdravení jen s malou dopomocí u skupiny C. 

Uvědomování vlastního těla v prostoru 
Cvičení, kde mají překonávat nčjaké překážky, bylo pro nč velmi obtížné. To zvládlo 

celkem 6 dětí. 
Jiné postřehy 

Skupina А а В není tak sociálně zdatná jako skupiny C a D. Musím ale uznat, že 

skupina D je na tom nejlépe, jelikož hodinu předtím dělám třikrát, takže vidím, kde 
dčlám chyby v instrukcích. Tedy co musím opravdu vyzdvihnout nebo na co dát pozor, 

aby hodina neztratila cíl a volně plynula. Ve skupinách А а В jsou stále tak tři holčičky, 

které bojují o to, abych si sedla vedle nich v kruhu. 

Při přesunu dětí chodím s nimi, ale již nejsem já řidič, ale ony, chodím vzadu. 

Pan ředitel mě informoval o tom, že dramatická výchova nebude uvedena na 

vysvědčení jako předmět, ale že se známka zahrne do oblasti čtení, tedy že bude 

součástí předmětu český jazyk. 
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4.116. Lekce - Večerníčky 

měsíc: únor 

cíle: přesunuty z ledna 

• společná práce v nahodilých dvojicích 

o vnímání toho druhého a uvědomování si svých vlastních potřeb 

• nonverbální komunikace 

Plán 

1. komunitní kruh - přivítání 

• Instrukce: „ Pozdravme se po kruhu tak, jak by se zdravily pohádkové postavy." 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

Instrukce: „Ten, kdo honí, je Polykač zapomenutých pohádkových postav. Koho 

slupne, jde stranou. Můžete se ale před ním uchránit, když k vám polykač běží, tak 

rychle vykřiknete, co jste za pohádkovou postavičku a dřepnete si. Až polykač 

odběhne, stoupnete si a hrajete dál. Jestliže už byla nějaká postavička řečená, tak už 

ji nemůžete říct někdo jiný." 

3. nahodilé dvojice - hledání dvojic - lístečky s dvojicemi z večerníčků, vytáhnou, 

vymyslí si, co je pro jejich postavu typické, následuje chůze prostorem, kde se 

postavy hledají 

Vybrala jsem tyto pohádkové postavy: Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, 

Štaflík a Špagetka, včelka Mája a Vilík, Káťa a Škubánek, Maxipes Fík a Ája, Malá 

čarodějnice a vrána 

Instrukce: „Až řeknu, každý si vyberete lísteček. Ten nikomu neukáže a potají si ho 

někde přečte." 

Instrukce: „Každý máte na lístku pohádkovou postavičku. Zamyslete se nad tím, co 

vaše postavička ráda dělá nebo říká." 

Instrukce: „Tady v místnosti je další postavička, která s tou vaší tvoří pár. Vy se teď 

budete hledat, ale pozor. Hledat se budete tak, že budete říkat a dělat to, co vaše 

postava ráda dělá nebo říká a podle toho se najdete. Můžete chodit po celém 

prostoru." 
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4. společná kresba ve dvojici 

Instrukce: „Vezměte si na stolečku papír a vyberte si společně dvě pastelky nebo fixy 

a nakreslete společně pohádkový les tak, že budete držet společně jednu fixu." 

Instrukce: „Na závěr se všichni společně podepište." 

5. reflexe předchozí činnosti 

Otázky: Střídali jste se během kreslení? Proč ano, proč ne? Jak jste se cítili v roli, 

který vede nebo toho, který se musí podřídit? 

6. hra na rozvoj soustředění a štronza- Průchod pohádkovým lesem 

Instrukce: „Vymyslete si teď každý pohádkovou postavičku, neříkejte ji nahlas. 

Stoupněte si do řady vedle sebe. Jste na začátku pohádkového lesa. Musíte se dostat 

na druhou stranu ke mně. Já budu říkat různé pohádkové postavy a v případě, že jste 

jiná postava, než jsem řekla, uděláte krok vpřed ke mně. V případě, že vyslovím 

jméno vaší postavičky, okamžitě zkameníte. Cíl je, aby se ze začarovaného lesa 

dostalo co nejvíce postaviček." 

4.11.1 Realizace 6. lekce 

Skupina A 

Ztratili jsem čas tím, že jim paní učitelka něco vysvětlovala. Neomluvila se. Paní 

vrátná nebyla u sebe, takže jsem sháněla klíče, respektive školníka. Ztratili jsme 

cca 15 min. 

1. komunitní kruh - přivítání 

• jmenovali nej různější večerníčky, chtěli se hned rozpovídat o tom, jaké kdo má 

doma knížky o večernících, či je má na DVD nebo na PC 

• Moje reakce: Zeptala jsem se jich: „ Chcete si o tomto povídat, nebo jít 

pracovat?" Chtěli pracovat. 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

• honičku jsme nedělali, chtěla jsem dát v této hodině důraz na vytváření a 

spolupráci v nahodilých dvojicích 

3. nahodilé dvojice - hledání dvojic 

• instrukce byla pro ně srozumitelná 
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• dala jsem lístečky nejdříve na zem, vrhli se na ně a začali se o ně přetahovat 

• Moje reakce: Zastavila jsem to, lístky sesbírala, postavila děti do řady a nechala 

jsem je losovat, procházejíc podél řady. Nevadilo jim, že poslední si nevybere, 

nebo aspoň nic nahlas neříkali. 

• většina si našla dvojici a zbyly poslední 4 děti - jednoho jsem navedla (Vilík) a 

Mája se hned našla 

• překvapilo mě, že se nenašel Bob a Bobek, ani jedno dítě z té dvojice nevědělo, 

kdo to je Bob či Bobek 

4. společná kresba ve dvojici 

• některá dvojice si zalezla pod stůl, takže se jim špatně malovalo, předtím, jsem se 

jich zeptala, jestli při výběru místa mysleli i na to, že budou malovat. Řekli, že 

ano 

• měli hodně otázek: „Proč nemůžeme kreslit každý sám?", „Jestli si mohou vzít 

dva papíry?", „Proč při té kresbě musejí oba držet tužku?", „ Jestli si mohou vzít 

více fix?" 

• Moje reakce: Řekla jsem jim: „ Zkuste to kreslit jen jednou fixou. " 

• otázky typu: „ Les přece nemůže být modrý?" 

• Moje reakce: „ V pohádce je vše možné. " 

• když se „smířili" s tím, že budou malovat společně a jednou fixou, tak přišly 

otázky typu: „Můžeme tam namalovat ?", „ Může tam být....?" 

• měli tendenci mi to chodit ukazovat, jestli je to takhle v pořádku, moc jsem tomu 

nerozuměla 

• podpis stihla pouze 1 dvojice 

5. reflexe předchozí činnosti 

• prezentace kreseb, jen ta dvojice, která chtěla, některé jsou uvedeny v příloze 

• hodně se styděli a nechtěli svá díla ukazovat, ale diskutovali - viz souhrnná 

reflexe 

• na začátku kruhu jsem jim řekla, že kdo nechce obrázek ukazovat, může ho nechat 

otočený obrázkem dolů, jelikož již před reflexí si v sobě hodně řešili, že nemají 

pěkný výkres 
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6. hra na rozvoj soustředění a štronza- průchod pohádkovým lesem 

• nestihli jsme pro časovou ztrátu 

• Odešli prvně sami - určila jsem jenom pana řidiče. 

Skupina В 

1. komunitní kruh - přivítání 

•S udrželi kruh 

S pozdravy proběhly celkem rychle, nijak se nelišily od běžných lidských pozdravů 

2. rozhýbání - honička se záchranou 

S honička je velmi bavila, vystřídali jsme 3 Polykače 

S děti byly všechny zachraňovány 

3. nahodilé dvojice - hledání dvojic 

S instrukce byla pro ně srozumitelná 

•S lístečky jsem si rovnou nechala v rukou a nechala jsem je losovat 

S zde se přišly 3 děti zeptat na pohádkové postavy - Štaflík, Špagetka a Malá 

čarodějnice 

•S u těchto postav jsem si myslela, že mohou dělat potíže, dětem jsem napověděla a 

pak se našly 

4. společná kresba ve dvojici 

• i zde měly děti hodně otázek podobné těm ve skupině A, ale nevnímaly to jako 

problém, otázky, které pokládaly, byly spíše informační na upřesnění zadání 

S reagovala j sem obdobně j ako u skupiny A 

S všichni zvládli podpis 

У dívka, která často věnovala pozornost mně, se věnovala své práci, nežárlila na 

dítě, se kterým jsem byla já, jenom trochu na počátku práce, ale pak ji činnost 

velmi zaujala 

5. reflexe předchozí činnosti 

S na začátku kruhu jsem jim řekla, že kdo nechce obrázek ukazovat, může ho nechat 

otočený obrázkem dolů, jelikož si také již v před reflexí v sobě hodně řešili, že 

n e m a j í p ě k n ý v ý k r e s 
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У zde byl problém s prezentací kresby pouze u 2 holčiček, ale ty se hádaly už u 

kresby 

S Dost jsme řešili, jaké to je, když někdo vede, anebo vedu já. Dominantní 

osobnosti v této skupině se mě snažily přesvědčit, že jim je jedno, jestli jsou 

vedeny nebo je někdo vede, ale když jsem je při práci pozorovala, většina z nich 

moc nespolupracovala. Nechala jsem mluvit jak ty, co vedli, tak i ty co byli 

vedeni. Byl tam jeden pěkný moment, kdy se někteří zamysleli, proč nepustili 

druhého к vedení, když na to bylo dost času a nešlo o výkon. Většinou pak 

říkali, že to chtěli mít hezké. 

6. hra na rozvoj soustředění a štronza- průchod pohádkovým lesem 

V ohromně je to bavilo, dělali jsme to už o přestávce 

У Pak jsem je odvezla autobusem zpět do třídy. Dostala jsem vynadáno od paní 

učitelky R.K., že se nestihnou najíst. Omluvila jsem se jí, že jsme museli 

dokončit činnost. 

S Uvědomuji si hygienické normy pro dodržování přestávek, ale byli prací 

nadšeni, a tak se mi ji nechtělo přerušovat. 

Hodiny se skupinami C a D neproběhly, jelikož jednou byli v divadle a druhou 

nebylo kam s nimi jít. Jelikož nebylo volné místo na celé škole a do školní jídelny 

nás nepustili z hygienických důvodů. V dalším únorovém týdnu byly jarní 

prázdniny. V posledním týdnu jsem měla návštěvu lékaře a první nutnou účast na 

praxi Didaktiky matematiky. 

4.11.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů u skupiny А а В 6. 

lekce 

Společná práce v nahodilých dvojicích 

Ve skupině A i В již není problém uspořádat se do nahodilých dvojic. Neumím 

dostatečně zhodnotit, jestli toto cvičení nebylo na ně příliš obtížné. Ve skupině A jsem 
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se tvrdě potýkala s tím, že děti nechtěly přijmout, že mají pracovat s někým dalším. 

Nemyslím si, že by to bylo vtom, že pracují s někým, koho tolik neznají, ale jejich 

školní práce je hodně postavená na výkonnosti a ne na tvořivosti a jsou hodně zaměřeny 

na výsledek a ne na proces. Myslím, že všechny byly dost překvapené, že jsem povolila 

nechat v kruhu obrázky otočené a vůbec jsme se nebavili o nich, ale o tom, jak se jim 

pracovalo. 

Vnímání toho druhého a uvědomování si svých vlastních potřeb 

Musím přiznat, že mě u obou skupin překvapilo, že otevřeně mluvily o pocitech. 

Zejména o tom, že jim bylo nepříjemné, když je někdo vedl. Poprvé jsem měla pocit, že 

v nich vzniklo: AHA, takže...Myslím, že tak 4 dětem došlo, že si v hodinách pouze 

nehrajeme, ale že se něco učíme. Což byl pro mě velmi důležitý moment. V honičce 

byly zachraňovány všechny děti. 

Nonverbální komunikace 

Původně jsem chtěla, aby děti během kresby nemluvily, ale od toho jsem upustila. 

Jiné postřehy 

Vadí mi, že nepřicházím se skupinou C a D tolik do styku, jako se skupinami A a B. 

Tím neprobereme, co potřebujeme. Stále nemám klíč od Hathóry, školník mi ho stále 

nepřidělal. Již jsem o tom mluvila s panem ředitelem, stále bez výsledku. Když už se do 

Hathóry dostaneme, tak si musím klíč vyzvedávat na vrátnici a tam většinou nikdo není. 

O přestávkách mám dozor, tudíž si nemohu zajistit klíče dříve. Navíc před námi tam 

bývá akce, takže někdy si musíme Hathóru nejdříve uklidit. Již několikrát jsem na to 

upozorňovala, a změna nepřichází. 

Navíc zjišťuji, že je mi nepříjemné, že nemohu prodiskutovat některé věci spaní 

učitelkou třídní ze II. B. Ráda bych si s ní promluvila o pokrocích dětí a jejich chování 

při výuce aj., ale obávám se, že by to nějak „odnesly" děti. Párkrát jsem se o to 

pokusila, ale vedlo to k tomu, že dětem přede mnou vynadala, ale to nebyl můj záměr. 

Ano, mohu si promluvit s někým u nás na fakultě, ale zde ty děti nikdo nezná. 

