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Motto: „ ... A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a na 
r . . 

první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE. ' 

Úvod 

Současná populace málo čte, zájem o knihy klesá, knihkupectví i 

knihovny si stěžují na snižující se počty zákazníků a návštěvníků, neustále 

více dětí má problémy při výuce čtení - to nejsou jen nepodložená tvrzení. 

Výzkumy probíhají v mnoha zemích po celém světě a ukazují, že tomu tak 

skutečně je. Protože jsem sama od dětství náruživou čtenářkou a na knihu 

jsem si dokázala najít čas vždy, pokusila jsem se zjistit, proč se tak děje a 

zároveň chci jako učitelka mateřské školy ukázat, jak je možné už v 

předškolním věku děti ke čtení a čtenářství vést. 

Kniha byla a je už po celá dlouhá staletí symbolem moudrosti, vědění 

a poznání, symbolem umění, krásna a fantazie. Byla a je nositelem pokroku, 

ale i pokladnicí moudrosti a folklorních tradic. Předpokládali bychom, že 

polistopadová doba, která smetla cenzuru a seznamy zakázaných knih bude 

pro literaturu dobou rozkvětu a slávy. Bohužel tomu tak docela není. Kniha 

je stranou zájmu a čtenářství teď není „módní". Nový životní styl četbě 
v 

nepřeje. Čtenářů ubývá a bez nich by vlastně kniha pozbyla svůj význam. 

Proto odborníci ze všech koutů světa bijí na poplach a snaží se najít cesty, 

jak přivést především děti zpět к četbě. 

Poslední desetiletí dvacátého století s sebou přineslo nejen významné 

změny v naší společnosti, ale také nebývalý rozvoj elektrotechniky, 

audiovizuální techniky, masmédií a informačních technologií vůbec. Tyto 

změny razantně zasáhly do všech oblastí života a výrazně poznamenaly i tak 

stabilní oblast, jako byla po celá desetiletí knižní kultura. Listopadová 

°Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. 
Knižní klub, Praha 1996, str. 8 
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revoluce přinesla zásadní změnu životního stylu všech společenských 

vrstev. Postupně se měnil žebříček hodnot. Na jedné straně honba za 

hromaděním hmotných statků, na druhé straně starost o zajištění základních 

životních potřeb. Podnikatelé se vrhli na peněžní zisk ve všech možných 

oblastech. Knižní trh samozřejmě také nebyl opomenut. Objevili se autoři, 

ilustrátoři a nakladatelé, kteří bez jakýchkoli výčitek svědomí, bez ohledu 

na uměleckou úroveň či na kulturu jazyka zaplavili knihkupectví kýčem a 

brakem. Diktát trhuje nemilosrdný a stal se určujícím faktorem při vydávání 

nových titulů ve většině nakladatelství. Na pultech se objevily knihy, které 

sice upoutávají kýčovitými obrázky, ale doplňující text je plný stylistických 

chyb, pohádky shrnuté do několika vět postrádají jakoukoli poezii, v beletrii 

určené dětem předškolního věku vycházejí publikace s neuvěřitelně 

primitivními texty - tyto knihy jsou však cenově dostupné, dětem se líbí, 

rodiče o kvalitě nepřemýšlejí a tak se tento brak dobře prodává. Ceny 

kvalitních knih s barevnými ilustracemi se ovšem vyšplhaly tak vysoko, že 

se pro lidi s průměrnými platy pomalu stávají luxusem. To vše se zákonitě 

odráží na vztahu к literatuře a četbě vůbec. Uspěchaná doba nepřeje 

čtenářství, rodiče nemají čas na předčítání, natož pak na uvážený výběr 

četby, kterou dětem předkládají, na výběr knih, které jim případně kupují. 

Nejsou to jen společenské podmínky, které negativně působí na četbu a 

čtenářství. Celosvětové výzkumy ukázaly už daleko dříve, jak vážným 

konkurentem knihy a četby se stala v polovině dvacátého století televize. 

Například už v září 1988 se konal v norském Oslu 21. kongres IBBY -

Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu na téma pod názvem Dětská 

literatura a nová média. Odborníci z řady zemí již tehdy vyjadřovali obavy o 

osud četby a čtenářství a hledali cesty, jak hrozícímu nebezpečí čelit. 

Postupem času navíc přicházejí daleko dokonalejší a pro knihy 

nebezpečnější konkurenti. Jsou to například videokazety nebo DVD, které 

přebírají některé specifické funkce knihy. Pítě se může к příběhu opakovaně 
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vracet, může sledování kdykoli přerušit a shlédnout jen pro ně zajímavou 

část, tyto nosiče si může koupit i vypůjčit. Modernímu dítěti se dostává do 

rukou počítač a spolu s ním atraktivní videohry, příběhy, do kterých může 

vstupovat a ovlivňovat je. Běžně dostupný je internet, který dokáže během 

několika vteřin vyhledat takové množství informací, které bychom v knihách 

hledali týdny. Přesto i dnes zaznívají optimistické hlasy, které věří ve zdravý 

lidský rozum a v sílu hodnotné literatury. Jedním z mnoha důkazů je závěr 

přednášky J. Tomana, kterou přednesl na konferenci Čtením ke vzdělání 23. 

11. 2003 : „Vytříbené slovesné umění a kultivované čtenářství dnes nabývají 

nové role také v tom, že tvoří žádoucí protiklad veškeré triviální a brakové, 

komerčně zacílené produkce, jsou potřebným kritériem poměřujícím její 

nekvality estetické, noetické a mravní. O jejich další osud - přes momentální 

nepřízeň multimediální doby - se tedy obávat nemusíme."1' 

"Toman, J.: Čtením ke vzdělání. (Sborník referátů), Svoboda Servis, Praha 2004, str. 8 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. S knihou od kolébky ke školní lavici 

Vztah dítěte ke knize lze pěstovat už od nejútlejšího dětství. Hlavním 

činitelem, který tento vztah ovlivňuje, je jednak prostředí a pak ti, kteří jsou 

dítěti nejbližší, to znamená rodina. 

Harmonická rodina, kde se najde čas na klidné posezení, kde spolu lidé 

dokážou komunikovat, kde je místo pro knihy, kde dospělí vezmou dítě na 

klín a společně si prohlížejí, kde se čte před usnutím a kde má táta na křesle 

pod lampou neustále ležet nějakou rozečtenou knížku - to je pro pozdější 

čtenářství prostředí nejúrodnější. Na dospělých záleží, jestli nabídnou dítěti 

dobré knížky v pravý čas a jestli mu věnují dostatek péče a pozornosti. Jestli 

si uvědomí, že kniha představuje velké obohacení dětské zkušenosti, 

rozšíření jeho zorného pole, že kniha představuje nové možnosti a dimenze, 

že její obraznost a fantazie, její nápaditost odpovídá přirozené zvídavosti 

dítěte. Pokud se s tímto poznáním ztotožní, nebude pěstování pozitivního a 

aktivního vztahu dítěte ke knihám už od útlého věku pro dospělé ani 

zatěžující, ani obtížné, ale naopak i pro ně poučné a rozvíjející. 

S psaným slovem formou obrázků se dítě setkává už v prvním roce 

svého života. V období zhruba od šesti měsíců do dvou let slouží dítěti kniha 

především jako hračka. Proto musí mít svou specifickou podobu. Úplně první 

leporela jsou vyrobena z měkké omyvatelné hmoty, obrázky jsou jednoduché 

jak tvarem, tak barevností, leporela musí být lehká, proto mají jen několik 

listů. Slouží dítěti především к jednoduché manipulaci - к uchopování, 

mávání, otáčení hlavy ve směru pohybu knihy apod. Už ve čtvrtém měsíci 

dítě se dítěti stále častěji daří dopravit hračku do zorného pole - a tady se 

začíná rozvíjet souhra oka a ruky, vedení ruky pod kontrolou zraku. 

Jakmile dítě dokáže sedět, hraje si s leporelem nápaditěji - přemisťuje 
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je, obrací, začíná si všímat obsahu, je zaujato barevností, zkoumá jeho 

vlastnosti, např. i chuť. Později se dítě dostává к leporelům papírovým. Ještě 

stále je však používá více jako hračku než knihu, ale v období od jednoho 

roku se už více zajímá o obrázky, dokáže ukázat známý předmět nebo tvora, 

dokáže obracet listy. První zážitky s psanou řečí dítěti různými formami 

zprostředkovává dospělý. V nejútlejším věku jde převážně o společné 

prohlížení a ukazování si v knihách, o předčítání jednoduchých říkadel. Čím 

je dítě mladší, tím častěji dáváme přednost vyprávění před předčítáním -

vypravěč může použít vlastní styl, může si předlohu přizpůsobit, musí však 

umět vybírat takové texty, které nevyžadují dodržet kvůli působivosti 

autorský styl. Ve věku kolem tří let už je dítě schopné poslouchat předčítané 

krátké pohádky doplněné prohlížením ilustrací v knihách, poslouchá 

vyprávěné příběhy a s pomocí dospělého se samo pokouší o reprodukci. 

К výrazným změnám ve vztahu ke knize dochází v předškolním věku. 

V té době úloha dospělého coby zprostředkovatele kontaktu mezi slovesným 

uměním a dítětem nabývá nebývalé důležitosti. V rodině přejímají tuto roli 

rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci. Jak už bylo uvedeno, určujícím 

faktorem kvality zprostředkovávání je přístup jednotlivých členů rodiny ke 

knihám а к četbě, hodnotový žebříček rodiny, její pracovní vytížení, 

ekonomická situace a další okolnosti. Neustále se stupňující životní tempo, 

celková situace ve společnosti a samozřejmě také téměř devadesátiprocentní 

docházka předškolních dětí do mateřské školy přenášejí funkci významného 

zprostředkovatele na učitelku mateřské školy. 

10 



1. 2. Úloha knihy v mateřské škole 

Mateřským školám přinesl rok 1989 nové možnosti. Změnil se přístup 

к předškolnímu vzdělávání, změnil se přístup к dítěti. Osobnostně 

orientovaný model výchovy preferuje především individuální přístup к 

potřebám dítěte, preferuje prožitkové učení, učení hrou a činností, klade 

důraz na volnost a individuální volbu dítěte. Takovéto vzdělávací působení 

sice vyznívá celkově velmi pozitivně, ale například právě knihu postavilo 

poněkud mimo. Radě učitelek se najednou zdála práce s knihou pasivní a 

příliš řízená, dokonce se objevovaly i názory, že jde jen o verbální a řízené 

poučování, o příliš záměrnou činnost, která je vlastně vybírána dospělým a 

omezuje spontánnost a bezprostřední dětský prožitek. Ačkoli byla metodika 

literární výchovy velice dobře a pečlivě zpracována, ačkoli se materiální 

podmínky pro práci s knihou na mateřských školách nezměnily, uplatňování 

knihy ve výchovné a vzdělávací práci se dostalo na okraj zájmu. 