Při přesunu dětí zpět do své třídy chodím za nimi tak, aby o tom nevěděly. Zvládají to, 

role řidiče je baví. 

V příloze 4 naleznete obrázky dvojic, které se mezi sebou domlouvaly na vedení a 

v příloze 5 obrázky dvojic, kde vedlo jenom jedno dítě. 
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Domnívala jsem se, že když prováži lekce jedním tématem, že by to děti mohlo více 

motivovat. Jako společné téma jsem zvolila literární dílo Zahrada od Jiřího Trnky 

a připravila jsem na toto společné téma další lekce. 
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4.127. lekce - Jiná škola 

měsíc: březen (přesunuty z února) 

cíle: 

• kolektivní práce na společné věci 

• přenesení problematické situace do jiného prostředí 

• připravená improvizace 

Plán 

pomůcky: velký balicí papír AI, pastelky, fixy 

1. komunitní kruh, náladoměr 

Instrukce: „Pamatuje se na náladoměr? Tak stejným způsobem si ukážeme, jak jsme 

se těšili dnes do školy." 

2. honička se záchranou - Školník 

Instrukce: „ Všichni jste se opozdili ve škole. Je tu velmi přísný školník, který 

zamyká opozdilce ve třídě tak, že se ho dotkne. Opozdilce můžete někdo zachránit 

tak, že se dva chytnete za ruce a řeknete: „Eniky, beniky, kliky, pes, otvíráme dveře 

dnes! ". Při odemykání na vás školník nemůže." 

3. četba: Jiří Trnka, Zahrada, 1. odstavec v 1. kapitole - čte učitelka 

• „To šlo jednou pět kluků do školy. Ale oni nechodili do obyčejné školy, do jaké 

děti chodí. Nebyla tu první ani druhá třída. Byla to škola úplně jiná, jakou nikdo 

nezná. "24 

• Zde se zastavit. Zeptat se překvapeně jakoby pro sebe; „Jak vypadá škola, která 
je úplně jiná?", „Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by mohla škola vypadat 

úplně jinak?" 

4. společná kresba školy 

Instrukce: „Na tento velký arch papíru společně nakreslíme, jak by mohla vypadat 

škola, která je úplně jiná, než ji běžné známe. Použijte pastelky a fixy." 
5. připravená improvizace — práce v nahodilých skupinách 

Instrukce: „Zajímalo by mě, jak v této škole vypadá zkoušení nebo výuka, či jak to 

tam vypadá o přestávkách? Napadá někoho, jak by zde mohlo toto probíhat?" 

24 TRNKA, J. Zahrada. Praha.: Albatros. 1962, s. 3 
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Instrukce: „Kdo chce prozkoumat, jak to vypadá při zkoušení, jde к Kdo chce 

vědět, jak vypadají přestávky, jde к ....Kdo se bude zabývat, jak probíhá 

vyučování, jde k.. ." 

6. závěrečná reflexe 

otázka: Chtěly byste mít na naší škole něco jinak než to nyní je? 

4.12.1 Realizace 7. lekce 

Skupina A 

Do této skupiny přišel nový hoch. 

1. komunitní kruh, náladoměr 

• náladoměr v obměně zvládli 

• dnes jsem jim nedala prostor na mluvení, měli jsme toho dost na práci, tak jsem 

jim to i podala a vzali to 

2. honička se záchranou - Školník 

• procvičila jsem s nimi cca 5x odemykadlo 

• byla j sem školník já 

• napoprvé jen tak běhali a nikoho nezachraňovali, ale bavilo je to 

• Moje reakce: Zastavila jsem je a znovu jsme zkusili odemykadlo. Pak už 

zachraňovali. 

3. četba: Jiří Trnka, Zahrada, 1. odstavec v 1 .kapitole - čte učitelka 

• byli ticho jako pěny, asi jim paní učitelka často čte, takže jsou zvyklé být velmi 

ukázněné 

• krátká diskuze na téma KFC, nemocnice 

4. společná kresba školy 

• 3 děti vůbec nekreslily, 2 se pak zapojily, třetí, chlapec, začal malovat až po mém 

osobním kontaktu s ním 

• chlapec pak namaloval do společného obrázku vězení pro učitelky 

• Moje reakce: Přišlo mi to vtipné a začala jsem se tomu smát. 

• 2 dívky, které spolu obyčejně nepracují, malovaly společně žebřík k tomu vězení 
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• potom si 4 děti na papír malovaly pro sebe a 6 se domlouvalo, nejvíce nový 

chlapec a 2 dívky 

Zde mi děti vnukly dobrou myšlenku. Nemohla jsem je dostat od kreslení к další 

činnosti. Po několikátém: „Prosím, odložte pastelky a pojďte si sednout do 

kroužku," jedno dítě utrousilo: „Školník se zlobí." V tu chvíli jsem se okamžitě 

vrátila do role školníka, začala jsem počítat do 10 s tím, že kdo nebude 

v kroužku, toho zamknu a bude po škole. Všechny děti seděly bez výjimky 

v kroužku. 

• Jako volná diskuze nad kresbou se mi 5. bod nepovedl. Byli dost zabraní do práce. 

5. připravená improvizace - práce v nahodilých skupinách 

• byli rozděleni na 3 x 3 x 4, dvě holčičky nechtěly být s novým klukem 

Moje reakce: Poprosila jsem je, aby mi vysvětlily proč. Neodpověděly a s klukem 

začaly pracovat. 

• Jejich improvizace se moc nelišily od běžné školy. Byl tam jediný rozdíl, že 

většinou pani učitelka nebo pan učitel děti bili. O přestávce se kluci rvali. 

6. závěrečná reflexe 

• Vyjádřila jsem se, že by se mi nechtělo na takové škole být. 

• Holky poznamenaly, že kluci se perou i na naší škole a tím, že nesplnili zadání. 

Kluci si bránili, že tady jim za to dá pani učitelka poznámku a tam že ji 

nedostanou. 

• Potěšilo mě, že si všimli zadané instrukce. 

Skupina С 

1. komunitní kruh, náladoměr 

• měla jsem z nich pocit, že jim vyhovuje, že nemusí mluvit 

2. honička se záchranou - Školník 

• poučila jsem se z minula a přidělila jsem školníkovi kostýmní znak - čepici 

• odemykalo zvládli 

3. četba: Jiří Trnka, Zahrada, 1. odstavec v 1 .kapitole - čte učitelka 

• méně se soustředili než skupina A, trvalo mi, než jsem je zklidnila 

• po dotazech mlčeli, jen se na sebe dívali 
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• Moje reakce: Pomůže vám, když si pokusíme školu nakreslit? Kreslit chtěli. 

4. společná kresba školy 

• začal si kreslit každý sám pro sebe, nedomlouvali se, prostě tiše kreslili 

• Moje reakce: Přišlo mi, že se jim prostě nechce mluvit. Nechala jsem je být. 

•> od kresby jsem je dostala tak, že jsem si nasadila čepici a předtím jsem se 

podívala ze dveří a řekla jsem jim, že se blíží školník a koho uvidí u výkresu, toho 

nechá po škole 

• Myslím, že se od začátku hodiny poprvé usmáli. 
5. připravená improvizace - práce v nahodilých skupinách 

• připravené improvizace byly pantomimy, místo mluvy používali jen takové zvuky 

6. závěrečná reflexe 

• Objevil se další důležitý moment, že bychom měli napsat panu řediteli, aby se и 

nás na škole něco změnilo. 

Skupina В 
v 

Hledali jsme místo, jelikož v Hathóře probíhal kurz Drum circlu. Sli jsme do Auly. 

1. komunitní kruh, náladoměr 

У cítila jsem, že jim vadí, že nemohou mluvit 

2. honička se záchranou - Školník 

У znova jsem musela vysvětlit, začali jen tak pobíhat po třídě 

3. četba Jiří Trnka, Zahrada, 1. odstavec v 1 .kapitole - čte učitelka 

У taktéž velmi pozorně naslouchali a řekla bych, že se i těšili, co jim budu číst 

У už to znali od minulé skupiny, jelikož jsem první kresbu dala paní učitelce třídní a 

ta i přes mojí prosbu vyvěsit to později, to vyvěsila hned (měli s sebou i penály) 

4. společná kresba školy: 

У začali se hned domlouvat, celkem dlouho (cca 8 min) debatovali, co tam nakreslí 

У nakonec nakreslil každý svoji budovu, ve které je něco - posilovna, matematika, 

čeština 

У řešili hodně fixy, jelikož museli nutně kreslit tou, kterou kreslil někdo jiný 

У Moje reakce: Vezměte si tedy, pokud zde máte, vlastni penál. Problém byl nyní 

vyřešen. 
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S kromě jednoho dítěte, které rušilo ostatní, kreslí všichni 

•S Moje reakce: Upozornila jsem ho na pravidlo nenucenosti. Hned se bez řečí 

zapojil. 

5.-6. připravená improvizace - práce v nahodilých skupinách, závěrečná reflexe 

Vzhledem ke ztrátě času tyto body neproběhly. Nechala jsem je déle kreslit a 

jenom jsme nad výkresem diskutovali. Děti mi říkaly, jak probíhá jejich výuka a 

jak se k nim někdy chová pani učitelka. O tom zde nebudu hovořit. 

Skupina D 

1. komunitní kruh, náladoměr 

> palec byl ve střední výšce 

2. honička se záchranou - Školník 

> pochopili napoprvé a pouze jeden hoch nepracuje 

3. četba: Jiří Trnka, Zahrada, 1. odstavec v 1 .kapitole - čte učitelka 

> v klidu se posadili na koberec a poslouchali 

4. společná kresba školy 

> nekreslí, kreslí pouze jedno dítě - nakreslilo školu s kopulí, potom se přidal jeden 

kluk a pak další dvě holky, stále 5 dětí nekreslí 

> trvalo jim hodně dlouho, než začali kreslit, dlouho se rozmýšleli, musela jsem je 

navést různými otázkami: Co byste chtěli ve škole mít? Co vám ve škole chybí 

z oblasti odpočinku, zábavy ? 

5.-6. připravená improvizace - práce v nahodilých skupinách, závěrečná reflexe 

> nestihli jsme, dlouho jim trvalo, než začali kreslit, ale díky podnětu od skupiny С 

jsem to neřešila 
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4.12.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 7. 

lekce 

Kolektivní práce na společné věci 

Skupiny A i В se mi zdály v tomto ohledu zkušenější než skupiny С a D. Možná to bylo 

tím, že skupina В již věděla, co bude dělat. Paní učitelka třídní II. A mi říkala, že na 

společný papír nikdy nekreslily. Domnívám se, že u nich vázla aktivita na tom, že to pro 

ně byla nová činnost. 

Přenesení problematické situace do jiného prostředí a připravená improvizace 

To se mi povedlo jenom u skupin A a C, ale vrátím se k tomu další hodinu, kdy budeme 

psát dopis panu řediteli. 

Nebyla jsem si jistá, jestli jenom já nevnímám situaci na škole, kde jsem dělala výzkum, 

jako problematickou. Možná, že děti to tak nevnímaly, proto nebylo nutné řešit žádný 

problém. 

Jiné postřehy 

Vnímám to tak, že bych měla s učitelkami konzultovat projevy v chování dětí. Byla 

jsem za paní učitelkou třídní z II. A a říkala jsem, že skupina С se mi zdála nějak divná, 

respektive nemluvná. Říkala mi, že jim ten den vynadala, že ji něčím zklamali. Řekla 

jsem jí, že to na děti tedy velmi zapůsobilo. Ubezpečila mě, že už je to mezi nimi 

v pořádku. S touto paní učitelkou se dá komunikovat. 

Upozornila jsem pana ředitele, že moje hodiny dramatické výchovy jsou často 

narušovány tím, že nemáme kde být. Překvapilo ho, že Dyscentrum pořádá tolik akcí. 

Slíbil mi, že si s nimi promluví. Dále jsem ho informovala, že mu budeme s druháky 

psát dopisy ohledně toho, co by chtěly na naší škole změnit. Nejspíš mu to i oficiálně 

přineseme. Říkal, že se na to těší. 
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4.138. lekce - Dopis panu řediteli 

Tato lekce vznikla na podnět dětí, původně jsem ji v plánu neměla. 

měsíc: březen/ 1 týden v dubnu 

cíle: 

• seznámit se s formálními pravidly psaní dopisu 

• formulovat argumenty 

Plán 

pomůcky: papíry linkované, tužky na psaní 

1. rozhýbání stejné jako v 7. lekci 

2. se skupinami, se kterými jsem nedělala 5. bod 7. lekce, tak ho udělat nyní 

3. motivace + diskuze 

Instrukce: „Mluvila jsem s panem ředitelem o tom, co tady spolu děláme. Ve vedlejší 

skupině děti navrhly, že bychom mu mohli napsat dopis o tom, co bychom chtěli na 

této škole změnit. Pan ředitel s tím souhlasil. Nyní to nabízím i vám, chcete mu také 

napsat dopis?" 

4. zamyšlení na body, které uvedeme v dopisu 

Instrukce: „Každý se teď na chvíli zamyslete nad tím, co byste chtěli panu řediteli 

napsat." 

Instrukce: „Vytvořte dvojice a promluvte si o tom. Vyberte dvě rozumné věci, věci, 

které jdou zařídit." 

Instrukce: „Spojte se teď do čtveřice a řekněte tam svoje dva nápady, ty dvě věci, na 

kterých jste se dohodli ve dvojici. Ve čtveřici vyberte dva nápady, které se dají 

zařídit. Až budete mít dva nápady, pojďte do kroužku." 

5. vlastní tvorba dopisu 

Instrukce: „Předneste svoje nápady, tyto již definitivně napíšeme panu řediteli." 

• seznámit s formálními hledisky dopisu 

6. odnesení dopisu do ředitelny 
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4.13.1 Realizace 8.lekce 

Nepřesnosti v bodu 6 vysvětlím v souhrnné reflexi 

Skupina A 

1. rozhýbání stejné jako v 7. lekci 

• vystřídaly se 4 děti na roli školníka 

2. se skupinami, se kterými jsem nedělala 5. bod 7. lekce, tak ho udělat nyní 
• byl udělán minulou hodinu 

3. motivace + diskuze 
• chtěli psát dopis 

4. zamyšlení nad body, které uvedeme v dopisu 

• nevím, jestli jsem zapomněla jim říct, že nejdříve přemýšlí každý sám, jelikož se 

hned mezi sebou rozhovořili 

• Moje reakce: Řekla jsem jim, aby zkusili teď s nikým nemluvit a promysleli si to 

každý sám. 

• rozdělení po 4 a j ednu troj ici 

• v jedné se skupince stalo, že se nemohli dohodnout na dvou věcech 

• Moje reakce: Zkuste o tom hlasovat. Pakliže vám tohle nepomůže, přijďte do 

kroužku se třemi věcmi. 

5. vlastní tvorba dopisu 

• nejdříve nechtěli mluvit, napadlo mě, že jsem měla říci, aby si zvolili mluvčího 

• na jmenovité vyvolávání své návrhy řekli 

• na volný list papíru jsem jim ukázala, jak se formální dopis píše, nadpis žádosti 

jsme řešili společně 

• do textu jsme napsali naše požadavky 

6. odnesení dopisu do ředitelny 

• odnesli jsme to panu řediteli, měl jednání, takže jsme to nechali u paní sekretářky 
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Skupina В 

Ztráta času, paní vrátná nebyla ve vrátnici. Znovu jsem důrazně žádala školníka, 
aby mi přidělal klíč od Hathóry. Nakonec jsme šli do auly, ale byla tam po víkendu 

hrozná zima. 

1. rozhýbání stejné jako v 7. lekci 

•S nechala jsem asi pětkrát zahrát školníka, jelikož jsem chtěla, aby se zahřáli 

S Přišlo za námi dítě ze třídy pod námi, že děláme rámus, že píší test, že paní 

učitelka vzkazuje, ať nedupeme. 

2. se skupinami, se kterými jsem nedělala 5. bod 7. lekce, ho udělat nyní 

•S z časových důvodů vynecháno 

3. motivace + diskuze 

У věděli od vedlejší skupiny, takže už na začátku hodiny se mě ptali, kdy to budou 

dělat 

4. zamyšlení nad body, které uvedeme v dopisu 

S hodně se na to těšili, takže pracovali dle instrukcí, nebylo třeba je nějak napomínat 

5. vlastní tvorba dopisu 

У napsali jsme všechny nápady, které si přinesli do kroužku 

6. odnesení dopisu do ředitelny 

• vznikla hádka o to, kdo to ponese, začali se o dopis rvát, dala jsem ho jedné tiché 

holčičce 

•S pan ředitel nás přijal v ředitelně, ale měl málo času, ptal se jich, jestli je 

dramatická výchova baví a jestli se jim líbí pani učitelka a jestli je nezlobí 

S Moc jsem nepochopila smysl těch otázek, přišlo mi, že nebyly к věci, nejspíš 

jsem se měla s panem ředitelem nejdříve domluvit na tom, co od něj očekávám 

při návštěvě dětí v ředitelně. 

Skupina D 

Domluvila jsem se s panem ředitelem, že bude ke konci hodiny v ředitelně. 

1. rozhýbání stejné jako v 7. lekci 

> proběhla asi 4 krát 

102 



2. se skupinami, se kterými jsem nedělala 5. bod 7. lekce, tak ho udělat nyní 

> nedělali jsme 

3. motivace + diskuze 

> okamžitě chtěli psát dopis panu řediteli. 

4.-5. zamyšlení nad body, které uvedeme v dopisu, vlastní tvorba dopisu 

> jeden chlapec chtěl přísnější poměry 

6. odnesení dopisu do ředitelny 

> pan ředitel měl jednání, čekali jsme, před zvoněním jsem je odvedla do třídy, 

musela jsem na dozor, dopis jsme nechali u paní sekretářky 

Měla následovat skupina A s 9. lekcí, ale šli do divadla. 

Skupina С 

1. rozhýbání stejné jako v 7. lekci 

• v kroužku jsem je nechala dost mluvit, poprvé se hodně rozpovídali, mluvili o 

tom, na co těší o Velikonocích, o tom, co běžně na Velikonoce dělají a kam a jak 

se schovají před koledníky 

• honičku jsme dělali 3x 

2. se skupinami, se kterými jsem nedělala 5. bod 7. lekce, tak ho udělat nyní 

• nedělali jsme 

3. - 4. motivace + diskuze, zamyšlení na body, které uvedeme v dopisu, vlastní tvorba 

dopisu 

• byli tím nadšení, byli jsme u nás ve třídě, takže se hned zvedli vzali si tužku a 

papír, věděli, kde to je a chtěli to psát všichni 

• chtěli zmrzlinářský vůz, delší přestávky, začínat v půl deváté, lepší jídlo v jídelně 

a aby na ně byli paní kuchařky hodné 

6. odnesení dopisu do ředitelny 

• panu řediteli jsme ho nenesli (vysvětlení v reflexi) a pak dále dokreslovali jejich 

kresbu ,jiné školy", jelikož ji neměli dodělanou, měli ji u mne 

103 



4.13.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 8. 

lekce 

Seznámit se s formálními pravidly psaní dopisu 

Splněno. 

Formulovat argumenty 

Ve všech skupinách dělalo problém formulovat argumenty, proč by chtěli dané věci 

zavést. Skupina B a D na tom byla lépe než ostatní skupiny. 

Jiné postřehy 

Děti již používají přísného pana řidiče s autobusem samy bez problémů. 

S panem ředitelem došlo ke kontaktu pouze jednou, i přesto, že jsme byli domluveni, 

což by zase tolik nevadilo, ale když jsem za ním byla poprvé, abychom se domluvili na 

zpětné vazbě, odbyl mě, že nemá čas. Podruhé jsem ho zastihla na chodbě, kde mi řekl, 

že mám za ním přijít do ředitelny v určitou dobu, a tam pak nebyl. Před vyučováním 

skupiny С jsem s ním mluvila již důrazněji, přiznal, že dopisy vyhodil. Na to jsem 

neuměla reagovat. Přesto jsem později kvůli dětem trvala na zpětné vazbě. Požádal mě 

o poslední dopis, že se na něj podívá, půjčila jsem mu ho, předtím jsem si opsala, co 

děti chtěly. Nevrátil mi ho dodnes. Zpětné vazby neproběhly. Bohužel si nepamatuji 

znění dopisů skupin A, B a D. 
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4.149. lekce - Otvírání branky 

měsíc: duben 

cíle: 

• rozehraný živý obraz 

• rozvíjení představivosti a fantazie pomocí jednoduchých improvizací 

• rozvoj rytmu 

Plán 

pomůcky: CD přehrávač, tajemná hudba 

1. chůze prostorem na hudbu 

Instrukce: „Zavřete si oči a až je otevřete, budete v zahradě. Můžete se tou zahradou 

volně procházet. Najděte si v ní místo, kde vám bude hezky. Tam se 

zastavte. Až budete mít svoje místo nalezené, zastavte se tam a dělejte si 

v něm to, co budete rádi na tomto místě dělat. Pustím vám k tomu hudbu. 

Když se hudba zastaví, zkameníte." 

Instrukce: „Budu nyní mezi vámi procházet a dotykem vás na chvíli oživím. Řeknete 

nám, co na vašem místě děláte." 

2. četba úryvku z knížky, jednoduchá improvizace 

• připomenutí z minula různými otevřenými otázkami: Kam šli kluci? aj. 

• „ Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou branku, celou 

rezavou. Tu zeď však nebylo vidět, protože byla tak porostlá psím vínem, že 

vypadal jako pralesová. 

No, a těch pět kluků se zastavilo и té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř; ale 

hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem 

a velikánskou železnou klikou, na kterou skoro ani nedosáhli. "25 

3. reflexe četby 

4. improvizace bez dramatického děje 

Instrukce: „Chcete se s kluky podívat do zahrady? Co mají kluci za problém? 

Vymyslete způsob, jak otevřít branku a připravte ho pro ostatní." 

25 TRNKA, J. Zahrada. Praha.: Albatros. 1962, s. 3 - 4 

105 



• Rozdělit je rozpočitadlem. 

5. četba úryvku z knížky 

• „ Tlačte všichni, " velel jeden kluk. Ti ostatní tlačili a tlačili, a najednou se 

branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit. 

Nic. Bylo ticho. 

Tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malinko a tak malým 

prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. 

Vrrrrzúúúúúúúúthrúúúúú - udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž 

nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. Jak to má takový kluk vědět! Tak a zas 

ticho. 

Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu, a taky nějaké 

keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici 

ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzaly. No prosím, 

ještěže trpaslík byl kamenný, toho se žádný kluk nemusí bát. Ale vtom aúúúú, šuškrt, 

prsk a kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Pod keřem vedle trpaslíka byla 

roztrhaná žíněnka a z toho se sena se vynořil... "2б 

6. rozehraný živý obraz 

Instrukce: „Vraťte se zpět do skupin, chvíli si promluvte o tom, co se mohlo vynořit 

zpod keře. Potom si připravte živý obraz, který se možná na tlesknutí 

rozehraje a zastaví na téma, co se mohlo vynořit." 

7. závěrečná reflexe 

4.14.1 Realizace 9. lekce 

Skupina A 

1. chůze prostorem na hudbu 

• v úvodním kruhu se ptali, co říkal pan ředitel na jejich dopis 

v 
• Moje reakce: Řekla jsem jim, že si to pan ředitel potřebuje promyslet. 

26 TRNKA, J. Zahrada. Praha.: Albatros. 1962, s. 5. 
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• výborně se vžili, okamžitě byli v zahradě 

• někteří byli na svém místě aktivní (hráli fotbal, chytali motýly), to jsem pochopila, 

že se nemohou zastavit 

• okamžitě reagovali na konec hudby 

• naslouchali tomu, co říkali ostatní 

2.-3. četba úryvku z knížky, jednoduchá improvizace, reflexe četby 

• výborně naslouchali, okamžitě začali přemýšlet, jak by šly dveře otevřít 

4. improvizace bez dramatického děje 

• bez řečí se nechali rozdělit do skupin na 3, 4, 4 

• lx básnička, lx kluci vyhodili branku granátem (vtipné), lx použili klíč od vlastní 

branky 

5. četba úryvku z knížky 

• jedna dívka řekla nahlas, že tam vylezl kocour, že tuto knížku četla 

• Moje reakce: Řekla jsem: „Možná to byl kocour a možná také nebyl. Už jsme se 

přesvědčili, že v takové zahradě toho může být mnoho. " 

6. rozehraný živý obraz 

• všechny skupiny měly kocoura 

7. závěrečná reflexe 

• Smutně jsem jim řekla, že jsem se těšila na draky a jinou havěť. Zeptala jsem se 

jich, jestli by pro ně bylo napínavější, kdyby nebylo řečeno, že je tam kocour, 

odpověď byla ano. Omluvila jsem se jim, jelikož jsem cítila, že jsem je o toto 

ochudila já, jelikož jsem měla požádat ty, kteří to četli, aby mi to přišli pošeptat, 

nebo sdělili nějak jinak.Odjeli sami do třídy naším autobusem. 
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Skupina С 

Prostory mé kmenové třídy, dle slov pana ředitele, vypadaly jako jediné 

reprezentativně, tak nejspíš z tohoto důvodu v den, kdy se konala hodina se 

skupinou C, jsem musela zase neočekávaně do auly, jelikož se v mé třídě nahrával 

nějaký televizní pořad. 

1. chůze prostorem na hudbu 

• nenašla jsem zásuvku, pouze jednu, ale ta byla zamčená, proto jsem 

improvizovala 

• v aule je hrozná akustika, proto bylo třeba, aby nemluvilo najednou moc lidí a 

nedělalo moc hluk, jinak se tam nedá být 

a. dělala jsem s nimi body 2 a 3 z lekce 4 

b. nebyla zima, takže jsem je mohla položit na zem 

c. Instrukce: „Zavřete si oči, představte si, že jste v zahradě. Můžete se tou 

zahradou volně procházet. Najděte si v ní místo, kde vám bude hezky. Tam 

se v mysli zastavte. Pustím vám k tomu hudbu. Až hudbu zastavím, budu vás 

obcházet, koho se dotknu, může říct, co v zahradě dělá." 

d. moc se jim nechtělo mluvit, nenutila jsem je 

2.- 4. četba úryvku z knížky, jednoduchá improvizace, reflexe četby, improvizace bez 

dramatického děje 

• improvizace jsme dělali na pódiu 

• bylo to zajímavé v tom, že si samy děti daly židle tak, jako bychom byli v divadle, 

a spontánně po rituálu tleskaly 

• Děti nastolily svým improvizacím vážnost. Cítila jsem z nich, že to nevnímají 

jako hru, ale jako opravdová vystoupení. 