Přitom je právě předškolní věk, období tzv. pregramotnosti, z hlediska 

budoucího rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte velice důležitý. 

Je pravda, že vytvořit v mateřské škole čtenářsky podnětné prostředí, 

zprostředkovávat vhodně motivované přirozené situace, ve kterých se dítě 

může s knihami setkávat, není vůbec jednoduché. Vztah předškolního dítě ke 

slovesnému umění nebývá zcela spontánní. Pokud chce učitelka vztah ke 

knize záměrně a plánovitě utvářet prostřednictvím hodnotných prožitků, musí 

mít především sama kladný vztah к literatuře. Navíc by jí měly být vlastní 

některé další dovednosti: především by se měla dobře orientovat v dětské 

literatuře. Texty, které nabízí dětem, musí dobře znát, pečlivě je promýšlet a 

umět je využít v dalších navazujících činnostech. Jak dítě text přijme, jak jej 

prožije, jak jím bude upoutáno - to vše záleží na další dovednosti učitelky -

na umění citlivě text reprodukovat. Kultura řeči, ovládání hlasu, hospodaření 

s dechem, přednes s porozuměním a oční kontakt při předčítání, výraznost a 
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zřetelnost, to vše silně ovlivňuje vnímání všech jazykových projevů. 

Neméně důležitá je také dovednost využít podnětného prostředí, navodit 

situaci a vytvořit vhodnou atmosféru. Proto je dobré, vyzná-li se učitelka i v 

literatuře odborné a metodické. Profesionální znalosti pak uplatní nejen ve 

své práci v mateřské škole, ale může být fundovaným rádcem rodičům, 

protože s nimi musí i v oblasti práce s knihou velice úzce spolupracovat. 

1. 3. Vymezení základních pojmů 

Následující řádky bych chtěla věnovat několika termínům, se kterými 

se běžně setkáváme v souvislosti se čtením a upřesnit si jejich význam. Co je 

to vlastně gramotnost, funkční gramotnost, čtenářská dovednost, čtenářství? 

К objasnění těchto klíčových slov mi posloužil Pedagogický slovník, 

kde je uvedeno: „Gramotnost - dovednost číst a psát, získávaná obvykle 

v počátečních ročnících školní docházky ..."Ч Zároveň je zde odkaz na další 

odborný termín - funkční gramotnost. „Funkční gramotnost - na rozdíl od 

gramotnosti v obvyklém významu je funkční gramotnost chápána jako 

vybavenost člověka pro realizaci různých aktivit vyžadovaných současnou 

civilizací. Je to např. dovednost nejen číst, ale také chápat složitější texty, 

vyplnit formulář, zformulovat písemnou žádost apod. ...".2) Funkčně 

gramotný je tedy ten, kdo dokáže zacházet s písemnými texty běžně se 

vyskytujícími v životní praxi, např. číst s porozuměním návody na užívání 

léků, vyznat se v jízdním řádu vlaků, vyplňovat různé úřední formuláře, 

apod. Jsou to tedy úkoly, které nejsou založeny na činnostech plánovaných 

ve školních kurikulech, nýbrž lze předpokládat, že reflektují soubor 

dovedností nutných pro fungování jedince ve společnosti a v zaměstnání. 

"Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995, str. 73 
2)Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995, str. 70 
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Narážíme na další termín - čtenářská dovednost. Opět cituji 

z pedagogického slovníku: „Dovednost je způsobilost člověka к provádění 

určité činnosti. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale 

dosahuje se jí učením a výcvikem ..."1}. A právě čtení je dovednost. Dobré 

čtenářské dovednosti představují v současné společnosti klíčový předpoklad 

pro přístup jedince ke vzdělání. V pojetí získávání čtenářských dovedností 

došlo v posledních letech к výraznému posunu. Jak uvádí Václav Mertin ve 

svém článku „Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním 

věku"2), je osvojování čtení pokládáno za souvislý proces, který začíná 

bezprostředně po narození - mluví se o tzv. emergentní, vynořující se, dětské 

gramotnosti. Spolu s tím, jak se dítě učí mluvit a následně chápat, že obrázek 

nebo piktogram znamená předmět, varování nebo jinou informaci, je na 

nejlepší cestě к pochopení principu čtení. Dále také vyslovuje hypotézu, že 

osvoj í—li si dítě rozhodující předpoklady pro zvládnutí čtenářských 

dovedností už v předškolním období, lze očekávat, že toto osvojování bude 

působit i jako prevence možných potíží s nácvikem čtení v základní škole. To 

se týká především těch dětí, které jsou v oblasti čtení ohrožené selháním. 

Termín čtenářství pak bývá definován jako aktivní pozitivní vztah 

jedince к literatuře. O. Chaloupka pak označuje čtení jako dovednost číst a 

čtenářství jako potřebu tuto dovednost uplatnit.3) 

Jak již bylo uvedeno, dovedností číst rozumíme umět číst 

s porozuměním. Jde o činnost velice náročnou, která závisí především na 

celkové připravenosti dítěte ke vstupu do školy, na jeho připravenosti v 

oblasti smyslových orgánů a závisí také na určitém stupni rozvoje 

''Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995, str. 55 
2)Mertin, V. - Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Portál, Praha 2003, 

str. 124 
3)Chaloupka, O.: Škola a počátky dětského čtenářství. Victoria publishing,a.s., Praha 1995, 

Str. 40 
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psychických procesů, na jejich souhře. Mateřská škola může systematickým a 

cíleným působením dětem na této cestě velice pomoci. Jednak v oblasti 

procvičování dovedností, které pomohou zvládnout čtení jako takové a za 

druhé v získávání kladného vztahu к pohádkám, veršům, příběhům o dětech i 

o zvířátkách - prostě ke knihám i к časopisům. Vždyť u čtení, stejně jako u 

všech dalších činností platí, že nejvíc záleží na tom, jestli pouze musím nebo 

jestli také chci. Když má dítě rádo knihy a příběhy, které se v nich skrývají, 

když dospělí naučili dítě naslouchat, vnímat, fandit dobru, rozpoznat zlo, 

přenést se do jiného světa, do světa snů, představ a fantazie - pak je velice 

pravděpodobné, že bude chtít bohatství ukryté v knihách co nejdříve 

objevovat samo. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2. 1. Práce s knihou v naší mateřské škole 

V naší mateřské škole se dítě s literaturou setkává hned při vstupu do 

budovy. Pohádkové postavy a pohádkové dekorace zdobí všechny prostory 

po celý rok. Pohádka a její hrdinové mají к dětem blízko, pomáhají jim 

překonávat ostych a nedůvěru při prvním vstupu do budovy, později třeba 

nepříjemnou náladu po ranním vstávání a cestě studeným ránem. 

Na chodbě před třídou stojí dětská knihovna, která obsahuje více než 

šest set titulů. Knihy máme rozděleny podle žánrů a jsou chráněny 

průhlednými obaly, aby byla dětem poskytnuta možnost vybrat knihu podle 

barevné obálky nebo i podle hřbetu knihy. V tichém místě na dosah od 

knihovny stojí kulatý stolek s židličkami a lampou, slouží jako jeden ze tří 

literárních koutků. Děti si tam mohou stranou rušného dění v herně v klidu 

prohlížet vybrané tituly nebo poslouchat čtený text v malé skupince. 

Druhý koutek pro práci s knihou je ve třídě - na ten vybíráme společně 

s dětmi tituly, které se nějakým způsobem váží к právě probíhajícímu 

projektu. Na stolku se vždy sejdou knihy různých žánrů - próza, poezie, 

příběhy s dětskými i zvířecími hrdiny, trvale zde leží i encyklopedie, mapy a 

další tiskoviny - různé letáky, prospekty, katalogy apod. Na tento stůl děti 

ukládají také knihy, které si nosí z domova. Ke své knize mají téměř všechny 

děti trochu jiný vztah než ke knihám „školním" - hlídají si ji, chválí ji před 

ostatními, zvou je к prohlížení, dokazují, že vědí, o čem se v knize píše. Platí 

pravidlo, že děti kamaráda o půjčení knihy požádají. Volně к dispozici jsou 

na stolku i dětské časopisy - Sluníčko odebíráme pravidelně, nárazově 

kupujeme nebo děti nosí další tituly - Méďu Pusíka, Pastelku, Šikulku apod. 

Děti si mohou knihy i časopisy volně půjčovat a prohlížet, ovšem jen na 

místě a za podmínek, na kterých jsme se společně dohodli, a které jsou pro 
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zacházení s knihami nezbytné - musí s nimi pracovat buď u stolků nebo na 

velkém molitanovém odpočívadle, předem si musí umýt ruce, musí dbát na 

opatrné obracení listů a knihu zase vrátit na své místo. Chvíle, které děti 

spontánně z vlastní vůle věnují práci s knihou, je vhodné citlivě využít, 

nabídnout dítěti spoluúčast, povídat si s ním nad ilustracemi, zajímá-li se o 

obsah knih, být mu к dispozici. Záleží na míře pedagogického citu a taktu, 

jestli učitelka dokáže poznat a respektovat aktuální potřebu dítěte - zda 

potřebuje partnera nebo chce být s knihou samo. 

Třetím místem, kde děti mohou kdykoli využít při hře knihu, je dětský 

pokojíček. Tady jsou dětem к dispozici různé literární texty v sešitové vazbě, 

knihy, které máme ve více výtiscích a především leporela - ta využívají nejen 

к prohlížení, ale i jako doplňky ke hrám. 

Dalším místem, které slouží к seznamování dětí s literárními texty, je 

naše školní divadélko. Dřevěný paraván skrývá vedle tradičních maňásků 

spoustu dekorací, kulis a netypických loutek vyrobených svépomocí. 

Každých čtrnáct dní tady hrajeme amatérské představení nejen pro naše děti, 

ale zveme i děti z jiných mateřských škol v okolí. Pohádkou totiž začínáme 

každý nový projekt, pohádka slouží jako velice inspirující motivace. Navíc 

kontakt učitelky s dětmi a vzájemná reflexe jsou velkým přínosem v 

aktivizaci dětí, v získávání ke spolupráci, к účasti na projektu. Od úvodní 

pohádky se odvíjí veškeré další dění, její motiv a postavy často provázejí 

děti celým projektem. Pracujeme s ní i po literární stránce - hledáme její 

různá převyprávění, všímáme si různých stylů vyprávění, hledáme zajímavá 

nebo neznámá slova a výrazy, vymýšlíme jiný konec příběhu, prohlížíme si 

rozdílné ilustrace a podobně. Na začátku roku začínáme s hraním 

jednoduchých pohádek, např. O veliké řepě, O koblížkovi, O budce, 

postupně se dostáváme к textům náročnějším - např. к Čapkovým pohádkám 

o pejskovi a kočičce nebo třeba к pohádce Boženy Němcové O dvanácti 

měsíčkách. Děti motivujeme к tomu, aby se také pokoušely o hraní divadla, a 
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to nejen s loutkami. Vhodné texty s využitím různých převleků, rekvizit a 

kulis dramatizujeme. Díky těmto postupně získávaným zkušenostem jsme si 

koncem roku už několikrát troufli na opravdové představení pro školáky, 

rodiče i veřejnost. V loňském roce jsme nacvičili muzikál „O Budulínkovi", 

rok předtím jsme hráli „Sněhurku a sedm trpaslíků". Tady musím zdůraznit, 

že při nácviku vystoupení pro veřejnost nikdy nesmíme zapomínat, že jde o 

hru, že dítě nesmíme nutit, aby se slepě podřizovalo přání učitelky, že nácvik 

nesmí být dlouhodobý a stylem drilu. Jde nám přece o radost z toho, co 

dovedu a jak mi to sluší, o upevňování pocitu sebedůvěry, o překonání 

strachu z vystoupení před více lidmi, byť bych třeba jen v kostýmu přešel 

přes Jeviště". Nejde vůbec o preciznost a profesionalitu. Jde o zážitek. 