• všechny improvizace měly začátek a zakončení 

5. četba úryvku z knížky 

• četla jsem jim z pódia - velmi napjatě poslouchali 
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• To, že to nemá ten, kdo to ví, prozrazovat, jsem řekla, až když jsem to dočetla, 

nabídla jsem jim, aby mi to pošeptali, přišla jedna dívka a zeptala se mě, jestli 

musí toho kocoura dělat, řekla jsem jí, že nemusí. 

6. rozehraný živý obraz 

• žádná skupina neměla kocoura jako bytost, která se vynořila 

• dělali jsme to zase na pódiu a atmosféra byla stejná jako při otvírání branky 

7. závěrečná reflexe 

• Změnila jsem reflexi na skupinovou improvizaci bez dramatického děje, jelikož 

jsem chtěla vidět, jak se budou chovat všichni spontánně na pódiu, které 

doposud pro ně bylo jenom místem, kde se konala vánoční besídka. 

• Instrukce: „Běžte všichni na pódium. Budu vám vyprávět, co vše jsme doposud 

s kluky prožili a vy na moje vypravování budete reagovat pantomimou." 

• Bylo to moc příjemné, jelikož holčička, která tuto knihu četla, mě požádala, 

jestli by mohla vyprávět ona. Byla jsem za to ráda a užila jsem si toto cvičení s 

dětmi. 

Skupina В 

1. chůze prostorem na hudbu 

У dobře vyplňují prostor, nevráží do sebe 

У dva kluci běhali 

У Moje reakce: Řekla jsem jim, že chodíme dvojkou chůzí ( viz realizace 

skupiny A lekce 5) a hned se zklidnili. 

У asi dvě děti spaly, jedna holčička si četla 

У hned reagují na konec hudby 

2. - 3. četba úryvku z knížky, jednoduchá improvizace, reflexe četby 

У naslouchali, dvě holčičky tuto knížku znají 
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4. improvizace bez dramatického děje 

S rozdělení na skupiny po 3, 3,2 - kluci 

•S soustředili se na dveře velké skříně, která je v Hathóře 

S v jedné skupině vznikl problém, že 2 holčičky, které knížku znají, nechtěly 

spolupracovat - proto jejich improvizace nebyla nedokončená nebo spíše 

odrealizovala ji třetí holčička 

S Mluvili jsme o tom v kroužku, kde jsem třetí dívce poděkovala, zeptala jsem se 

skupiny, co by doporučili, když se nemohou domluvit, řekli, že se má hlasovat. 

5. četba úryvku z knížky 

S po zkušenosti jsem požádala ty, kteří to znají, aby neříkali nahlas dokončení toho, 

co budu číst, aby mi to přišli pošeptat, přesto to jedna dívka řekla 

•S Moje reakce byla stejná jako и skupiny B. 

6. rozehraný živy obraz 

S dvě skupiny měly kocoura, jedna draka, velmi jsem tuto skupinu pochválila 

7. závěrečná reflexe 

S dvě holčičky se mě snažily přesvědčit, že v té knížce vyleze kocour a že není 

správně, že vyleze drak 

• Moje reakce: V knížce vyleze opravdu kocour, ale to, co tady děláme, není 

soutěž nebo souboj o to, co je dobře nebo špatně, ale snažíme se hrát si se svými 

představami. Jedno dítě řeklo, že v zadáni nebylo, že to musí být podle knížky. 

Skupina D 

Došlo ke zdržení cca 15 min, jelikož se ve třídě, kde jsem byla třídní učitelkou, stal 

vážný konflikt, který jsem musela naléhavě řešit. 

110 



1. chůze prostorem na hudbu 

> děti měly obrovskou potřebu mi vyprávět, co se jim přihodilo od té doby, co jsme 

se neviděli, nechala j sem je, 

> Přiznám se, že mi to zvedlo náladu. 

> chůzi prostorem jsme nestihli 

2.-3. četba úryvku z knížky, jednoduchá improvizace, reflexe četby 

> pozorně naslouchali 

> chtěli si o možnost otevření povídat 

> Moje reakce: Utnula jsem to s tím, že musíme také dnes pracovat. Tvrdili, že 

nemusíme, ale bylo to takovým tím milým, líným způsobem. 

4. improvizace bez dramatického děje 

> rozdělili se na skupiny po 3, 3, 4 hned bez problému 

> po pěti minutách se stále domlouvají 

> nabídla jsem jim látky, které mám к dispozici na dramatickou výchovu 

> jeden chlapec začal plakat kvůli látce, kterou chtěl použít, a nezbyla na něj 

> Moje reakce: Nabídla jsem mu, aby se šel zeptat dívky, která látku měla, jestli by 

mu ji nevyměnila za jinou. Vyměnila šiji s ním. 

> jedna skupina - básnička, druhá skupina - přes kouzelný plášť, třetí skupina -

básnička 

5.- 6. četba úryvku z knížky, rozehraný živý obraz 

> bod vynechán z důvodů uvedených výše. 

7. závěrečná reflexe 

> povídali jsme si o různých tajuplných zahradách, které znají z chalup 
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4.14.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 9. 

lekce 

Rozehraný živý obraz 

Techniku rozehraného živého obrazu děti výborně zvládají. 

Rozvíjení představivosti a fantazie pomocí jednoduchých improvizací 

U skupin А а В se mi podařila improvizace na začátku hodiny. Děti byly výrazně 

tvořivé. Skupina si toto cvičení zrealizovala pouze v mysli, přesto měla zajímavé 

nápady. Se skupinou D jsem toto cvičení nestihla vzhledem к již uvedeným důvodům. 

Jejich představivost a fantazie byla potlačena vlivem prozrazení, kdo do děje vstoupil. 

Tento moment vnímám ve dvou případech z mé strany jako nedostatečně zvládnutý. 

Měla jsem na to upozornit dříve nebo jasněji, a zejména se ubezpečit, že děti, kterých se 

to týká, pochopily, co jim říkám. 

Rozvoj rytmu 

Děti až na 3 - 4 jedince reagovaly na rytmus hudby, kterou jsem jim pustila. Pohyb dle 

jejího rytmu uzpůsobily. Jedná se o skupiny A a B, ve skupinách C a D proběhla výuka 

jinak, viz výše. 

Jiné postřehy 

Problém s místem a s klíči jsem náhodně řešila s mladým kolegou a ten mi navrhl, že 

mohu chodit do své třídy. On s mými dětmi bude v tu dobu chodit do knihovny, beztak 

už si z ní udělal učebnu jazyků. Takže nyní budu chodit s oběma třídami к sobě do 

třídy. Vznikl mi problém s dozorem, ale děti díky přísnému panu řidiči z autobusu se 

zvládnou dopravit samy do svých tříd. 

Nejspíš často vedu děti к tomu, aby pozorně naslouchaly instrukci. Dělám to 

podvědomě, ale nestalo se mi prvně, že děti reagovaly, že to, co není v instrukci, je 

povolené nebo se na to nějak odvolávaly. 
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4.15 10. lekce - Kocour 1 

měsíc: duben / skupina D květen 

cíle: 

• cvičení na trpělivost 

• cvičení na rozvoj sluchové percepce 

• slušné chování - jak reagovat, když se ke mně někdo chová nevhodně 

Plán 

pomůcky: šátek, tichá hudba, CD přehr ávač 

1. honička se záchranou - Kocour 

Instrukce: „Ten kdo honí, je kocour. Honí myši, tak jak to kočky dělají, aby je snědl, ale 

myši se mohou zachránit tím, že se vždy tři myši obejmou. Kocour u nich 

nesmí čekat, než se rozpojí. Musí si jít najít oběd někam jinam." 

2. Vypravování a skupinová improvizace bez dramatického děje 

Instrukce: „Budu vám říkat, co jsme zatím prožili s kluky a vy budete reagovat na moje 

vyprávění pantomimou. Jinak to, co já budu říkat, budete vy převádět beze 

slova." 

S vypravováním se zastavit u toho, jak se vynořil a dále pokračovat v četbě. 

„ To jsem vás vylekal, vy darebáci, cheche chechecheche che chi chi chi. " 

„ To je hloupost, " řekli všichni kluci, „ kdybychom byli o vás věděli, tak jsme se 

nelekli. " 

„Ale vy jste o mě nevěděli, vy darebáci, checheche!" 

„Nemluvte nerozumně," pravili kluci, „teď když o vás víme, tak se nelekáme, 

podívejte se na nás. " 

„ To není slušné na někoho vyjuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour, jste-li 

vůbec kocour, protože vypadáte spíše jako starý smeták. " 

„ Kdo je smeták, vy uličníci, darebáci, vy smetáčky, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, 

vy, vy rohožky! " 
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„ Tak to vidíte, už nadává, to je sprostý kocour. S vámi se bavit nebudeme, " řekli 

vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura: „ Vy knedlíci, vy 

lívanci, vy rohlíci, vy brambory, " až se vše ztrácelo v dálce.27 

3. práce celé skupiny najednou v ŽO 

Instrukce: „Vybavte si, jak jsme byli v zahradě a našli jste si tam každý své místo, kde 

vám bylo hezky. Chcete se na toto místo podívat? Je třeba se dostat přes 

kocoura. Ve skupinách si popovídejte o tom, jak jít na kocoura. Vytvořte 

ŽO. Zamyslete se nad tím, jak kocour zareagoval, když mu kluci začali také 

nadávat." 

Instrukce: „Nyní se všichni postavte do živého obrazu, oslovím jednu skupinku, která se 

půjde podívat na zbylé dva živé obrazy a pak se vrátí zpět do svého obrazu a 

půjde jiná skupinka. Je velmi důležité, abyste vydrželi ve svých obrazech 

bez řeči, dokud se všechny skupiny nevystřídají. Až utichne hudba, tak se 

sejdeme na zemi v kroužku." 

4. diskuze nad živými obrazy 

Otázka: „Co jste viděli, když jste se dívali ostatní dva obrazy? 

5. závěrečné uvolnění - zvuková honička 

Instrukce: „Vyberte si nějaký zvuk zvířete. Jeden z vás bude kocour, budete mňoukat. 

Jeden bude chytat. Ale pozor, bude mít zavázané oči a pokusí se chytit 

kocoura, orientuje se pouze podle zvuku." 

4.15.1 Realizace 10. lekce 

Skupina A 

Byli jsme v Hathóře. 

1. honička se záchranou - Kocour 

• nepochopili zadání honičky 

27 TRNKA, J. Zahrada. Praha.: Albatros. 1962, s. 6. 
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• Moje reakce: Zastavila jsem je štronzem a znovu vysvětlila. Poté pracovali dle 

zadání. 

2. vypravování a skupinová improvizace bez dramatického děje 

• vznikl problém, že holčičky nechtěly toto cvičení dělat, jelikož nejsou kluci 

• Moje reakce: Pro toto cvičení jsem to neřešila, ale pro cvičení 3 jsem upravila 

instrukci. 

3. práce celé skupiny najednou v ŽO 

• zadala jsem v instrukci, že jejich obrazy budou doporučením pro kluky 

• toto cvičení bylo pro ně dost obtížné, dělalo jim problém vydržet při střídání 

živých obrazů 

• zajímalo mě, jak vyřeší roli kocoura, jedna skupina si vzala plyšového medvěda a 

ostatní skupiny ji napodobily - polštář, plyšový medvídek 

• všechny skupiny kocoura nějak napadaly 

• V této chvíli jsem chtěla s nimi udělat horké křeslo, ale říkala jsem si, že bych 

tím změnila to, co chci udělat ve čtvrtém cvičení. 

• pro dvě skupiny holek bylo obtížné vydržet ve výrazu a místy se smály 

• kluci postupně zvýrazňovali gesta agrese 

4. diskuze nad živými obrazy 

• Instrukci jsem upřesnila tak, aby to neříkali mně,ale té skupině, o které mluví 

• 6 dětem z 10 bylo nepříjemné, že jim ostatní říkali, že do kocoura kopaly, či ho 

nějak mlátily 

• nechala jsem je chvíli mluvit o tom, že když si nadávají, tak si také dají facku 

nebo tak něco 

• Moje reakce: Zeptala jsem se jich, jak se vyvíjela situace dál, když někoho 

napadli. 
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• shodli se na tom, i holky, že se poperou, pak mají problém u paní učitelky 

• Moje reakce: Jak se vám pak navazuje vztah s tím, s kým jste se poprali? 

• 7 dětí řeklo, že špatně, dvě dobře, jeden mlčí 

• Moje reakce: Jsou vaše obrazy dobrým doporučením pro kluky? 

• shodli se na tom, že ne 

5. závěrečné uvolnění - zvuková honička 

• chtěli dělat i po zvonění 

• pro příště musím zpřesnit instrukci, aby i přesto, že jsou zvířata, nelezli po 

kolenou. 

Skupina С 

1. honička se záchranou - Kocour 

• hned se začali zachraňovat bez toho, aniž by byl někdo chycený 

• Moje reakce: Začala jsem se smát a pak jsem jim řekla, že mají zachraňovat, až 

když je někdo chycený. 

• pak již hráli dle pravidel 

2. vypravování a skupinová improvizace bez dramatického děje 

• každý hrál sám za sebe až do chvíle, kdy jsme odemykali, měla jsem na stěně 

namalované dveře do lunaparku - seběhli se u nich a otvírali je 

3. práce celé skupiny najednou v ŽO 

• brali si k tomu rekvizity, tím vznikl problém, že se nemohli chvíli dohodnout na 

tom, co budou dělat 

• potřebovali říci víckrát instrukci pro střídání obrazů, ale pak to proběhlo dobře, 

vydrželi ve svých výrazech 

• místo kocoura - hromada látky, obházená židle látkami, jeden kluk 
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4. diskuze nad živými obrazy 

• dva obrazy byly, že kocoura napadají a jeden byl, že ho vystraší 

• mluvili jsem na podobné téma jako u skupiny A, velice rychle odhalili, že když 

budou kluci kocoura napadat, tak jim to moc nepomůže, slíbila jsem jim, že se 

tomu budeme věnovat další hodinu, proto ať na ni přijdou s nějakými náměty 

5. závěrečné uvolnění - zvuková honička 

• velmi se jim líbila, vystřídali se 4 chytači 

Skupina В 

Byli jsme v Hathóře. 

1. honička se záchranou - Kocour 

У pochopili zadání hned, byly zachraňovány všechny děti 

2. vypravování a skupinová improvizace bez dramatického děje 

У improvizovali většinou ve dvojicích 

У při odemykání využívali dveře od velkých skříní 

3. práce celé skupiny najednou v ŽO 

У všechny skupiny kocoura nějak napadaly 

У kocoura nahradily děti, většinou ty z mého pohledu dominantní 

У asi čtyři děti povolily ve svém výrazu, jeden hoch to nemohl vydržet, nabídla jsem 

mu, ať se posadí tedy stranou 

4. diskuze nad živými obrazy 

У popsali různé napadání 

/ ptala jsem se dětí, které byly v roli kocoura, jak se cítily, když to musely tak 

dlouho vydržet 

S dvěma to bylo nepříjemné, jednomu ne 
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Ptala jsem se jich, jestli, když se nad tím teď zamysli, kocour se svým chováním 

přestane, když ho kluci takhle napadnou. 

S usoudili, že asi ne 

•S Všichni mlčeli, myslím, že se cítili provinile, řekla jsem jim, že se tomu budeme 

věnovat příští hodinu - mohou tak přijít s nějakými náměty. 

5. závěrečné uvolnění - zvuková honička 

S zazvonilo, ale požádala jsem je, aby to vydrželi a aspoň jednou si zahráli 

S odcházeli pak s lepší náladou 

Hodina se skupinou D byla posunuta na květen, jelikož jsem šla na pracovní 

pohovor na jinou základní školu. 

Skupina D 

1. honička se záchranou - Kocour 

> byli oproti jejich normě dost hluční, vysvětlovala j sem si to příchodem jara 

2. vypravování a skupinová improvizace bez dramatického děje 

> každý hrál sám za sebe 

> dvě děti odemykaly vstup do lunaparku a jiné otvíraly imaginární branku na zdi 

3. práce celé skupiny najednou v ŽO 

> taktéž používali rekvizity 

> zadání pochopili hned, jeden kluk se nezapojoval 

> místo kocoura - svázané látky, obházená židle látkami 

> většina vydržela ve svém živém obrazu, až na dvě děti 

4. diskuze nad živými obrazy 

> následné diskuze se zúčastnily všechny děti 
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> jeden obraz byl, že kocoura napadají, druhý, že ho zabili a poslední, že se s ním 

skamarádí - ten s těmi svázanými látkami 

> Ptala jsem se dívky, jestli jí to bylo příjemně, říkala, že ano, že se nebála. 

> rozhovorem jsme došli k tomu, že se nebála, protože se navzájem znají 

> nechala jsem mluvit skupinu, která se chtěla skamarádit se kocourem 

> děti mezi sebou diskutovaly samy, neskákaly si do řeči a naslouchaly si, velmi 

silný argument byl, že když se s kocourem skamarádí, tak je může po zahradě 

provést a hrát si s nimi, řeklo to dítě, které nebylo ve skupině, která se chtěla 

skamarádit s kocourem 

> zajímavý byl také moment, že když se na tomto shodli, tak se podívali teprve na 

mne s pohledem „Vyřešeno, tak co bude dál?" 

5. závěrečné uvolnění — zvuková honička 

> velmi se jim líbila, užili šiji 

> byly zachraňovány všechny děti, hrály již všichni 

4.15.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 10. 

lekce 

Cvičení na trpělivost 

Polovina dětí zvládala udržet výraz v živých obrazech a druhá ne. Jednotlivá gesta 

měnily. Časté to byl zejména u gest, kde byly nějak zvednuté ruce nebo měla celá 

postava nevyvážené těžiště. Děti si pak ulevovaly do pohodlnějších poloh. Chci se 

k tomu vrátit další hodinu. 

Cvičení na rozvoj sluchové percepce 

U všech skupin na začátku této hry docházelo k tomu, že se ostatní byli tak hluční, že 

osoba, která kocoura chytala, nic neslyšela. Tři ze čtyř prvních chytačů (u toho čtvrtého 

se ozval až druhý chytač) si stěžovalo, že nebylo možné kocoura chytnout, jelikož 

vůbec nebyl slyšet. Požádala jsem je, aby poopravili pravidla. 
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Instrukce: „Zpřesněte zadání tak, aby chytače nezahlušoval zvuk jiných zvířat." U všech 

skupin všichni pravidla ihned přijali a chovali se dle nich. Bylo celkem 9 chytačů. Šest 

z nich, včetně těch prvních čtyř, se orientovalo po směru určeného zvuku. Tři na zvuk 

nereagovali. Myslím, že u toho jednoho to bylo tím, že se nedokázal soustředit, a dvěma 

holčičkám bylo nepříjemné se poslepu pohybovat mezi ostatními. Tam jsem hru po 

chvíli zastavila. 

Slušné chování - jak reagovat, když se ke mně někdo chová nevhodně 

Překvapilo mě, že si děti hned přiřadily tuto situaci do svého vlastního života. Chtěla 

jsem k tomu dospět, ale nečekala jsem, že to půjde tak rychle. Pouze skupina D hovořila 

o tom, co je dobré klukům doporučit. Tedy dávali příklady ze svých životů, ale pořád 

jsem tam cítila, že mají potřebu = cítí zodpovědnost za to, co jim doporučí. U ostatních 

skupin jsem musela položit otázku: „Domníváte se, že to, co jste klukům před chvílí 

doporučili, je vhodné pro to, aby vyřešili konflikt s kocourem? Proč ano, proč ne?" 

Jiné postřehy 

Překvapilo mě, jak zvládali diskuzi. Místy si skočili do řeči, ale většinou se nechali 

domluvit. Zejména mě překvapilo, že komunikovali mezi sebou, ne se mnou. Já jsem do 

diskuze vstupovala jen místy a jen jako moderátor. Přisuzuji to tomu, že jsem trvala na 

našich společných domluvených pravidlech. 

U skupiny A jsem měla moment, že jsem chtěla s nimi udělat metodu horkého křesla, 

ale říkala jsem si, že bych tím změnila to, co chci dělat. Nakonec jsem ho nedělala. 
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4.16 11. lekce - Kocour 2 

měsíc: květen 

cíle: 

• cvičení trpělivosti 

• zvnitřňování pravidel u cvičení 

• uvědomování si pocitu toho druhého prostřednictvím vstoupení do role 

• Kdo je kamarád? 

Plán 

1. rozhýbání opakování bodu 5 z lekce 10 - zvuková honička 

2. učitel v roli kocoura - Cesta do zahrady pro věc 

• Instrukce: „Když byli kluci posledně v zahradě, každý tam něco zapomněl. Je 

ovšem potřeba si pro tu věc dojít. Ale v zahradě číhá kocour. Kocour ale velmi 

dobře slyší a vidí. Jediné, co může kluky ochránit, je být absolutně potichu, a 

když se kocour na ně otočí, tak se nesmí ani pohnout. Kocour si je tak splete 

s trpaslíkem, který stojí v zahradě. Zkusíme si to, jak kluci museli jít si do 

zahrady pro svoji věc. Připravte si každý jednu věc, kterou ovšem můžete 

postrádat, jelikož když vás kocour uvidí nebo uslyší, musíte vyběhnout ven 

z branky, která bude zde a už se do zahrady vrátit nemůžete a věc zůstane 

kocourovi! Rozdělte se na dvě skupiny a stoupněte si do řady. Nejdříve půjde 

jedna skupina, pak druhá. Až si obléknu na sebe tento starý kožich, tak se ze mě 

stane kocour a začneme hrát." 

• je důležité trvat na pravidlech a dětem danou věc nevrátit 

• reflexe 

3. reflexe cvičení 2, připomenutí živých obrazů z minulé lekce (bod 3) 

Instrukce: ,, Postavte se znova všichni najednou do ŽO, které jsem dělali minulou 

hodinu, jak byste obešli kocoura." 

otázka: Na co bylo toto cvičení? Co vám činilo potíže? 

4. horké křeslo 

• Instrukce: „Dám doprostřed místnosti židli. Tato židle bude kocour. Postavte se 

okolo ní tak, abyste vyjádřili pocity kluků ke kocourovi. Postupně po jednom se 
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půjdete posadit na tu židli a na chvíli se stanete kocourem. Během té doby se 

podívejte na to, jako se kluci na kocoura dívají. Až si je prohlédnete, vrátíte se 

beze slova na svoje místo do svého výrazu, postoje." 

5. diskuze a reflexe 

otázky: „Jaké jste měli pocity v roli kocoura? Bylo vám to příjemné/nepříjemné a proč? 

Chtěli byste s těmito lidmi kamarádit? 

4.16.1 Realizace 11. lekce 

Hodiny se skupinami А а В byly posunuty do druhé poloviny května, jelikož jsme 

měli ředitelská volna. 

Skupina С 

Byli jsme v mé třídě. 

1. rozhýbání, opakování bodu 5 z lekce 10 = zvuková honička 

• rovnou si řekli, že chtějí hrát kocoura 

•> vystřídali se 4 chytači, dva bez šátku 

• hráli jen na koberci 

2. učitel v roli kocoura - Cesta do zahrady pro věc 

• brali to jako soutěž, ale byli velmi tiší a rychlí 

• chtěli to hrát znova 

• všechny děti hrály dle nastavených pravidel 

• jenom jedno se při otočení ještě pohnulo tím, že dokončovalo pohyb, kocour 

к němu šel a dlouho u něj přešlapoval se slovy, že určitě viděl, že se tady něco 

hnulo 

• vyrazily všechny děti najednou, musím pak další skupiny na toto upozornit 

3. reflexe cvičení 2, připomenutí živých obrazů z minulé lekce (bod 3) 

• po otázce: „Co vám činilo potíže?" odhalili, že je to cvičení na trpělivost. 
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••• obrazy jsme připomněli pouze ústně 

4. horké křeslo 

• bylo pro ně hodně obtížné udržet výraz, smáli se a měnili gesta 

• zapojila jsem se taky, ale zpozorovala jsem, že potom, co se vrátili na místo, jejich 

výraz nebyl tak agresivní 

• nemusela jsem vyvolávat jménem, po dvou lidech mi nějaké dítě řeklo: „My to 

zvládneme, Katko!" 

5. diskuze a reflexe 

• popisovali, proč jim to bylo nepříjemné - nemá mě nikdo rád, mám strach, bojím 

se, je mi smutno 

• chtěli se s kocourem skamarádit, pomoc mu 

Skupina D 

1. rozhýbání, opakování bodu 5 z lekce 10 = zvuková honička 

> byli docela dost hluční, nereagovali na můj podnět, aby se ztišili 

> měla jsem říct, aby se vyjádřil ten chytač 

> šátek nechtěli, vystřídali se 3 chytači 

> nelezli po kolenou - pamatovali si to zminula 

2. učitel v roli kocoura - Cesta do zahrady pro věc 

> byli velmi tiší oproti cvičení předtím 

> snažili se to mít co nejrychleji 

> byli hodně napjatí a soustředění 

> hrály všechny děti 

3. reflexe cvičení 2, připomenutí živých obrazů z minula 

> živě diskutovali o tom, jak kocourovi uhýbali 
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> odhalili, že to bylo cvičení na trpělivost 

> obrazy jsem připomněli jenom ústně 

4. horké křeslo 

> holčičky začaly kocoura hned hladit 

> kluci napadat 

> jeden žák v průběhu hry vystoupil 

> nebylo třeba je jmenovat, aby si šli sedat, někdy se srazili, ale dali si přednost 

5. diskuze a reflexe 

> hned popisovali pocity - strach, lítost, smutek, ale také vztek, že se s tím nedá nic 

dělat 

> co tedy doporučíme klukům - skamarádit, pozvat na narozeninovou oslavu nebo 

do Mc'Donalda 

Skupina A 

Šli jsme do Hathóry. 

1. rozhýbání, opakování bodu 5 z lekce 10 = zvuková honička 

• byli docela dost hluční, nereagovali na můj podnět, aby se ztišili 

• měla jsem říct, aby se vyjádřil ten chytač 

• vzali šátek, vystřídali se 3 chytači 

• nelezli po kolenou - pamatovali si to zminula 

• během honičky jedno dítě vyskočilo na malý stolek a ten se prolomil 

• Moje reakce: Upozornila jsem kluka, aby příště, až bude v roli orla, přistával na 

místě, kde to půjde. Nezavinil to schválně. Rozhodla jsem se to řešit až po 

hodině, jenže vznikl kolem toho docela hluk, který přivolal vedoucí Dyscentra. 