V naší mateřské škole si čteme často. Ať už spontánně, když děti při 

volném prohlížení knih a časopisů něco zaujme a chtějí vědět, o co jde, nebo 

plánovaně v rámci řízené činnosti. Pracujeme podle literárního projektu, 

který úzce navazuje na třídní vzdělávací program. Projekt vždy obsahuje 

klasickou pohádku, kterou zahajujeme plánované téma, a potom jednoduchou 

scénku pro Kubu a Kačenku, kteří u nás fungují místo Kašpárka. Popleta 

Kuba a šikovná Kačenka děti nejen v divadélku uvítají, ale po shlédnutí 

pohádky volně improvizují nejen o pohádce, ale především blíž seznamují 

s námětem výchovně vzdělávacího projektu.. Například projekt „Ten dělá to 

a ten zas tohle", který byl zaměřen na poznávání různých povolání, jsme 
v 

zahájili pohádkou K. Čapka „Jak si pejsek a kočička pekli dort". Potom 

Kuba a Kačenka společně s dětmi hodnotili jednání pejska a kočičky, 

společně došli к poznání, že každý má dělat to, co umí, a aby to uměl dobře, 

musí se pořád učit. Literární projekt také obsahuje tituly a úryvky, které 

souvisí s tématem a mohou obohatit a zpestřit další činnosti. Seznam 

vhodných textů společně s druhou učitelkou průběžně doplňujeme, značíme 

si, kde je lze najít - zapíšeme název vlastního textu, kapitoly ap., název 

knihy, jméno autora a číslo, pod kterým ji najdeme v knihovně. Součástí 
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literárního projektu jsou také verše, které s dětmi říkáme, případně hádanky, 

pořekadla, pranostiky apod. 

Čteme samozřejmě i před spaním. Protože pracuji v heterogenní třídě, 

vybírám vždy jednu pohádku pro mladší děti, a potom předčítám z knihy, 

kterou čteme na pokračování a která je určena spíše dětem starším. 

O významu kultury projevu učitelky, o vlivu dovednosti pracovat s 

hlasem při předčítání jsem se už zmínila. Předškolní dítě, které ještě nemůže 

být samo čtenářem, je zcela odkázáno na zprostředkovatele kontaktu s 

literaturou. Způsob tohoto zprostředkování, jeho kvalita výrazně ovlivňuje 

vztah dítěte к literatuře. Za třicet let praxe jsem už slyšela číst hodně 

učitelek, a proto si mohu dovolit prohlásit, že více než polovina z nich 

předčítat neuměla. Mechanické, jednotvárné a monotónní odříkání textu není 

předčítání. Děti sice brzy usnou, ale z přečteného nevědí nic, obsah jim zcela 

uniká a o estetickém zážitku není možné mluvit vůbec. Schopnost správné a 

kultivované realizace všech mluvených projevů by měla být základní 

vlastností dobré učitelky mateřské školy. 
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2. 2. Rozvíjení předčtenářských dovedností 

Osvojování a procvičování předčtenářských dovedností je pro budoucí 

nácvik čtení velice důležité. Činnosti, které výrazně podporují tyto 

dovednosti, lze do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole, do 

aktivit řízených i spontánních, velice úspěšně zařadit. Jde jednak o takové 

hry a činnosti, které budou vést к pochopení samotného principu čtení a 

jednak o ty, které budou postupně rozvíjet fonematický sluch, fonematické 

uvědomění. 

Pochopit princip čtení znamená uvědomit si, že slyšené nebo čtené 

slovo koresponduje s textem v knížce a se skutečným předmětem, že text je v 

řádcích, že jsou oddělena slova, pochopit, že se čte zleva doprava a shora 

dolů, pochopit, že text je nositelem informací. Dítě si už také často všímá 

prvních písmen a začíná je poznávat i jinde. 

V praxi to znamená, že učitelka bude dětem předčítat tak, aby ji mohly 

sledovat, aby viděly, kde čte, bude si třeba i ukazovat prstem. Velice vhodné 

je, pokud si děti přinesou do školy své knihy a čtou potom „společně". V naší 

knihovně máme např. několik leporel a jiných publikací (Petr a Hanka, Co mi 

řekl semafor, Filip, Na tom našem dvoře apod.) ve více výtiscích a děti 

sledují text zároveň s učitelkou. Obrovský význam má tedy v této době 

předčítání a radost ze čtení, která motivuje dítě к tomu, aby chtělo číst znovu. 

Tady znovu narážíme na význam osobnosti učitelky. Její působení se odrazí 

na vztahu dětí ke knize a ke čtenářství. 

Cílem rozvíjení fonematického sluchu je, aby dítě nejen slyšelo a 

vnímalo jednotlivé hlásky - fonémy, ale aby šije i uvědomovalo. Ukazuje se, 

že fonematické uvědomění získávají spontánně jen některé děti, ale 

vhodnými cvičeními lze tuto dovednost úspěšně rozvíjet. Proto si v mateřské 

škole často hrajeme se slovy. „Na ruce mám holínky" - jednoduchá věta děti 

upoutá, hned objeví chybu, opraví ji, hledají další směšné záměny: bota x 
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nota, růže x kůže, kos x nos a další. Uvědomujeme si tak odlišnost slov. V 

rozpočitadlech před nebo při hře procvičujeme jednoduchou slabičnou 

analýzu. Hrajeme si na básníky a pokoušíme se tvořit jednoduché rýmy. Při 

manipulaci s obrázky rozpoznáváme nejprve první hlásku ( viz. příloha č. 1 ) 

později i poslední hlásku ( viz. příloha č. 2 ) ve slově. 

Před vstupem do základní školy, před zahájením výuky čtení, je 

důležité nejen si hlásky uvědomovat, ale také je správně vyslovovat. 

Statistiky ukazují, že s logopedickými vadami se potýká stále více dětí. 

Zatímco v mateřské škole se dítě se špatnou výslovností ještě nedostává do 

zvlášť pro ně nepříjemných situací, ve škole základní je tomu jinak. Musí být 

velice frustrující, zná-li dítě psanou podobu písmene, ale nedokáže je 

artikulovat. Nejčastěji jde o chyby v rotacismech, ještě výraznější je, když 

např. souhlásky к а g nahrazuje souhláskami pro ně jednoduššími tad. 

Hlasité čtení se pak může stát velikým problémem. Nesprávný postoj okolí 

může vést ke snižování sebevědomí dítěte případně až ke vzniku různých 

neuróz. Proto procvičování mluvidel a logopedická cvičení patří v mateřské 

škole к nejdůležitějším činnostem. 
i 

Nejen tyto činnosti však patří mezi předčtenářské dovednosti. Můžeme 

mezi ně zařadit i hry pro rozvoj smyslového vnímání, představivosti, pro 

rozvoj pozornosti, senzomotoriky, prostorové orientace, hry na zvyšování 

psychomotorického tempa, к rozvoji paměti, к rozvoji myšlení a samozřejmě 

činnosti rozvíjející vyjadřování, mluvní projev. 

Příležitostí к rozvoji zrakového vnímání najdeme v mateřské škole 

celou řadu. Tyto dovednosti děti procvičují při sestavování nebo navlékání 

podle vzoru, při řazení obrázků, předmětů, kostek podle vzoru, při řazení 

podle odstínů téže barvy nebo podle velikosti, nad obrázkovým čtením (viz. 

příloha č. 3). Ve všech těchto činnostech si procvičují udržování směru 
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pohybu očí zleva doprava a shora dolů. Při Kimově hře nebo např. při hře Co 

se změnilo? se děti učí zachytit zrakem stále větší počet objektů a 

zapamatovat si skupiny předmětů. Při řešení pracovních listů Co sem nepatří 

rozlišují jednotlivé prvky ve skupinách grafických znaků (viz. přílohy č. 4 a 

5). Naopak stejné tvary bez ohledu na barvu a velikost se učí rozlišovat třeba 

ve hře s vystříhanými číslicemi a písmeny. Velice oblíbené jsou také hry s 

obrázky nebo předměty, kdy mají děti za úkol hledat rozdíly, rády mají i 

skrývačky ( viz. příloha č. 6) nebo vyčleňování objektů z pozadí, kdy 

učitelka nebo jiné dítě určí, co se má na obrázku najít - třeba na obraze To je 

vesnice hledáme traktor, myslivce, kupky sena ... děti si cvičí zrakový 

postřeh. Ten si také procvičují při sledování diapozitivů nebo diafilmů. К 

procvičování zrakové analyticko-syntetické činnosti dobře poslouží skládání 

rozstříhaných obrázků, oblíbené skládanky Puzzle, mozaiky nebo dřevěné 

kostky s obrázky. Koordinaci zraku a ruky trénujeme při kreslení, 

modelování, stříhání nůžkami a při dalších pracovních činnostech. 

Každodenní záležitostí je v běžné praxi mateřské školy také rozvoj 

sluchového vnímání. V hudebních činnostech rozlišujeme vysoké a hluboké, 

silné a tiché tóny, když u klavíru posloucháme jak chodí medvěd, jak zpívá 

pěnkava apod., magnetofonové záznamy nám umožňují rozlišovat hudební 

nástroje, dopravní prostředky nebo třeba zvuky z přírody. Jindy děti 

soustředěně poslouchají a podle barvy zvuku určují, co je asi v krabičce 

(třeba kovové šroubky, rýže, korálky), poznávají hlas kamaráda, určují, co 

způsobilo zvuk (mačkání nebo trhání papíru, šplíchání vody a podobně), při 

hře „Na ztracenou ovečku" určují směr zvuku. Hudební hádanky procvičují 

sluchovou představivost a sluchovou paměť. V melodicko-rytmických hrách 

procvičujeme rytmizaci a dělení slov na slabiky. Směřujeme tím к 

rozlišování jednotlivých zvuků mluvené řeči. 
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V následujících činnostech si zase děti rozvíjejí hmatové vnímání. Jsou 

to vlastně myšlenkové operace na úrovni manuálně - manipulační: např. 

rozlišování mechanických vlastností předmětů - určujeme, co jaké je (tvrdý x 

měkký, hladký x drsný, lehký x těžký, studené x teplé ...), rozlišování tvarů 

a velikostí hmatem (hra na kouzelnou krabici), uspořádávání předmětů podle 

dané vlastnosti - třeba podle váhy. 