Řekla jsem jí, co stalo a že to nahlásím školníkovi až po hodině. 
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2. učitel v roli kocoura - Cesta do zahrady pro věc 

• ptali se na hodně dalších věcí - jak rychle mohou chodit, jestli mohou mluvit, 

kolikrát si mohou jít pro věc 

• Moje reakce: Něco jsem vysvětlila znova a něco jsem nechala vysvětlit 

spolužáky. 

• brali to jako soutěž 

• 3 děti nesplnily pravidla hry, takže věci propadly kocourovi 

• Moje reakce: Řekla jsem jim, že věci jsou kocoura, bylo to v pravidlech a že si tu 

hru zahrajeme jindy a pak budou mít možnost získat věci zpátky. 

3. reflexe cvičení 2, připomenutí živých obrazů z minula 

• Obrazy jsme nedělali, jelikož přišel školník podívat se na rozbitý stolek. Na to, že 

máme nyní výuku, reagoval, že to musí udělat hned. 

4. horké křeslo 

• chodili si sedat jen na vyvolání jménem 

• ze začátku stáli dost blízko kocoura 

5. diskuze a reflexe 

• ani s návodnými otázkami nepřišli na to, že to je cvičení na trpělivost 

• popisovali, proč jim to bylo nepříjemné - nemá mě nikdo rád, mám strach, bojím 

se 

• nabízeli, že se s kocourem skamarádí a že mu pomůžou, aby byl lepší, bohužel 

jsme to nemohli více rozvinout, jelikož již bylo hodně po zvonění 

Skupina В 

1. r o z h ý b á n í , o p a k o v á n í b o d u 5 z l e k c e 1 0 = z v u k o v á h o n i č k a 

J byli hluční, reagovali na můj první podnět, aby se ztišili 
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•S 2 chytači si vzali šátek, jeden nechtěl 

S nelezli po kolenou - pamatovali si to zminula 

•S Poprvé se v této skupině jedna dívka zeptala na prostor, kam až mohou chodit. 

2. učitel v roli kocoura - Cesta do zahrady pro věc 

S taktéž to brali jako soutěž 

S všechny děti dodržovaly pravidla 

3. reflexe cvičení 2, připomenutí živých obrazů z minula 

S obrazy jsme nedělali, mluvili jsme o tom, jaké byly 

S bylo zajímavé, že jeden kluk, který minulou hodinu chyběl, chtěl kocoura zabít a 

ostatní s ním nesouhlasili 

4. horké křeslo 

S bylo pro ně hodně obtížné udržet výraz, měnily gesta, ale spíše únavou a tím, že 

nemohli jimi zvolený výraz udržet 

S polovina dětí si chodila sedat na vyvolání jménem, druhá to již pochopila 

S seděli tam dle mého názoru strašně dlouho, věděli, že mohou odejít, kdy chtějí 

S jeden hoch tam seděl přes 1 min 

S jedna dívka vůbec nešla 

S Jednoho chlapce jsem musela posadit na židli čitelně mimo naši činnost, jelikož 

neustále naznačoval napadání kocoura, i přesto, že tam seděl jako první. Bylo to 

až poté, co jsem ho upozornila na pravidlo nenucenosti. 

5. diskuze a reflexe 

S popisovali, proč jim to bylo nepříjemné - nemá mě nikdo rád, mám strach, bojím 

se, je mi smutno 

S jmenovali konkrétní pocity - strach, lítost, smutek 

S nabízeli, že se s kocourem skamarádí a že mu pomůžou, aby byl lepší 
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S jedna dívka nabídla, že ho umyje a vychová si ho, pak už chtěli kocoura všichni 

domů 

•S Moje reakce: Budeme muset zjistit, jestli by se kocourovi chtělo do bytu, jestli to 

není divoký kocour. 

S návodními otázkami přišli na to, že to je cvičení na trpělivost 

S Zbýval nám ještě čas, tak jsem postavila doprostřed místnosti židli a zadala 

jsem instrukci, kterou jsem měla v plánu pro další hodinu: 

S Instrukce: „Až položím na tuto židli kožich, který již znáte, budete si moc říct 

kocourovi, jak byste si přáli, aby se ke klukům choval. Vždy, když s ním budete 

chtít mluvit, tak se dotknete kožichu a můžete mluvit. Máte teď chvilku na to, 

abyste si rozmysleli, co mu chcete říct. " 

S Děti většinou říkaly, aby jim nenadával, nebyl sprostý, choval se slušně, 

nestrašil je, ale ozvalo se tam také, aby je nebil, nekopal do nich a nemlátil je. 

4.16.2 Souhrnná reflexe vytyčených cílů všech 4 skupin 11. 

lekce 

Cvičení trpělivosti 

Myslím, že děti pojaly toto cvičení jako soutěž. Upozorňovala jsem na to, že to soutěž 

není, ale přesto se snažily mít toto cvičení co nejdříve hotové. Zpočátku všechny děti 

byly hlučné při pohybu. Coby kocour jsem je napoprvé, někde napodruhé v tomto 

umírnila. 

Jedna skupina nevěděla, na co cvičení je. Viz dále v Jiné postřehy. 

Zvnitřňování pravidel u cvičení 

Pouze tři děti nesplnily zadání natolik, že jim kocour musel zabavit jejich věci. Viz 

výše. 
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Uvědomování si pocitu toho druhého prostřednictvím vstoupení do role 

Všechny děti okamžitě změnily svůj názor na to, jak poradit klukům. Cítily se v roli 

kocoura nedobře. Udělala na mě dojem skupina B. Viz výše. Myslím, že toto cvičení 

bylo pro tuto skupinu hodně důležité. Myslím, že si uvědomily aspoň v malé míře 

význam toho, jaký má dopad to, když někomu ubližují. Nemyslím, že to pochopily, ale 

dle mého názoru to byl pro ně takový ten AHA moment. 

Kdo je kamarád? 

Narazili jsme samozřejmě i na to, že se s kamarádem taky peru. Dala jsem jim to do 

souvislosti s pocity, které cítil kocour. Diskuzí jsme došli к tomuto: Jestliže mají vedle 

svého kamarády tyto pocity, tak je potřeba něco změnit, jelikož tohle není kamarádství. 

Jiné postřehy 

U skupiny В jsme měli dost času, proto jsem s nimi na závěr udělala cvičení, které jsem 

měla připravené pro další hodinu. Viz 6. bod skupina B. Mrzelo mě pak, že jsem tím 

nezakončila každou hodinu, jelikož jsem měla pocit, že to byl pro děti silný moment. 

Cítila jsem z nich, že se jim tím tato lekce uzavřela. 

Během dne po hodině, kdy jsem pracovala se skupinou A, za mnou na dozor přišla paní 

učitelka R.K. Důrazně mě na chodbě informovala o tom, že kradu a že mám dětem 

okamžitě věci vrátit. Požádala jsem jinou kolegyni, aby za mne vzala dozor a šla jsem 

s ní do svého kabinetu, kde jsem jí vysvětlila, že jde o hru s pravidly, že děti věděly, o 

co jde a jaké budou následky, když nedodrží pravidla a vědí, kdy a jak jim budou věci 

vráceny. 

Odešla jsem tuto situaci řešit s panem ředitelem. Situace se dále řešila v ředitelně, kde 

mi pan ředitel vysvětloval, že není možné si nechávat věci žáků u sebe. Jelikož 

v případě, že doje к jejich poškození nebo zničení, je nutné je nahradit. Stála jsem i 

přesto na svém s tím, že toto riziko ponesu. 

Na konci vyučování za mnou přišly děti „slušně poprosit", abych jim ty věci vrátila. Za 

nimi stála paní učitelka. Nevím, jestli jsem se zachovala profesionálně, ale začala jsem 

se smát. Zeptala jsem se dětí na to, jestli jsem jim říkala pravidla hry, jestli vědí, kdy 

věci dostanou zpět a jak je mohou získat zpět. Věděly a smály se také. Řekla jsem jim, 

že jsem ráda, že to vědí. Věci jsem jim vrátila se slovy, že si to zaslouží za to, co si díky 

tomuto musely vytrpět. 
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Další hodiny se již nekonaly, v květu jsem měla v hodinách skupin A, C a D 

zkoušky. V červnu jsem měla také zkoušky, nebo jsem jela někam se třídou, kde 

jsem byla třídní, či druhé třídy také jely na výlet. 
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5 Interpretace výsledků 

5.1 Závěrečné dotazníky 

Uvědomuji si, že závěrečný dotazník nekoresponduje s diagnostickým dotazníkem 

v prvních měsících výzkumu. Chci zde toto vysvětlit. 

Bohužel jsem s dětmi v červnu neměla již další hodiny dramatické výchovy. Paní 

učitelky třídní mi povolily si vzít vždy jednu polovinu pouze jednou. 

Potřebovala jsem udělat závěrečný dotazník, ale mým cílem bylo zavést předmět 

dramatická výchova na základní školu, kde jsem působila. Stála jsem před 

rozhodnutím, jestli dát dětem diagnostický dotazník nebo dotazník, kde se zmapují 

naše činnosti a zejména zájem dětí o předmět dramatická výchova. 

Předpokládala jsem, že zájem děti bude veliký natolik, že pana ředitele přesvědčí, 

aby předmět dramatická výchova opravdu zavedl. Myslím, že by mě zavedení 

předmětu dramatická výchova přimělo na této škole zůstat. 

Na druhé straně jsem se potýkala s tím, že neprovedením diagnostického 

dotazníku ohrozím úspěšnost mé diplomové práce. Zejména proto, že výzkum 

z hlediska pedagogické diagnostiky nebude ukončen. 

Zvolila jsem takový dotazník, kde se projevil velký zájem dětí o předmět 

dramatická výchova, činnosti, které jsme s dětmi dělali, které v dětech zanechaly 

stopu. 

Výsledky tohoto dotazníku - viz. tabulky č. 3-6 - jsem předložila panu řediteli. 

Pan ředitel předmět dramatická výchova nechtěl na příští rok povolit. 

Průběh 2.dotazníku 

Půjčila jsem si děti v průběhu dvou dnů v červnu v době svého volna, abych s nimi 

2. dotazník napsala. 

Nebyla mi zapůjčena kopírovací karta, na kterou jsem po celou dobu kopírovala. 

Nebylo tedy možné dětem dotazník nakopírovat, musela dětem dotazník diktovat. 

Jednotlivé názvy lekcí jsem jim vypsala na tabuli. 
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Otázka č. 1 byla původně rozdělena na dvě, otázka ě.2 taktéž, ale vzhledem k tomu, 

že bych toho dětem diktovala moc, jsem je spojila do jedné otázky, přestože to 

neodpovídá zásadám sestavování dotazníku.viz str.33 

Závěry 2. dotazníku. 

Skupina A - tabulka ě. 3 

Dle dotazníku vyšlo, že téměř polovinu dětí baví hry, které v lekcích zažily. 

Domnívám se, že hrami děti myslí jednotlivá cvičení. 

Příjemné pro ně byly náměty, kde byly lekce provázené jedním tématem (Lekce 7 -

11), doporučili by je dalším třídám více než činnosti, které jsme dělali v prvním 

pololetí. 

Metodu převádění pomocí řidiče autobusu hodnotí veskrze kladně. Zaujala mě 

odpověď jedné dívky: „Líbí se mi to, že se mohu vložit do role opravdového řidiče," 

jelikož dle mého soudu chápe význam slova role. 

Obtížné pro ně bylo kreslení. Zejména cvičení, kdy kreslili dohromady ve 

dvojicích, což je patrné i v realizaci lekce 6, skupina A a v následné souhrnné reflexi. 

Deset dětí má zájem o dramatickou výchovou příští rok, jedno ne. 

Skupina В - tabulka č. 4 

Dle dotazníku vyšlo, že více jak polovinu dětí baví hry, které v lekcích zažily. 

Většině dětí se zamlouvaly lekce, které byly provázené jedním tématem (Lekce 7 - 1 1 ) . 

Dalšímu ročníku by doporučili většinou vše, co jsme dělali, zejména lekce 7 a 8. 

Zajímavé je také doporučení: „Těšte se na hry, ať se vám tu líbí.", které sice není 

konkrétní, zato vyjadřuje to, že dítě prožilo něco příjemného, ale zejména to, že přeje 

dalším dětem toto také zažít. 

Dvě děti vyjadřují svůj negativní pocit ze spolužáků. Více se vyjadřují к tomu, 

že se jim něco líbí než nelíbí. 

Roli řidiče autobusu uvádí libost i nelibost tak nastejno. Nejvíce uváděli, že se 

jim líbí vše, nebo když vedu já. Zaujala mě odpověď: „Je to něco jako hra, která nás 
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poučuje." Chápu to tak, že dítě umí nad tuto hru nahlédnout, tedy dokáže pochopit 

význam této hry, přesto to pro něj stále zůstává hrou. 

Tato skupina většinou uvádí, že jim nic nečinilo potíže. Zde je také zajímavá 

věc, kdy si dítě vybavuje moment z poslední lekce, která byla odrealizována: „Když 

jsme říkali Kocourovi, jak se má chovat." 

Všechny děti z této skupiny by chtěly mít dramatickou výchovu příští rok. 