Mezi činnosti rozvíjející představivost řadíme ty, kdy je procvičována 

ne tvůrčí, ale rekonstruující fantazie - nechat prohlédnout kresbu na tabuli, 

smazat, děti znovu kreslí, dokreslování neúplných obrázků (viz. příloha č. 7), 

postavení stejné stavby po zakrytí vzoru, patří sem i kreslení zážitků z 

vycházky, z divadla atd. 

V některých společenských hrách s pravidly úspěšně rozvíjíme 

pozornost - je to především oblíbené Pexeso nebo Domino, totéž platí 

hledáme-li, co nepatří do souboru, při hledání stejných knoflíků, při 

spojování stejných písmen, stejných květin, motýlů apod. čarou. Děti baví 

také kroužkovací obrázky. 

Při kreslení, vybarvování tvarů popř. umisťování předmětů podle 

diktátu, při popisování obrázku - kde je míč, kde je ... (viz. příloha č. 8), při 

pohybových hrách v místnosti nebo v přírodě zase rozvíjíme prostorovou 

orientaci a prostorovou představivost. 

S dětmi, které jsou pomalé, celkově málo pohyblivé a snadno 

unavitelné se zaměřujeme na činnosti, které rozvíjejí psychomotorické 

tempo. Jsou to třeba závodivé hry s korálky, mozaikami, drobnými 

stavebnicemi typu „Kdo dřív ... sestaví, navlékne, přiřadí, uspořádá ..." nebo 

soutěživé hry " Kdo se dříve oblékne, obuje ...". 
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Běžnými činnostmi jsou v mateřské škole také ty, které rozvíjejí 

paměť. Pexeso, Smolíček, Kimova hra, zapamatování si textu básní a písní, 

opakování obsahu divadelního představení, přečtené knihy, shlédnutého 

diafilmu, reprodukce pohádky a další aktivity se objevují v programu každý 

den. 

Hry na rozvíjení myšlení procvičují analýzu - děti rozkládají modely 

aut, domů a dalších hraček, jmenují části, syntézu - konstruují ze stavebnice, 

skládají z mozaiek, sestavují děj z obrázků a vyjadřují jej slovy, srovnávání -

hledají shody x rozdíly, v řadě téměř stejných obrázků hledají ten, který se 

liší, abstrakci - říkají, co mají společného skupiny předmětů (barvu, chuť, 

materiál,...), hledají, který obrázek nepatří do skupiny, proč. Myšlení 

procvičujeme také při vybírání těch předmětů, které к sobě patří a při 

označování souboru věcí jedním pojmem: nádobí, dopravní prostředky, 

oblečení (viz. příloha č. 9) - zobecňování, v jednoduchých pokusech - dřevo 

plave, magnet se chytá jen na kov - indukce (vyvozování všeobecných 

závěrů), a v celé řadě dalších činností - říkáme, со к čemu slouží, hledáme 

antonyma (viz. příloha č. 10 ), synonyma, homonyma ( viz příloha č. 11 ), 

určujeme, je-li prohlášení pravdivé (Všechno lítá, co peří má). 

Také další aktivity výrazně přispívají к rozvíjejí předčtenářské 

dovednosti: „psaní dopisů" a jejich následné „čtení", kreslení a následné 

povídání o tom, co jsem nakreslil, „čtení" z knížky, čtení piktogramů - třeba 

požární piktogramy v mateřské škole, dopravní značky a značení apod. 

Nabízím jen stručný přehled činností, každá učitelka najde ve svých 

zásobnících jistě desítky dalších her a námětů, o které může obohatit 

jednotlivé okruhy. 
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Možná se bude zdát, že právě v heterogenní třídě není čas na všechny 

uvedené činnosti, vždyť se týkají hlavně předškoláků a malé děti zaberou 

během dne hodně času - také s nimi je třeba pracovat a věnovat jim 

individuální pozornost. Problém jsme u nás vyřešili tak, že s předškoláky 

pracujeme v době odpoledního odpočinku. Všechny děti společně si 

poslechnou čtení před usnutím, a když mladší děti usnou, nespavci a 

předškoláci se věnují právě tomu, na co během dne nezbyl čas - učitelka 

může v této době využít jak individuální přístup, tak práci v malé skupině, 

má dostatek prostoru na pozorování a hodnocení jednotlivých dětí, může se 

zaměřit na ty oblasti, které je třeba procvičovat, upevňovat apod. Každý 

předškolák má na určeném místě krabici se svými věcmi: pastelky, desky s 

pracovními listy, tužku, ořezávátko, nůžky, vše označené značkou. Děti si 

dokážou připravit potřebné pomůcky, jsou-li vyzvány, po dokončení úkolu si 

zase všechno uklidí na místo, starají se o své věci, udržují je v pořádku. I to 

je velice důležitá dovednost a učitelce v základní škole ušetří spoustu času. 

Své nezastupitelné místo v osvojování předčtenářských dovedností 

mají samozřejmě rodiče. Proto mají možnost kdykoli vstoupit do mateřské 

školy, zapojit se do práce s dětmi, seznámit se s tím, co právě děláme, co 

čteme, poradit se s učitelkou, promluvit si o dítěti. 
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2. 3. Plánování práce s literaturou v mateřské škole 

1.3.1. Výběr literárních textů 

Učitelka mateřské školy má v roli prostředníka, který umožňuje dítěti 

kontakt s literárním dílem, nelehkou úlohu. Pokud jí skutečně záleží na tom, 

aby setkání s knihou poskytovalo dětem příjemný prožitek a aby už v 

mateřské škole našly ke knihám a četbě cestu, musí se držet několika 

důležitých zásad. Tou základní zásadou je volba vhodného textu. Učitelka si 

nejprve musí uvědomit, pro kterou věkovou skupinu bude text určen. 

František Hrubín o textech nabízených dítěti ve věku do pěti šesti let, ale 

nejen o nich, říká: „Nejfantastičtější pohádka nezaujme ve věku, který mám 

na mysli, tolik, jako zaujme právě ta nejprostší. Neholedbejme se a 

nepokoušejme se dětskou fantazii přetrumfnout. Dejme dítěti prostou osnovu: 

zahraje na ni tolik variací, že nám brzy dojde dech, chceme-li jí alespoň pár 

kroků stačit. A to dokáže člověk, na nějž se mnozí díváme svrchu, protože 

teprve nedávno si hrál s prsty u nohou a nevěděl, že jsou jeho. To dokáže 

člověk, na kterého se někdy díváš z okna, jak se pomalu batolí v písku. 

Pokuřuješ cigaretu a v duchu si říkáš: To dítě se má, jen si hraje a neví o 

světě! Ale ten malý človíček, o němž v tu chvíli tak špatně smýšlíš, drží 

právě zrnko písku zvící hrášku. V jeho hlavě právě probíhá vzrušující děj, 

jaký probíhal v hlavě Galileovi, když chytil do dalekohledu Jupiterovy 

měsíčky." 

Pro dítě mezi druhým až třetím rokem jsou určitě nejvhodnější 

leporela. Tento typ publikace je i knížkou - hračkou, obraz tu figuruje buď 

zcela bez textu nebo je doplněný jednoduchými verši či stručnou prózou. Tří 

až pětileté dítě nejvíce zaujme obrazová kniha. V té je určující malovatelnost 

příběhu, protože obraz má dominantní roli, je většinou celostránkový nebo 

"Hrubín, F.: Drahokam domova, Albatros, Praha 1976, str. 88 
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pokrývá obě stránky, slovo jej doprovází případně vysvětluje, slovo určuje 

námět i kompozici obrazu. V obrazové knize najdeme jak verše, tak pohádku 

nebo povídku. Obrazová kniha může mít netradiční formát a úpravu, může 

mít podobu leporela nebo třeba "skládacích" obrázků - Puzzle. Postupně 

dítěti nabízíme knížky obrázkové. Jsou to knihy také bohatě ilustrované, kde 

najdeme na jedné stránce jeden či několik obrázků, které však spolu nemusí 

souviset, protože tyto obrázky na sebe neberou odvyprávění děje a nesnaží se 

ani o vystižení atmosféry příběhu. Také v tomto typu není doprovodný text 

příliš náročný, obrázek stále dominuje. V předškolním věku už přijde ke 

slovu i ilustrovaná kniha. V ilustrované knize většinou text převažuje 

významově i proporčně. Ilustrace má pouze doplňující funkci. V této 

nejtradičnější knize nalezneme také nejtradičnější žánry - pohádku, povídku, 

básně. Pro předškoláky by byl vhodný i další typ knižní publikace, o které se 

v učebnici Literatura pro děti zmiňuje Vladimíra Gebhartová . „ Mám na 

mysli knihy na předčítání, kde by byl text bez ilustrace. Tento neilustrovaný 

typ knihy by dal slovesnému umění možnost renesance a také příležitost pro 

rozvoj fantazie zejména těch dětí, které mají předpoklady silněji vnímat 

auditivní podněty."0 Pro tento věk jsou také velice vhodné knížky 

s didakticky stimulativním zaměřením: omalovánky, domalovánky, 

vystřihovánky, publikace s pracovními listy apod. Své místo v tomto věku 

nachází i uměleckonaučná literatura a dětské encyklopedie, ve kterých 

většinou opět převládá obraz nad textem. 

Při vybírání textů si musí učitelka dále uvědomit, jestli bude pracovat 

se všemi dětmi, s vybranou skupinou nebo s jednotlivci. Ke čtení před 

usnutím, které je určené všem dětem, bude vhodná kniha s ukončenými 

přiměřeně dlouhými příběhy, protože ji budeme číst pravidelně na 

pokračování, pro řízenou činnost s malou skupinou dětí směřující к rozvoji 

souvislého vyjadřování, к reprodukci děje nebo к popisu ilustrace bude 

"Gebhartová, V.: Literatura pro děti. SPN, Praha 1989, str. 26 
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vhodnější knížka s výraznými celoplošnými ilustracemi nebo kreslené 

seriály. Pro práci se skupinou se hodí také knižní vydání večerníčků, které 

nám umožní porovnávat animovanou podobu příběhu a pohádkovou prózou. 

Vliv na výběr textu má samozřejmě také výchovný záměr - optimistický a 

uklidňující příběh z lékařského prostředí přečteme dětem před návštěvou 

lékaře, o opičce Žofce budeme číst před a po návštěvě ZOO, před návštěvou 

divadla přečteme dětem pohádku, kterou nám v divadle zahrají herci, 

protože chceme děti seznámit s více možnostmi uměleckého ztvárnění téhož 

námětu a podobně. Při hledání textů s výchovným zaměřením bychom měli 

mít vždy na paměti slova básníka Vítězslava Nezvala, který říkal, že 

výchovnost musí být obsažena ve slovesném díle jako vůně v růži. Výběr 

textu mohou ovlivnit spontánně vzniklé situace, mimořádné zážitky dětí 

apod. Pro děti je velice překvapující, že o tom, co samy viděly nebo prožily 

se píše i v knize nebo dokonce v několika knihách a jejich zážitek z četby je 

vlastním prožitkem silnější a trvalejší. 

Díky bohaté tradici české literatury pro děti má každá učitelka 

mateřské školy možnost vybírat z široké nabídky autorů i titulů. Můj výzkum 

ukázal, že tak skutečně činí a že při své práci sahá nejčastěji právě po 

knihách, které patří do zlatého fondu naší národní literatury. Není se čemu 

divit - tyto knihy učitelka dobře zná a ví, že jejich kvalita je časem velice 

dobře prověřena. Že nic nezkazí. Orientovat se totiž v moderní literatuře pro 

děti není vůbec jednoduché. 
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2.3.2. Literární texty v praxi mateřské školy 

Získat dítě pro práci s literárním textem není při vhodně zvolené 

motivaci problém, ať jde o předem plánované nebo spontánně vzniklé 

setkání. Nová kniha, zajímavá ilustrace, zážitek dětí z vycházky, z výletu 

nebo z domova, výrazný obal na CD - to vše dokáže upoutat dětský zájem a 

probudit v nich zvědavost. Obsah literárního díla zprostředkujeme různými 

formami - prohlížením, předčítáním, přehráním, převyprávěním, recitací. 

Míra působení literárního díla na děti se pak odrazí v následných činnostech -

v rozhovorech, ve výtvarném vyjádření, v pohybových činnostech a podobně. 

Pokud použijeme z prozaického díla ke splnění určitého cíle pouze ukázku 

nebo třeba jen kapitolu, měli bychom dětem postupně představit knihu celou. 

Záleží na učitelce, jestli vhodně vybraným úryvkem dokáže motivovat ke 

čtení celé knihy. Nelze zapomínat ani na opakované návraty к literárním 

textům. Děti je samy vyžadují, velice rády se připojují к učitelce při četbě 

opakujících se pasáží ( Za hory za doly, mé zlaté parohy..., Já koblížek, 

koblížek, ... apod.). Opakováním textů se prohlubuje pochopení i prožitek. 

V těchto aktivitách děti neumlčujeme, zrovna tak netlumíme jejich projevy 

nadšení, veselí, pocitu uspokojení nebo strachu, obav, nesouhlasu. To 

všechno jsou známky prožívání. 

Při výběru literárních textů musí brát učitelka zřetel také na to, že 

jednotlivé literární žánry vyžadují specifický přístup. Zatímco říkadla, 

hádanky, rozpočitadla, pokřikovánky a různé škádlivky jsou vhodné pro celé 

předškolní období, při výběru poezie už musí přihlížet к věkové skupině, 

chce-li, aby děti pochopily smysl veršů a aby verše měly pro děti estetický 

přínos. Také při výběru pohádky je rozhodující věk dětí, tady navíc 

přistupuje i jejich poslechová vyspělost. Jak pohádka působí je patrné při 

poslechu a při následném hodnocení, při opakování příběhu. Zcela jinak musí 

učitelka přistupovat ke klasické pohádce, kterou chce děti uvést do světa 
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národního cítění a kultury, kdy jim chce ukázat krásu mateřského jazyka a 

jeho bohatost, a zcela jinak к pohádce autorské, která se od klasické liší 

obsahem, náměty, výstavbou, i jazykovými prostředky. Moderní pohádky 

většinou vyžadují rozvinutou fantazii a citovou a myšlenkovou vyspělost. 

Zcela specifický přístup vyžadují pohádky „naruby". Ty jsou vhodné 

skutečně jen pro nejstarší děti, protože podmínkou správného pochopení 

textu je dobrá znalost původní pohádky. Zohlednění charakteristik 

zmíněných literárních žánrů, ale i příběhů se zvířecími nebo dětskými hrdiny 

a umělecko-naučné literatury, využití specifik jednotlivých žánrů, může 

působení literárního textu výrazně zintenzivnít. 

Každá učitelka by měla dokázat využít vhodné situace a konkrétní 

příležitosti к „říkání" veršů dětem. V takových chvílích nejde o recitaci a 

umělecký přednes, jde o využití atmosféry, o dokonalé pochopení skutečnosti 

vyjádřené lyrikou: jdeme alejí ovocných stromů, spadne hruška. Bez dalších 

slov říkám verše: 

„Vezmi žlutou tužku, 

namaluj mi hrušku. 

A pod hrušku talíř, 

sláva, ty jsi malíř!"0 

Až spadne další hruška, začnou děti samy „říkat". Po několika spontánních 

opakováních umí verše všichni. Takhle chodíme na vycházky s krátkými 

básněmi téměř o všem, co vidíme, co potkáváme, co zažijeme. Děti si 

nenásilně procvičují mechanickou paměť. Pro předškolní věk je schopnost 

zapamatovat si a doslovně reprodukovat slyšené typická. Mechanická paměť 

je pro určité druhy učení celoživotně nezbytná a proto je dobré tuto pamětní 

dispozici takto přirozeně posilovat. V mateřské škole se pak při vhodné 

příležitosti pokoušíme najít ve sbírce básní tu, kterou umíme. Děti mají 

Hrubín, F.: Říkejte si se mnou. Albatros, Praha 1985, str. 2 
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motivaci, horlivě listují, podle ilustrací typují, která z básní by to mohla být, 

označené verše jim přečtu, samozřejmě ne vždy se trefí napoprvé, a tak se 

seznamují s dalšími básněmi na totéž téma, s ilustracemi, s knihou jako 

takovou, případně s autorem. 

Z uvedeného vyplývá, že je nezbytné, aby měla učitelka svůj sborník 

básní pro každou příležitost nejen na papíře, ale aby ho měla uložený i 

v paměti. 

Otakar Chaloupka řekl o vytváření vztahu dítěte ke knize následující 

moudrá slova: „Pro utváření vztahu к četbě je necitlivost (ve škole i doma) 

přímo vražedná. Vztah ke knize nelze zvládnout „naučením", ani drilem, ani 

přísností, ani sebepovyšováním nad dítě a jeho „shazováním". Jak už jsem 

řekl, cit nejde poručit ani vymáhat, je vždy výsledkem spoluúčasti a 

pochopení. Vědět toto je důležitější než biflovat nějaké metodické pokyny o 

„práci s knihou" 

''Chaloupka, O.. Škola a počátky dětského čtenářství. Victoria publishing, a.s., Praha 1995, 
str. 63 
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2. 4. Výzkum 

2.4. 1. Cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké zázemí pro rozvíjení vztahu ke 

knize a čtenářství mají děti v rodině a jaký je vztah rodičů к četbě. Dále jsem 

se také chtěla dozvědět, jaké postavení má kniha v mateřské škole, jak je 

využívána a jaký vztah к literatuře mají učitelky mateřských škol. 

2. 4. 2. Stanovení hypotéz 

Následující hypotézy vycházejí především z vlastních zkušeností 

získaných dlouhodobou praxí v mateřské škole a tedy i dlouhodobým 

kontaktem s rodiči, a samozřejmě i z osobního života: 

a) s literaturou se v rodině setkává každé dítě, alespoň občas mu někdo 

z rodiny předčítá 

b) výběr knih při nákupu ovlivňuje v současnosti především jejich 

cena 

c) nejoblíbenějšími knihami dětí budou ty, které označili jako v dětství 

nejoblíbenější i rodiče. 

d) nejoblíbenějšími knihami dětí v mateřské škole budou ty, které jsou 

oblíbené i u učitelek 

e) každé dítě se s literárními texty setkává i prostřednictvím 

audiovizuálních médií 

f) čím více j e v rodině dětí, tím více knih mají v dětské knihovničce 

g) se zvyšováním cen knih klesl v mateřských školách počet nově 

nakupovaných výtisků 

h) i přes nepřízeň doby patří četba mezi oblíbené činnosti dospělých 

i) materiální zázemí pro práci s knihou je v každé mateřské škole na 
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dobré úrovni 

j) děti mají kontakt s literárními texty každý den v bohaté škále metod 

k) učitelky, a to především ty, které pracují v heterogenních třídách 

mají zpracované literární projekty 

1) nejvíce využívaným literárním žánrem je jak v mateřské škole tak i 

v rodině klasická pohádka 

m) četba patří mezi záliby každé učitelky mateřské školy 

2. 4. 3. Metodika výzkumu 

Výzkum byl založen na dvou dotaznících. Jeden dotazník byl určen 

učitelkám mateřských škol, druhý rodičům. 

Dotazník pro učitelky mateřských škol má záhlaví, kde jsou údaje o 

kraji, kde mateřská škola sídlí, o počtu tříd v zařízení, o věku, dosaženém 

vzdělání a délce praxe učitelky a také zda pracuje ve třídě heterogenní nebo 

homogenní. Osm následujících otázek je zaměřeno na zjištění situace 

v oblasti materiálního a organizačního zajištění ipráce s knihou v mateřské 

škole, poslední čtyři otázky pak na vztah učitelky к četbě (viz příloha č. 20 ). 

Dotazník pro rodiče má čtrnáct otázek. Zjišťuje nejprve věk dítěte a 

počet sourozenců, dále se ptám na to, jakým způsobem rodiče 

zprostředkovávají kontakt dětí s literaturou, poslední dvě otázky se týkají 

samotných rodičů a jejich vztahu к četbě ( viz příloha č. 21 ). 
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2. 4. 3. 1. Popis průzkumného vzorku 

Výzkum jsem směřovala do deseti mateřských škol. Jednalo se o čtyři 

městské mateřské školy z kraje Královéhradeckého, vždy o dvě městské 

mateřské školy z krajů Pardubický a Hlavní město Praha, o jednu městskou 

mateřskou školu z kraje Vysočina a jednu vesnickou mateřskou školu z kraje 

Středočeského. 

Vyhodnocovala jsem 20 dotazníků pro učitelky. Z Královéhradeckého 

kraje 8, z Pardubického kraje a z Prahy po čtyřech dotaznících a z Vysočiny a 

ze Středočeského kraje po dvou dotaznících. Věk učitelek se nejčastěji 

pohybuje mezi 40 až 49 lety, tento věk uvedlo celkem devět učitelek, pět 

učitelek udalo věk od 30 do 39 let a šest pak od 50 do 56 let. Délka 

pedagogické praxe je také v poměrně širokém rozmezí. Dvě učitelky pracují 

v mateřské škole od 0 - 9 let, praxi v délce 10 - 19 let má šest učitelek, praxi 

20 - 29 let má pět učitelek a 30 - 39 let pracuje s předškolními dětmi sedm 

učitelek. Osmnáct dotazovaných vystudovalo střední pedagogickou školu, 

dvě mají vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika. Čtrnáct 

učitelek pracuje s dětmi v heterogenní třídě, šest ve třídách homogenních -

s dětmi ve věku tři až čtyři roky 1 učitelka, s dětmi čtyř až pětiletými 3 

učitelky a s dětmi pěti až šestiletými 2 učitelky. 