Skupina С - tabulka č. 5 

Této skupině se většina lekcí líbila. Taktéž vnímají jednotlivá cvičení jako hry. 

Dalším druháků by doporučili zejména cvičení z druhého pololetí. Dost mě překvapilo, 

že jim role řidiče autobusu spíše nevyhovovala. Vůbec mě překvapila nekreativnost 

odpovědí této skupiny. 

Dle dotazníku pro většinu dětí cvičení, která jsme dělali, nebyla obtížná. Pro 

jedno dítě bylo obtížné povídání v kruhu a jedno jmenovalo konkrétní činnost, která mu 

nešla. 

Všechny děti, které dotazník 2 dělaly, by chtěly mít dramatickou výchovu i 

příští rok. 

Skupina D - tabulka č. 6 

Tato skupina v dotazníku vyplnila široké spektrum věcí, které se jí na 

dramatické výchově líbí. Stejně tak je to s doporučením pro další druhý ročník. Navíc 

jsou tu pro ně dva motivující vzkazy. 

Roli řidiče autobusu si děti také spíše oblíbily, ale nejspíš jsem u skupiny C a D 

dostatečně nepodchytila střídání řidičů. 

Velmi pestré a lišící se od ostatních skupin jsou odpovědi na poslední otázku. 

Zde děti mají problém nejvíce s přemýšlením nad určitými problémy. Domnívám se, že 

jim šlo zejména o to, že opravdu velmi rády řešily problémy a vymýšlely si i jiné další 

„obtížnější" situace. Viz Realizace lekce 5, skupina D. 

Všechny děti z dotazovaných by rády měly dramatickou výchovu i příští rok. 
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Tabulka č.3 

Dotazník 2 II. В - skupina A 11 dětí 

otázky odpověď počet 
Líbí se mi: 
hrát hry 4 
vše 2 
kreslení 2 
živé obrazy 1 

1.Co se ti líbí/nelíbi že se můžeme na vše zeptat 1 
na DV? dèlat věci sám 1 

Nelíbí se mi: 
kreslení 3 
když pracuji ve dvojici 1 
když jen nás málo 1 
Katka křičí 1 
Libí se mi: 
ten, kdo křičí musí vystoupit 1 
nesmím vystoupit z autobusu 1 
když řidič křičí 1 
líbí se mi, když je Katka řidič 1 
že nemůžeme mluvit 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

je rychlý 1 
2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? chodíme potichu 1 2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

to, že se mohu vložit do role 
opravdového řidiče 1 
Nelibí se mi: 
je přísný 2 
je zlej 1 
když nemám dvojici 1 
když Máťa dělá motor 1 

3. Chceš mít Dv i ano 10 
příští rok? ne 1 

kocoura - dvě poslední lekce 7 
zahradu - úvodní dvě lekce 7 

4. Co bys doporučil 
z toho, co jsme 

roboty 4 4. Co bys doporučil 
z toho, co jsme UFO 3 

dělali,dalším vše 2 
druhákům? divadla, která si sami vymyslíme 1 

učitele 1 
více hráli 1 
kreslení ve dvojicích 5 

5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

nic 2 
5. Co bylo pro tebe 

obtížné? roboti 1 5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

autobus 1 
živé obrazy 1 
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Tabulka č. 6 

Dotazník 2 II. В - skupina В 11 dětí 

otázky odpověď počet 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

Líbí se mi: 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

hrát hry 6 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

vše 4 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

kresleni 1 
1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

neučíme se 1 1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? Nelíbí se mi: 
1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

kresleni 2 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

kluci se mi směji 1 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

chybí PC 1 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

kluci zlobí 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

Líbí se mi: 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

vše 2 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

líbi se mi, když je Katka řidič 2 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

je přísný 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

je to něco jako hra, která nás 
poučuje 1 2.Co se ti líbí/nelíbí 

na roli řidiče 
autobusu? Nelíbí se mi: 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

chci místo toho Porsche nebo 
motorku 2 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

je přísný 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

vážný 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

nebaví mě to 1 

3. Chceš mit Dv i 
příští rok? 

ano 11 3. Chceš mit Dv i 
příští rok? ne 0 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

vše 4 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

zahradu - úvodní dvě lekce 2 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

kreslit 2 
4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

hry 1 4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

kocoura 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? podle nějaké knížky 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

honičky 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

nevím 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

Těšte se na hry, ať se vám tu líbí. 1 

5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

nic 5 

5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

nevím 3 

5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

zahrada 1 5. Co bylo pro tebe 
obtížné? český jazyk 1 
5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

když jsme říkali Kocourovi, jak se 
má chovat 1 
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Tabulka č. 6 

Dotazník 2 II. A - skupina С 9 dětí 

otázky odpověď počet 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

Líbí se mi: 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

hrát hry 5 
1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? vše 3 
1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

libí 1 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

Nelíbí se mi: 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

Líbí se mi: 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

být řidičem 2 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

Nelíbí se mi: 
2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

jede pomalu 2 2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? nebavi 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

nelíbí 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

kluci se vrtí 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na roli řidiče 
autobusu? 

nevím 1 

3. Chceš mít Dv i 
příští rok? 

ano 9 3. Chceš mít Dv i 
příští rok? ne 0 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

hry 3 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

kocour 3 4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

honičky 1 
4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

vše 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

číst 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

nevím 1 

5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

nic 7 
5. Co bylo pro tebe 
obtížné? povídáni v kruhu 1 
5. Co bylo pro tebe 
obtížné? 

nešla nám otevřít brána 1 
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Tabulka č. 6 

Dotazník 2 II. A - skupina D 10 dětí 

otázky odpověď počet 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

Líbí se mi: 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

vše 3 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

práce s knížkou 3 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

hry 2 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

kocour 2 
1.Co se ti líbí/nelíbí 

na DV? Katka 1 
1.Co se ti líbí/nelíbí 

na DV? 
děláme různé scény 1 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

psát, poslouchat 1 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

Nelíbí se mi: 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

nic 3 

1.Co se ti líbí/nelíbí 
na DV? 

překřikujeme se 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

Líbí se mi: 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

je srandovní a může to být i holka 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

jsme potichu a jdeme vpravo 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

hrajeme si 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

jak jezdí 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

být řidič 1 
2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? je rychlý 1 
2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

jsem vpředu 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

Nelíbí se mi: 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

nestřídáme se 2 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

když řídím a někdo vzadu povídá 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

nesleduje občas cestu 1 

2.Co se ti líbí/nelíbí 
na řidiči autobusu? 

jsme moc dlouhý 1 

3. Chceš mít Dv i 
příští rok? 

ano 10 3. Chceš mít Dv i 
příští rok? ne 0 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

kocoura - dvě poslední lekce 3 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

UFO 2 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

vše 2 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

hry 2 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

otevírání kouzelné brány 1 4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

zahrada 1 
4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

zvířata 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

mluvit 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

aby nezlobili 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

Je to hezké a sranda a paní učitelka 
je hodná. 1 

4. Co bys doporučil z 
toho, co jsme 
dělali,dalším 
druhákům? 

Užijte si to a poslouchejte pí.uč. 1 
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nic 3 
přemýšlení 2 
psát 1 

5. Co bylo pro tebe 
přemýšleni, jak otevřít kouzelnou 
bránu 1 

obtížné? když jsme něco ukazovali, třeba 
zviře 1 

být zticha v kruhu 1 

Vymyslet nèco ve skupině, protože 
každý chtěl něco jiného. 1 
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5.2 Zhodnocení dle vytyčených cílů 

Dlouhodobý cíl 

Je obtížné hodnotit dlouhodobý cíl, jelikož jsem zrealizovala polovinu lekcí, jež 

jsem měla v plánu. V případě skupiny C a D je tomu ještě méně. Domnívám se, že jsem 

položila hrubé základy, na kterých by se mělo dále stavět. 

Krátkodobé cíle 

Jsou zhodnocené v jednotlivých souhrnných reflexích lekcí. Na některých nebylo 

možné pracovat, jelikož jsem s dětmi strávila málo času. 
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6 Závěr 

Zavedení dramatické výchovy do základní školy jako samostatného předmětu 

vyžaduje množství teoretických podkladů, které jsou patrné v teoretické části. Navíc je 

třeba mít zajištěny prostory, ve kterých se bude dramatická výchova realizovat. Je 

vhodné mít v těchto prostorách koberec, zásobu pastelek či fix, papíry různých formátů. 

Není na škodu zde mít Orffovy nástroje a látky, které dětem slouží к přiblížení situace, 

či jim umožní lepší vstupování do role, popřípadě je lze použít jako kostýmní znak. 

Samozřejmě nesmí chybět kvalifikovaný/á učitel/ka, který/á je v první řadě zapálený/á 

pro dramatickou výchovu, a zejména ochotný ředitel, který dramatickou výchovu jako 

předmět na škole povolí. 

Přiznávám, že jsem si myslela, že toto stačí к tomu, aby se dramatická výchova 

coby předmět na základní škole „ujala". Bohužel zde musím konstatovat, že jsem byla 

naivní. 

Uznávám, že nejsem dosud kvalifikovaná učitelka dramatické výchovy a díky tomu 

jsem jistě udělala ve svém výzkumu dost chyb z hlediska didaktiky dramatické 

výchovy. Nejspíš jsem si ještě neuměla dostatečně rozvrhnout gradaci jednotlivých 

cvičení od lehčích к těžším. Vím, že jsem úplně zanedbala artikulační stránku a různá 

cvičení, kde se pracuje s hlasem a dechem, ale myslím si, že kdybych slyšela u dětí 

nějaký problém v artikulaci, tak bych si toho s určitě všimla a cvičení bych zavedla. 

HP 1: Předpokládám, že na základě podmínek, které mi poskytl pan ředitel, lze 

zavést dramatickou výchovu do výuky jako samostatný předmět. 

V průběhu svého výzkumu jsem přišla na to, že věci, které jsem jmenovala 

v prvním odstavci této kapitoly, jsou bezpodmínečně nutné к zavedení dramatické 

výchovy jako samostatného předmětu na základní školu, ale vedle těchto bodů je zde 

ještě pár důležitých podmínek, které jsou velmi důležité. 

Na prvním místě chci zmínit kolegialitu. Na základní škole, kde jsem výzkum 

dělala, jsem se setkala s obrovskou nekolegialitou. Jak už jsem zmínila v praktické části, 

většina kolegů byla dříve narozená. To by ovšem nevadilo, kdyby si kolegyně silně 
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netrvaly na zaběhnutých konvencích. Domnívám se, že jejich strach, obavy a potřeba 

zaběhnuté jistoty často vedly к tomu, že moji práci a následně tedy práci dětí 

znevažovaly. Nepovažovaly ji za rovnou vystoupením dětí v nažehlených sukýnkách či 

mini oblecích, kde svěřenci zpívají písně, které zazněly již několikrát. Vystoupeních, 

kterým říkám: „Na značky!", jelikož se dítě nesmí pohnout z uměle vytvořené značky, 
musí pořádně otvírat pusu, aby bylo slyšet i vzadu přes mrňata v první řadě, která to 

vůbec nezajímá, a kde je dítě konfrontováno s tolika zraky a je vlastně na pódiu samo. 

Dalším faktorem, který vedl к nesprávnosti mojí 1. hypotézy, byla obrovská 

neschopnost a neochota spolupracovat. Mám tím na mysli to, že jsem po celý rok 

nedostala klíče od Hathóry, od místnosti, kterou jsem měla к dispozici pro svoji práci, 

tudíž jsem byla nucena hledat náhradní prostory. Dále pak, že jsem nedostala po celý 

rok kopírovací kartu. Další v řadě je časová ztráta hodin. Paní učitelky třídní braly den, 

kdy měly děti v rozvrhu dramatickou výchovu, jakože mají méně hodin, tudíž si 

objednávaly různé programy právě na dobu, kdy jsem měla mít výuku. Důsledek toho 

byl, že mě hodiny odpadaly a výuka tak nemohla probíhat. Dokonce se mi v prvním 

měsíci stávalo, že jsem měla na hodiny, kdy jsem měla výuku dramatické výchovy, 

psané suplování. Na to jsem vždy upozornila a na suplovanou hodinu jsem nešla. 

Nejvíce mě ovšem zklamala neserióznost pana ředitele. V první řadě to bylo 

jeho rozhodování o budoucnosti dramatické výchovy hned na začátku školního roku, 

pokračovalo to jeho zrušením dramatické výchovy coby předmětu v lednu a nakonec 

vyhozením dopisů pro něj určených z lekce 8. Dále právě jeho neochota zajistit klidný 

průběh výuky v prostorách, které mi vyhradil. 

HP 2: Předpokládám, že paní učitelka, která učí podle programu Tvořivá škola ve 

II.A, bude otevřená ke komunikaci a spolupráci a zároveň bude nakloněna 

zavedení dramatické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky její třídy. 

Moje hypotéza, kde jsem předpokládala, že paní učitelka, která působí v programu 

Tvořivá škola, bude otevřenější metodám dramatické výchovy, se nepotvrdila. Toto je 

zejména patrné v lekcích 3 a 11. 
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Otevřeně zde píši, že jsem byla místy šokována jednáním paní učitelky R.K. 