Dotazníky vyplnilo 62 rodičů. Z tohoto počtu odpovídali 4 rodiče dětí 

tříletých, 14 rodičů dětí čtyřletých, 30 rodičů dětí pětiletých a 14 rodičů dětí 

šestiletých. Počet sourozenců je následující: třicet jedno dítě má 1 

sourozence, dvanáct dětí má 2 sourozence, jedno dítě má 3 sourozence a 

osmnáct dětí jsou jedináčci. 
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2. 4. 3. 2. Organizace a průběh výzkumu 

Dotazníky jsem distribuovala prostřednictvím učitelek mateřských 

škol v jednotlivých krajích. Každé oslovené jsem po objasnění mého záměru 

a vysvětlení jednotlivých otázek předala tolik dotazníků pro učitelky, kolik 

učitelek mateřských škol měly možnost oslovit, ke každému dotazníku pro 

učitelky jsem přidala pět dotazníků pro rodiče. Protože jsem nemohla být 

osobně u předávání dotazníků tázaným, připojila jsem ke každému z nich 

krátký dopis, kde jsem uvedla význam a účel dotazníku a poděkování za čas 

věnovaný jeho vyplnění ( viz příloha č. 30). 

Dotazníky jsem zpracovávala tak, jak se mi postupně většinou 

prostřednictvím pošty vracely. Při vyhodnocování jednotlivých otázek jsem 

v některých případech pro názornost a přehlednost využila grafy nebo 

tabulky. 

Dotazníků pro učitelky se mi vrátilo 20, tedy v plný počet, dotazníků 

pro rodiče pouze 62 z celkového počtu 100 rozdaných, to znamená 62 % . 

34 



2. 4. 4. Výsledky výzkumu 

2. 4. 4. 1. Vyhodnocení dotazníků pro učitelky mateřských škol 

* Otázka č. 1: Máte v mateřské škole knihovnu dětské literatury? Počet 

Všechny učitelky shodně uvedly, že mají v mateřské škole knihovnu 

dětské literatury. Na grafu vidíme, jaký je počet knih v těchto knihovnách. 

Do 199 knih mají v šesti případech, do 399 také v šesti, do 599 knih ve třech 

mateřských školách a více než 600 titulů uvedly dvě dotazované. Ve třech 

Případech učitelky počet knih neznaly. Z odpovědí vyplynulo, že počet tříd 

na mateřské škole není určujícím faktorem pro počet knih v dětské knihovně. 

Jedna učitelka ze čtyřtřídní mateřské školy dokonce uvedla, že mají asi 100 

dětských knih, zatímco učitelky z dvoutřídních mateřských škol uváděly 

většinou počty od 200 do 400 titulů. 

titulů? 

Počet knih v dětských knihovnách 

12% 

• 0-199 
• 200 - 399 
• 400-599 
• 600 a vice 

35% 
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* Otázka č. 2: Jak máte knihy řazeny? 

Řazení knih 

50% 

• Podle 
literárních 
žánrů 

• Jak byly 
nakupovány a 
zapisovány 

• Abecedně 
podle autorů 

• Neřazeny 

Ve většině zařízení jsou knihy nějakým způsobem řazeny. Nejvíce 

používaný je systém řazení podle literárních žánrů, který uvedlo 10 
> 

učitelek. Podle toho, jak byly kupovány a zapisovány - předpokládám 

tedy, že také opatřovány evidenčními čísly, řadí knihy v 6 případech, čtyři 

učitelky odpověděly, že neřadí knihy vůbec a řazení podle autorů 

nepoužívají také nikde. Z dotazníků také vyplynulo, že knihy neřadí 

většinou tam, kde jich mají menší počet - do 200 kusů. Bohatá knihovna 

vyžaduje, jak je patrné z odpovědí, určitý systém a řád. 
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* Otázka č. 3: Mají děti volný přístup ke knihám? 

Volný přístup ke knihám mají děti ve všech mateřských školách, liší se 

jen rozsahem možností - v 8 případech si děti mohou brát knihy přímo 

z knihovny, ve 12 případech pak mohou volně využívat jen knihy, které 

jsou z knihovny vyčleněny do literárních koutků. 

Přístup ke knihám 

60% 

• Výběr z knihovny • Výběr v literárním koutku 
• Nemají přístup ke knihám 

Volný výběr knih dětmi přímo z knihovny si nedokážu dost dobře 

představit tam, kde mají více než 300 knih a mají je řazeny podle žánrů. 

Odpověď se objevuje u jedné učitelky. Myslím si, že udržet takovouto 

knihovnu v pořádku musí stát značné úsilí. Naopak v případě, kdy knihy 

v knihovně řazeny nejsou, má právě volný způsob výběru knih dětmi své 

opodstatnění a učitelky nezdržuje tříděním vracených knih a ukládáním na 

správné místo. 
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* Otázka č. 4: Kolik nových knih bylo zakoupeno do dětské knihovny 

v letech 1988, 1994, 1999, 2003? 

Knihovny dětské literatury jsou ve většině mateřských škol průběžně 

doplňovány, je zarážející, že v osmi případech učitelka uvedla, že neví, kolik 

knih bylo koupeno. Odpověď může znamenat dvojí: buď nevedou evidenci o 

knihách, což si myslím, že je nepřípustné, nebo učitelka nebyla ochotna údaj 

zjišťovat. Pět z dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo vůbec. Odpovědi 

sedmi učitelek jsou pod čísly 1 - 7 uvedeny v tabulce. 

1 2 3 4 5 6 7 

1988 2 8 8 8 17 4 6 

1994 4 10 6 6 23 7 4 

1999 2 4 8 8 30 6 5 

2003 5 6 12 10 32 6 6 

Jak je vidět z tabulky, na žádné mateřské škole nákup knih do školních 

knihoven po roce 1989 neustal, ale drží se na stejné úrovni či spíše mírně 

stoupl. Jedním z důvodů mohou být pravidelné nabídky prodejců knih, se 

kterými tito jezdí přímo po zařízeních. Nabízené tituly nechávají к nahlédnutí 

několik dnů i rodičům, za zprostředkování a za určitý počet prodaných 

výtisků pak jako bonus nechávají mateřské škole vybraný titul zdarma. Naše 

jednotřídní mateřská škola tak bezplatně získala už minimálně 15 knih. 
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* Otázka č. 5: Jak často pracujete s knihou? 

Využívání knih 

10% o% 25% 

65% 

• Denně několikrát « K a ž d ý d e n 

• Minimálně jednou v týdnu • Méně často 

S knihami se pracuje ve všech mateřských školách. Pět učitelek uvádí, 

že využívá knihu dokonce několikrát denně a třináct učitelek pracuje 

s literárními texty každý den. V případě dvou učitelek, které uvedly, že 

využívají knihy minimálně jednou v týdnu, jde doufám jen o špatné 

pochopení otázky, protože to by znamenalo, že dětem pravidelně nečtou před 

spaním, že děti nemají možnost si volně prohlížet apod. 

39 



* Otázka č. 6: Jaké metody využíváte při práci s literaturou? 

Z nabízených možností jsou v mateřské škole nejvíce využívanými 

metodami vlastní předčítání, prohlížení ilustrací a dramatizace. Tyto metody 

uvedly všechny dotazované. Naopak nejméně využívané je promítání 

diapozitivů. Přitom právě při promítání statických obrazů na velkou plochu a 

při souběžném předčítání se rozvíjí jak zrakové, tak sluchové vnímání, příběh 

lze jednoduše pozdržet, vrátit, povídat si o jednotlivých scénách, popisovat, 

vyprávět, reprodukovat a důležitá je i zpětná vazba - jak působí příběh na 

děti, jak na něj reagují. Zatímco doma má video téměř každé dítě, promítačka 

je něco zvláštního. Při promítání diafilmu nepůsobí přerušení děje, 

zasahování do něj, tak rušivě, jako když zastavíme film na videokazetě. 

Vlastní předčítání 20 

Prohlížení ilustrací 20 

Loutkové divadlo v mateřské škole 9 

Loutkové divadlo profesionální 12 

Poslech nahrávek 11 

Promítání diapozitivů 5 

Sledování videokazet 10 

Dramatizace 20 

Jiné 0 

Překvapující je také malý počet učitelek, které hrají dětem loutkové 

nebo maňáskové scénky. Přitom právě maňásek - a nemusí to být zrovna 

Kašpárek - dokáže velice úspěšně motivovat většinu činností v mateřské 

škole. Na druhé straně pouze 50 % sledovanost videa je překvapením 

příjemným. 
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* Otázka č. 7: Jak vybíráte literaturu? 

Přestože se s literárními texty podle odpovědí pracuje na všech 

mateřských školách, jde pouze o nahodilý výběr titulů. Z grafu vidíme, že 

nejvíce učitelek pracuje právě tímto stylem (14). Vypracovaný literární 

projekt mají pouze dvě učitelky, podle témat vybírají knihy čtyři učitelky. 

Výběr literatury 

13% 

ё 
87% 

• Nahodile • Podle literárního projektu 

Myslím si, že právě v heterogenní třídě je literární projekt, byť stručný, 

pro systematickou práci s literaturou nezbytný. Učitelka si musí uvědomit, že 

nemůže nabízet stejné tituly všem dětem, musí spolupracovat s druhou 

učitelkou tak, aby bylo jejich působení koordinované, musí mít přehled, co 

společně splnily a co je čeká. Musí neustále rozšiřovat a obohacovat svůj 

literární zásobník. Psaná forma je zde skutečně nezbytná. 
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* Otázka с. 8: Seřaďte a označte číslicí literární žánry podle toho, jak 

často je využíváte při práci s dětmi. 

V této otázce přidělovaly učitelky známky uvedeným literárním 

žánrům. Jedničku dostal nejvíce využívaný žánr, šestku ten nejméně 

frekventovaný. Na prvním místě se podle mého očekávání objevila klasická 

pohádka, následují příběhy o zvířátkách a příběhy s dětským hrdinou. Místo 

čtvrté obsadila poezie, páté moderní pohádka a na posledním místě zůstala 

umělecko-naučná literatura. 

Umístění: Žánr: 

1 Pohádka klasická 

2 Příběhy o zvířátkách 

3 Příběhy s dětským hrdinou 

4 Poezie 

5 Pohádka moderní 

6 Umělecko-naučná literatura 

Jak je patrné z přehledu, moderní pohádka není v mateřské škole příliš 

frakventovaná. Myslím, že důvodem je právě její výstavba, kterou se odlišuje 

od pohádky klasické. Moderní autorská pohádka není tak přímočará a 

předpokládá především rozvinutou fantazii posluchačů a poměrně vysoký 

stupeň myšlenkové vyspělosti. 
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* Otázka č. 9: Které jsou tři Vaše nejoblíbenější dětské knihy? 

Odpovědí na tuto otázku jsem si chtěla ověřit, jestli jsou 

nejoblíbenějšími tituly knihy klasických českých autorů dětské literatury, 

jak jsem předpokládala. O výsledku informuje následující přehled: 

Pohádky Boženy Němcové 6 
Martínkova čítanka. (Petiška, E.) 5 
Špalíček veršů a pohádek. (Hrubín, F.) 4 
Pohádky z pařezové chaloupky. 4 
(Čtvrtek, V.) 
Povídání o pejskovi a kočičce. (Čapek, J.) 4 
Pohádkový dědeček. (Petiška, E.) 3 
Ferda Mravenec. (Sekora, O.) 3 
Honzíkova cesta. (Říha, B.) 2 
Vítek. (Říha, B.) 2 
Z deníku kocoura Modroočka. (Kolář, J.) 2 
Dětem. Lada, J. 2 
Rumcajs. (Čtvrtek, V.) 2 
O Mikešovi. (Lada, J.) 1 
Malá čarodějnice. (Preussler, O.) 1 
Diamantová sekera. (Tichý, J.) 1 
Aprílová škola. Žáček, J. 1 
Dášeňka. (Čapek, К.) 1 
Pohádky. (Macourek, M.) 1 
Medvídek Pú. (Milne, A. A.) 1 
Děti z Bullerbynu. (Lindgrenová, A.) 1 
Miminek. (Březinová, I.) 1 
Mach a Šebestová. (Macourek, M.) 1 
Jaké je to asi v čudu. (Svěrák, Z.) 1 
Haló, Jácíčku. (Mrázková, D.) 1 
O letadélku Káněti. (Říha, В.) 1 
Jak krtek ke kalhotkám přišel. (Petiška, 1 
E.) 

Aby oslíci měli kde spát. (Lukešová, M.) 1 
Neuvedeno 4 

Téměř ve všech případech chyběl autor, mnou doplněné autory jsem zde i v 

následujících odpovědích umístila do závorek. 

43 



* Otázka č. 10: Které tři knihy mají podle Vás nejraději děti? 

V odpovědích na tuto otázku jsem našla celkem 19 titulů, z toho 2 jsou 
v 

obecné, nekonkrétní - příběhy W. Disneye a leporela. Čtyři učitelky 

neodpověděly vůbec. 

V devíti případech se opakují tituly uvedené v odpovědi na otázku 

týkající se nejoblíbenější knihy učitelek mateřských škol. Je to logické, 

protože má-li učitelka ke knize kladný vztah, přenáší jej i na děti, častěji tuto 

knihu při své práci s dětmi používá, děti ji dobře znají, vyhledávají ji, vracejí 

se к ní. 

Nejčastěji jsou opět uváděny klasičtí čeští autoři, a to jak pohádek, tak 

příběhů se zvířecími nebo dětskými hrdiny. Poezie je zastoupena Žáčkovou 

Aprílovou školou, ze současných autorů pak v tabulce figuruje I. Březinová, 

M. Macourek a Z. Svěrák. Z autorů světové dětské literatury jsou uvedeni 

pouze 3 - A. Lindgrenová, A. A. Milne a u nás poměrně neznámý německý 

autor O. Preussler. Jeho Malou čarodějnici u nás uvedlo do povědomí dětí 

seriálové zpracování ve Večerníčcích. 

Jedna učitelka uvedla jako nejoblíbenější dětský titul katalogy 

s hračkami, ty však nejsou literárním textem. 

Poměrně překvapena jsem byla tím, že učitelky nepokládají za nutné 

uvádět společně s názvem knihy také jejího autora. I v této odpovědi byl 

uveden pouze ve dvou případech. Několikrát nebyl správně uveden ani název 

knihy (O pejskovi a kočičce, O Křemílkovi a Vochomůrkovi, Kocour 

Modroočko, ...). 
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Klasické pohádky 8 

Povídání o pejskovi a kočičce. (Čapek, J.) 6 

Pohádkový dědeček. (Petiška, E.) 4 

Pohádky z pařezové chaloupky. 

(Čtvrtek, V.) 

4 

Martínkova čítanka. (Petiška, E.) 3 

Pohádky o krtečkovi. (Miler, Z.) 3 

Rumcajs. Čtvrtek, V. 2 

Medvídek Pú. (Milné, A.A.) 1 

Dobrodružství veverky Zrzečky. (Zeman, J.) 1 

Pavouček Provazníček. (Ciprová, I.) 1 

Makový mužíček. (Nepil, F.) 1 

Ezopovy bajky (Šrůt, P.) 1 

Haló, Jácíčku. Mrázková D. 1 

Básničky od srdíčka. (Kopecká, Z.) 1 

Houpací pohádky. (Mikulka, A.) 1 

Příběhy W. Disneye 1 

Encyklopedie 1 

Katalogy s hračkami 1 

Leporela 1 

Neuvedeno 4 

Poezie je zastoupena autorkou Z. Kopeckou a jejími velmi 

jednoduchými Básničkami od srdíčka. Naopak Makový mužíček F. Nepila a 

Houpací pohádky A. Mikulky zastupují moderní autorskou pohádku, která už 

vyžaduje poměrně vyspělé posluchače. Já jsem například při četbě před 

spaním s Makovým mužíčkem vůbec neuspěla. 
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* Otázka č. 11: Patří četba mezi Vaše oblíbené činnosti? 

Otázka jednoduchá a stručná, odpovědi překvapující. Čtyři učitelky ze 

dvaceti uvedly, že četba nepatří mezi jejich oblíbené činnosti. Tyto čtyři 

učitelky také neodpověděly na otázku č. 9, která se ptala na jejich 

nejoblíbenější dětské knihy, a na otázku č. 10, která se ptala na to, jakou 

knihu mají nejraději děti v mateřské škole. Pokud nejde jen o nechuť 

přemýšlet, je přiznaných 20 % alarmujících. 

Četba jako záliba 

20% 

80% 

• Ano • Ne 
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* Otázka č. 12: Pokud ano, co čtete nejraději? 

Některé učitelky pravděpodobně nedávají přednost jednomu žánru a v 

odpovědí uvedly dva až tři. Ve dvou případech byl uveden přímo autor -

zařadila jsem je mezi romány. Opět se tu objevují čtyři odpůrkyně četby, 

reprezentované odpovědí „Nečtu nic". 

Romány 6 

Historické romány 5 

Naučná a odborná literatura 3 

Pohádky 3 

Detektivky 2 

Životopisy 2 

Současná literatura 1 

Časopisy, noviny 3 

Nic, nečtu 4 

Pokud bychom učitelky, které odpověděly, že čtou časopisy a noviny, 

(což nejsou literární texty, zařadily také mezi nečtenáře, pak by situace 

skutečně nevyhlížela příliš optimisticky. 
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2.4.4.2. Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 

* Otázka č. 1: Věk Vašeho dítěte 

Dotazníky vyplňovali rodiče dětí ve věku od tří do šesti let. Věkové 

rozložení je patrné z tabulky: 

Děti tříleté 4 

Děti čtyřleté 14 

Děti pětileté 30 

Děti šestileté 14 

* Otázka č. 2: Počet sourozenců 

Počty sourozenců jsou také přehledně uvedeny v tabulce: 

Jedináček 18 

Jeden sourozenec 31 

Dva sourozenci 12 

Tři sourozenci 1 

Mezi dotazovanými převládá tradiční model rodiny se dvěma dětmi. 

Počet sourozenců jsem zjišťovala proto, abych si ověřila, jestli počet dětí 

v rodině má vliv na počet dětských knih v jejich knihovničkách. 
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* Otázka č. 3: Má Vaše dítě knihovničku dětské literatury? Počet knih? 

Všichni dotázaní uvedly, že mají doma dětskou knihovničku. Počet 

knih je uveden v grafu: 

Počet dětských knih 

6% 

• 0 - 2 9 

• 30 - 49 

• 50 - 69 

• 70 a více 

• Neodpovědělo 

48% 

Nejsem si jista, zda rodič, který uvedl, že počet knih v jejich dětské 

knihovničce je 300 nežertoval nebo nepočítal knihy v knihovně celkem 

včetně literatury pro dospělé. Na jednom dotazníku se ještě objevil počet 150 

knih, jinak údaje nepřekračovaly počet 80 kusů. 

Z dotazníků vyplynulo, že nejvíce knih mají jedináčci ve věku 5 - 6 

let. V rodinách se třemi až čtyřmi dětmi nepřekročil počet dětských knih 50 

kusů. 
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* Otázka č. 4: Kupujete dětské knihy? 

Pravidelně kupují dětské knihy jen čtyři rodiče - samozřejmě záleží na 

tom, co si pod pojmem pravidelnost představujeme - pravidelně každý měsíc, 
v 

pravidelně každé narozeniny? Často kupuje knihy 20 rodičů a občas nakupují 

knihy ve 38 rodinách. 

Nákup dětských knih 

Q°/&% 

• Pravidelně • Často • Občas • Ne 
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* Otázka č. 5: Co při nákupu rozhoduje? 

Nejvíce rodičů si vybralo možnost, že při rozhodování o výběru knihy 

rozhoduje ilustrace (28). Na druhém místě vybírají podle vlastního uvážení, 

že by dítě knihu mělo mít a znát ji (19), devět rodičů uvádí, že vybírají podle 

autora knihy a jen 8 rodičů vybírá dětské knihy podle ceny. 

Výběr podle ilustrací v knize přesně odpovídá současné realitě. 

Pestrobarevné obrázky nevalné úrovně, které na první pohled upoutají a 

odvádějí pozornost od mnohdy nespisovného a primitivního textu, vyhrávají 

na celé čáře. Předpokládám, že cena knihy není určující proto, že právě tyto 

ne příliš kvalitní publikace nebývají příliš drahé. 

Kritéria při nákupu knih 

10% 11% 

13% 

• Cena knihy 

• Autor 
• Neodpovědělo 

• Ilustrace 

• Ditě by mělo knihu znát 
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* Otázka č. 6: Čtete Vašemu dítěti? 

Jeden rodič přiznal, že dítěti vůbec nečte. Z dalších 61 odpovědí 

vyplývá, že často čte dětem 31 rodičů, občas předčítá 20 rodičů a pravidelně 

každý den si s dětmi čte 10 rodičů. 