Především z toho důvodu, že nesledovala zájmy a potřeby dětí a působila na mne, že si 

uspokojuje vlastní vize. Tím myslím, že se snažila děti vtlačit do norem, které dle jejího 

názoru byly žádoucí (viz souhrnná reflexe lekce 11). Někdy byla к dětem krutá, 

neuměla vůbec jednat s lidmi (viz zvýrazněný text v prosinci, realizace 7 lekce skupiny 

B). Děti brala jako loutky, které nemají vlastní názor, jsou nezodpovědné a nic nevědí 

(viz realizace lekce 3 a 4). 

Nemohla jsem se a ani dnes se nemohu s jejími názory ztotožnit. Nejsem proti 

tomu nastavit dětem hranice, ale omezovat je v prostoru, který jsem jim vytyčila jako 

jejich prostor, se mi zdá omezené a nezodpovědné vůči jejich budoucnosti. Zejména 

schopnosti být doopravdy zodpovědný, tedy být odpovědný za to, co dělají. Dále se 

domnívám, že neustálým umravňováním dětí si zbytečně přidělávám práci, která je 

navíc oboustranně zbytečná. Paní učitelka byla jiného názoru. To by ovšem nevadilo, 

kdybych z dětí cítila respekt к přirozené autoritě, dle mého názoru ale děti z ní měly 

strach (viz realizace lekce 3, realizace 7. lekce skupiny B a souhrnná reflexe lekce 11). 

Když se nyní zamýšlím nad mojí 2. hypotézou, připouštím, že paní učitelka by 

mohla být otevřená ke komunikaci a spolupráci a v důsledku toho by mě podpořila 

v zavedení dramatické výchovy jako samostatného předmětu, ale my jsme se názorově 

neshodly, tudíž mně konkrétně se tato hypotéza také nepotvrdila. 

Dlouho jsem přemýšlela, jestli tento výzkum zpracuji a jestli raději nezměním 

téma, jelikož se nenaplnily moje hypotézy. Nakonec jsem zjistila, že tento celý školní 

rok byl pro mne, zejména jenom pro mne, velkým ponaučením. Moje zjištění spočívá 

v tom, že jsem na sebe odhalila, že nutně ke své práci potřebuji dobrý kolektiv lidí. 

Jsem učitelka, která neustále konzultuje se svými kolegy, co a jak dělat. Potřebuji, aby 

mi někdo slušně řekl, že něco dělám špatně a zároveň mě pochválil za věc, která se mi 

povedla. Toto jsem na škole, kde jsem působila, neměla, proto jsem přešla na jinou 

základní školu. 

Dnes, kdybych se pouštěla do výuky dramatické výchovy, bych postupovala jinak, 

ale určitě bych do toho nešla sama, ale nejdříve bych si našla někoho na škole, s kým se 
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dá konzultovat, určitě někoho s praxí. Budiž toto poučení pro mne, ale možná i 

zamyšlením pro každého, kdo tuto práci bude číst. 
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Příloha 1 

Tvořivá škola 

„Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní 

pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový 

experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Cílem projektu je 

šíření tzv. činnostního učení, které vede přirozenou cestou к probouzení schopností žáků, 

к rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech 

a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Činnostní učení 

žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. 

Přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje mysl žáků к aktivitě a 

vtahuje všechny žáky do výuky. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze 

úzkému okruhu dětí - díky aktivní práci všech žáků vede к přirozenému zapojení dětí jak 

nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení."1 

1 Tvořivá škola- České činnostní učení - http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=cteni2.php&zaznam=57 

1 

http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=cteni2.php&zaznam=57


Příloha 2 

Nerealizované lekce 
Příprava lekce A 

Inspirace: Kristina Bláhová 

měsíc: listopad 

cíle: 

S artikulace 

•S práce s literárním textem 

S kolektivní improvizace 

S práce celé skupiny 

•S diskuze na dané téma 

S komunitní kruh 

materiál: hudba připomínají řev draka či nějaké příšery - Vangelis 

Plán 

1. protažení - ruce nahoru, výdech, nádech 

2. procvičování svalového impulsu pro hlas - stát S - Š, jazykolamy - „MAMINO, 

MIMINO", „JOUVEJ,JOUVEJ, TÁTA DLOUHEJ", „NA CVIČIŠTI 4 SVIŠTI PIŠTÍ", 

„JEDNA BEDNA ZANEŘÁDĚNÁ, DRUHÁ BEDNA NEZANEŘÁDĚNÁ" 

• s emocí - vesele, smutně, na něco se těším 

3. motivace - četba textu 

> „ Ve vesničce pod Dračí skálou žili lidé dlouhá léta v klidu a pokoji. Až jednou! Země 

se otřásla, začala se chvět a ze skály se začalo sypat kamení. Ale co bylo nejhorší, 

začal se ozývat velmi podivný řev, při němž tuhla krev v žilách. " 

4. Skupinová improvizace 

• Instrukce: „ Každý si promyslete, nemluvte nahlas o tom, jaký tvor by mohl být ve 

skále. Pustím Vám hudbu, můžete se na ni pohybovat jako ten tvor. Až skončí hudba 

všichni tvorové zkamení." 

5. Rozehraný kolektivní živý obraz dotykem 
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• Instrukce: „ Budu mezi vámi procházet a dotykem na chvíli tvora probudím, ten vydá 

zvuk a udělá nějaký pohyb, pak zase hned zkamení." 

6. Četba 

> „ Na Dračí skálu přiletěl drak — a ne jeden, rovnou dva! Každý z nich se tu cítil pánem 

a chtěl mít skálu jen pro sebe. A tak se o ni hádali, že ji málem rozbořili. Nakonec se 

přeci jen dohodli na tom, že kdo na hradě zůstane, rozhodne velký dračí boj. Což и 

draků znamená, že musejí bojovat od slunka východu až do slunka západu. " 

7. Dračí honička 

• Instrukce: „ Dva honiči (dvě dračí hlavy) se snaží předat babu co největšímu počtu 

svých spoluhráčů. Koho se dotknout, ten se musí připojit к „dračí hlavě". Tzn. chytit ji 

zezadu v pase a běhat spolu s ní. „ 

8. Boj draků 

• Instrukce: „ Zůstaňte v dracích. Teď se budou přebíjet 2 draci. První v řadě (hlava 

draka) se snaží předat babu poslednímu hráči svého soupeře. Pokud se mu to povede, 

přidá se hráč к jeho řadě. Baba se střídá po zapojení hráče." 

9. Vyprávění 

> „ Slunce zapadlo a tím skončil i boj draků. Dračí skála měla po mnoha letech zase 

svého pána." 

10. Diskuze v kruhu 

o otázky: Jak si myslíte, že se líbilo lidem ve vesničce, že se tam nastěhoval drak? Na 

lístečky napište, jaké pocity by mohli lidé z vesnice mít? 

11. Improvizace ve skupině 

• Instrukce: „Za chvíli budete lidmi z vesničky. Rozhlédněte se po třídě a každý si očima 

vyberte, kterým směrem půjdete к Dračí skále."..." Přečtu lístek a vy vyrazíte ke skále 

s tím pocitem, který byl přečten, není nutné tam, dojít řiďte se tím, jak byste se vy 

zachovali podle toho pocitu." 

• 12. Závěrečná refl exe 
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Příprava lekce В 

měsíc: listopad 

cíle: 

• artikulace 

• upevňování techniky - komunitní kruh 

• vnímání prostoru 

• rozvoj sluchového vnímání 

• seznámení s technikami: ŽO, vnitřní hlasy, kolektivní improvizace 

materiál: připravit si něco, čím budu vydávat zvuky, které připomínají stavění příbytku 

Plán: 

1. Rozcvička: artikulační stejně jako v lekci A 

2. Vypravování - skupinová improvizace 

• Instrukce: „ Budu vám teď vyprávět, co jsem prožili minulou hodinu a vy, 

každý sám za sebe bude pantomimou předvádět to, co já budu vyprávět. 

Pohybujte se po celém prostoru. 

3. diskuze v kruhu 

o Otázky: Jak se cítí lidí, když se k nim nastěhoval do sousedství drak? Jak se 

lidé asi zachovali, jak byste se zachovali vy, kdyby ve vašem okolí žil drak 

Nyní dvě varianty: 

a) kdyby ho chtěli zabít, či něco podobného 

Hot Seat 

=> Instrukce: „Postavte se do kruhu okolo židle a dívejte se na tu židli jako lidé, 

kteří chtějí toho draka zabít (...)." 

=> Instrukce: „ Teď máte možnost být drakem. Když si sednete na tu židli uvidíte, 

jak celá vesnice o drakovi teď smýšlí." 

=> Následná diskuze 

o Otázky: Jaké měl drak pocity, když viděl zraky vesničanů? Co když je 

to hodný drak? Mohl by být pro lidi prospěšný? 

b) = bod 3. když ho nebudou chtít zamordovat 

4. Diskuze 

o otázka: Mohl by být drak lidem prospěšný? 
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• Instrukce: „Každý napište na papírek, čím by mohl být drak lidem prospěšný?" 

5. ŽO 

• Instrukce: „Vytvořte skupinky po dvou nebo po třech a sedněte si na koberec. 

Budu číst jednotlivé lístky, na které jste napsali, jak by mohl být drak lidem 

prospěšný. Přečtu jeden a začnu počítat do pěti, pak tlesknu. Budeme 

postupovat po skupinkách, které jste vytvořili. Během toho co budu počítat, 

vytvoří připravená skupinka fotografii činnosti, kterou přečtu. Půjdeme takhle 

dokola." 

6. Diskuze 

o Otázky: Jak to teda zařídit, abychom zjistili, jestli je drak hodný nebo ne? 

7. Rozhodnutí - chci jít za drakem X nechci jít za drakem. 

• Instrukce: „ Stoupněte si doprostřed místnosti. Na pravé straně je „chci jít za 

drakem" a pokusím se s ním spřátelit. Na levé straně je „nechci jít za drakem" 

ani se s ním přátelit. Rozhodněte se, co byste rádi zažili a na tu stranu jděte." 

8. pohyb po prostoru, jeho zkoumání 

• Instrukce: „ Nevíme, ale úplně přesně , kde má drak svoji jeskyni. Rozejděte se 

prostorem a hledejte v prostoru jeskyni draka, třeba má tajný vchod." 

9. Zvuková kimovka 

• Instrukce: „ Zavřete si oči, právě jste vstoupili do jeskyně. Není tu ani trochu 

světla, možná, že se někdo trošičku bojí, ale přesto půjdeme dál do jeskyně, 

přestože není nic slyšet. Možná, že za chvíli uslyšíme draka, proto samy 

musíme být absolutně tiší, jakmile nám bude něco podezřelé, tak se 

zastavíme." 

• já budu vydávat zvuky jako při stavění domu 

10. Diskuze 

o Otázky: Co jste slyšeli, že drak v jeskyni dělá? Šlo mu to a co my s tím? 

Pomůžeme mu a jak? 

11. Připravená improvizace 

• Instrukce: „Potřebujeme nějaké řemeslníky, kteří by zvládli postavit příbytek. 

Najdou se tu nějací?" „ Také potřebujeme starostu, který bude mluvit 

s drakem.", „Připravte si, co drakovi navrhnete, kdo a s čím mu můžete 

pomoci." 
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12. Učitel v roli 

• Instrukce: " Tak teď se vypravte za drakem. Víte už kudy. Starosta si to určitě 

pamatuje." 

• Učitel v roli draka je pozve nejdříve nevrle do své jeskyně a pak si stěžuje, že 

mu něco nejde. Děti se by se měly samy nabízet s pomocí, ale když ne, tak je 

drak poprosí, nebo se nějak zajímavě zeptá : „ Nemáte, pane starosto, ve 

vesnici nějakého zedníka, sklenáře... " 

• Drak je pozve na Dračí hostinu a rozloučí se. 

13. Rozhovor 

o Otázky: Jak se vám líbilo и draka a co jste se dozvěděli. Už jsem byla celá 

strachy bez sebe. 

14. Četba 

> ,yAby se jednou příběh o drakovi neztratil, přinesli veliký kus papíru a na něj 

každý napsal, co se mu v pohádce o drakovi líbilo, ale třeba i to, co se v ní moc 

nepovedlo. Pak papír složili a vložili do místní kroniky. " 

15. Závěrečná reflexe 
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Příloha 7 

Náhradní hodina za Slepce 

1. komunitní kruh - pozdravení + instrukce: 

„ Každý řekněte jednu věc, kterou chcete nám říct, co jste našli pod stromečkem. " 

2. pantomima - zahrála jsem jim pantomimou Silvestr, tak aby poznali, že se o něj jedná 

3. práce ve trojici- komunikace + rozehraný ŽO 

Instrukce: „Rozdělte se do trojic, sdělte si, kde jste trávili Silvestra a vyberte nějaké pro 

Vás zajímavé místo, uděláte na toto místo rozehraný ŽO a necháte nás hádat, kde jste 

byli. " 

4. diskuze v kruhu na téma předsevzetí, mají-li něco, co by chtěli vylepšit 

5. na lístky psaní předsevzetí - vhození do krabice 

6. závěrečná reflexe - dohodli jsme se, že to dáme jejich učitelce třídní, aby to měli na očích 

7 



Příloha 8 

Obrázek 1 

8 



Obrázek 2 

y " 
< 

€ 

9 



Příloha 10 

f 
/ К J ' 

: s ' 
"'AC "" - r 

•\тЗ 

10 



Obrázek 2 

Q 

11 