• Čteme 
pravidelně 

• Čteme často 

• Čteme občas 

• Nečteme 

* Otázka č. 7: Pokud předčítáte, co nejčastěji? 

j 
Z nabídky šesti žánrů, které dětem nejčastěji předčítají, rodiče vybírali 

takto: 

Klasické pohádky 22 

Moderní pohádky 4 

Poezie 3 

Příběhy s dětským hrdinou 10 

Příběhy o zvířátkách 23 

Umělecko-naučná literatura 6 
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* Otázka č. 8: Jaká je oblíbená kniha Vašeho dítěte? 

Odpověď na tuto otázku byla poměrně široká, objevilo se zde celkem 

32 titulů. První místo obsadily názvem blíže nespecifikované příběhy krtečka 

ilustrované Zdeňkem Milerem, které byly uvedeny celkem 8 rodiči. 

Následuje Povídání o pejskovi a kočičce, Pohádky z pařezové chaloupky, 

Rumcajs a pak také blíže nespecifikované Povídání o dinosaurech. 

V poslední době se i v mateřské škole projevil zájem dětí o toto téma, 

máme jednu obrazovou publikaci o dinosaurech od J. Mayera, jmenuje se 

Dinosauři na dosah ruky, a během letošního jara byla poměrně intenzivně 

využívána, stejně tak jako encyklopedie, kde se děti zaměřovaly právě na 

pravěk a prehistorická zvířata. Důvodem zvýšeného zájmu byly televizní 

pořady na toto téma, které děti pravidelně sledovaly. Tady se projevil jeden z 

kladných vlivů médií na pěstování vztahu dětí ke knize. 

Také rodiče, stejně jako učitelky mateřské školy, nepokládají za nutné 

uvádět společně s názvem knihy i jejího autora. Učinili tak pouze čtyři, což je 

z celkového počtu pouhých 6 %. 
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Krtečkovy příhody. (Miler, Z.) 8 

Povídání o pejskovi a kočičce. Čapek, J. 6 

Pohádky z pařezové chaloupky. (Čtvrtek, V.) 5 

Rumcajs. (Čtvrtek, V.) 4 

Povídání o dinosaurech 4 

Dětem. (Lada, J.) 3 

Medvídek Pú. (Milné, A. A.) 2 

Leporela. Lada.J 2 

Martínkova čítanka. (Petiška, E.) 2 

Ferda Mravenec. (Sekora, 0.) 2 

2 x 7 pohádek. (Hrubín, F.) 1 

Jak si hrají zvířátka 1 

Knížka pro Adama a Evu 1 

Rekordy o zvířatech 1 

Josífek a ryby. (Lukešová, M.) 1 

0 drakovi 1 

O makové panence a motýlu Emanuelovi. 

(Čtvrtek, V.) 

1 

Příběhy od pavoučího kamene. (Brumovská, A.) 1 

0 mašinkách (Nauman, P.) 1 

Dumbo 1 

Pohádky. (Macourek, M) 1 

Zlatovláska. (Erben, K. J.) 1 

Povídej pohádku. Dudek, J. 1 

Alenčina čítanka. (Petiška, E.) 1 

Caroline 1 

Dášeňka. (Čapek, J.) 1 

0 liščí mámě 1 

Pohádkový kolotoč. Žáček, J. 1 

Abeceda předškoláka. (Kol. autorů) 1 

Mach a Šebestová. (Macourek, M.) 1 

Arabela. (Macourek, M.) 1 
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* Otázka с. 9: Jaká byla Vaše nejoblíbenější dětská kniha? 

Konkrétní knihu neuvedlo 12 rodičů. Odpověď zněla buď „nevím" 

„žádná" (3) nebo otázku zcela ignorovali (5). Také výčet titulů není tak 

bohatý a pouze pět rodičů označilo jak u svého dítěte tak u sebe za 

nej oblíbenější stejnou knihu. Objevují se tu naopak knihy, které v jiných 

odpovědích nikde nefigurují (13). 

Pohádky. Erben, K. J. - Němcová, B. 8 

Ferda Mravenec. (Sekora, 0 . ) 6 

Honzíkova cesta. ( Říha, B.) 5 

Neználek. (Nosov, N.) 4 

České pohádky. Drda, J. 4 

Děti z Bullerbynu. (Lindgrenová, A.) 2 

Kocour Vavřinec. 1 

Krása nesmírná. (Psutková, Z.) 1 

Marbulínek. 1 

Divoška Hann. 1 

Vaška Trubačov a jeho kamarádi. 1 

Květuščina zahrádka. (Hrubín, F.) 1 

Dášeňka. (Čapek, J.) 1 

Caroline. 1 

Kája Maří к. 1 

0 zvědavém štěňátku. (Miler, Z.) 1 

Odvážná školačka. 1 

0 srnce Hvězdičce. 1 

Tajemství proutěného košíku. Zinnerová, M. 1 

Heidi, děvčátko z hor. (Spyreová, J.) 1 

Nevím 4 

Žádná 3 

Neuvedeno 5 
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* Otázka č. 10: Poslouchá Vaše dítě pohádky, příběhy nebo poezii 

nahranou na kazetách, discích apod.? 

S literaturou nahranou na kazetách nebo CD discích se setkává 48 dětí. 

Ve 14 případech rodiče uvedli, že jejich děti z těchto médií literární texty 

neposlouchají. Pokud tedy poslouchají, jsou to nejčastěji klasické pohádky a 

pohádky z Večerníčků. 

Nejkrásnější pohádky 13 

Pohádky z Večerníčků 11 

Dáda 7 

0 pejskovi a kočičce 6 

Hurvínek 4 

Brémští muzikanti 1 

Krteček 1 

P o s l e c h k a z e t , d isků a p o d . 

23% 

• Poslouchají • Neposlouchají 
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* Otázka č. 11: Sleduje Vaše dítě pohádky, příběhy apod. na 

videokazetách? 

Záporná odpověď se objevila jen 3x. Celkem 59 dětí sleduje video. 

Sledování videa 

5% • 
95% 

OAno • Ne 

Nejčastěji děti sledují tyto tituly: 
Kreslené filmy bez násilí 12 

České hrané pohádky 6 

Krteček 5 

Krkonošské pohádky 3 

Pohádky W. Disneye 3 

Filmy s dinosaury 3 

Maxipes Fík 3 

Bořek 2 

0 zvířátkách 2 

Dáda 2 

Popelka 1 

Cesty formana Šejtročka 1 

Tom a Jerry 1 

Hurvínek 1 

Lví král 1 

Harry Potter 1 
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* Otázka č. 12: Pokud jste odpověděli kladně, posloucháte nebo díváte 

se společně s ním? 

Přestože byly u této možnosti nabízeny jen dvě možnosti - ano x ne, 

rodiče si přidali další a nejvíce z nich odpovědělo „občas" (30). 28 rodičů 

pak označilo možnost „ano", 4 rodiče přiznali, že se společně s dětmi na 

filmy nedívají. 

* Otázka č. 13: Patří četba mezi Vaše oblíbené činnosti? 

Četbu za svou oblíbenou činnost označilo 54 rodičů, zatímco 8 rodičů 

knihy mezi své oblíbence neřadí. 

Četba jako záliba 

13% • 
87% 

• Ano • Ne 

58 



* Otázka č. 14: Pokud ano, co čtete nejraději? 

Detektivky 10 

Romány 9 

Historická literatura 6 

Encyklopedie 2 

Literatura faktu 2 

Umělecko-naučná literatura 1 

Sci-fi 1 

Válečná literatura 1 

Dobrodružná literatura 1 

Humorné knihy 1 

České autory 1 

W- Smith 1 

F. Kafka 1 

Všechno 1 

Přestože jsem měla dojem, že dotazníky vyplňovaly převážně ženy, 

překvapila mě pestrost žánrů. Také bych předpokládala, že budou převládat 

čtenářky románů, ale jak je vidět z tabulky, na prvním místě jsou u 

dotazovaných detektivky. 
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2. 5. Souhrnné hodnocení, konfrontace s hypotézami 

Po vyhodnocení dotazníků by bylo možné jednoznačně konstatovat, že 

obavy, o kterých jsem mluvila v úvodu diplomové práce jsou 

neopodstatněné. V mateřských školách jsou dětské knihovny plné knih, 

knihovny jsou doplňovány, všude se s nimi pracuje, učitelky rády čtou a 

podobně je tomu i v rodinách. Tatovéto prohlášení by bylo ovšem velice 

zjednodušené, protože v mnohých z odpovědí lze nalézt skrytý podtext, 

který až tak kladně ve prospěch knih a čtenářství nevyznívá. 

Podívejme se nejprve na odpovědi učitelek mateřských škol. Pokud se 

někdo zeptá, kolik knih máme v naší knihovně, otevřu inventární knihu a 

sdělím přesný počet knih jak v dětské tak v učitelské knihovně. Stejně tak 

jednoduše mohu zjistit, kolik knih jsme koupili nebo získali v kterém roce 

nebo i měsíci. Inventární knihy jsou vedeny jednak pro zřizovatele, ale slouží 

i к orientaci v knihovně. Pokud tedy učitelka nedokáže odpovědět na tyto dvě 

otázky, není něco v pořádku a zacházení s knihami nebude na tomto zařízení 

ideální. To vlastně potvrzují i další odpovědi - právě na těchto školách knihy 

neřadí a děti si je berou z knihovny bez omezení. Vedení dětí ke správnému 

vztahu ke knize nebude v těchto případech ideální. 

Zaměřím-li se na tituly, které se v odpovědích objevují, pak skutečně 

převládají klasičtí čeští autoři - jak v oblíbených knihách dětí, tak učitelek. 

Přitom všechny knihovny jsou podle výsledků výzkumu průběžně 

doplňovány. Nabízí se otázka, jaké tituly se do mateřských škol vlastně 

kupují? Samozřejmě souhlasím s tím, že Božena Němcová, Karel Jaromír 

Erben, František Hrubín, Eduard Petiška, Josef Čapek, Václav Čtvrtek a další 

klasičtí autoři nesmí chybět v žádné dětské knihovně, ale kde jsou knihy 

současných autorů, proč jsem se v dotaznících ani jednou nesetkala se jmény 

jako Hana Doskočilová, Martina Drijvejová, Zbyněk Malínský, Pavel Šrůt a 

další? Proč raději sáhneme po osvědčeném titulu než bychom se zabývali 
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něčím novým, možná trochu jiným? Setkala jsem se s názoram, že chybí 

informace o nových titulech, o nových autorech, o jejich tvorbě. К tomu se 

přikláním jen částečně. Pravda je, že jsem např. v televizi ještě neviděla 

reklamu na dětskou knihu a ani si nevzpomínám, že bych mezi denní dávkou 

letáků někdy našla nějaký s informacemi o knihách, natož dětských. Na 

druhé straně ale např. internet umožňuje sledovat nabídky nakladatelství a 

knihkupectví po celé republice a na dobrých stránkách lze najít kromě ceny i 

stručné anotace knih, určení pro věkovou kategorii a podobně. V rozhlase se 

můžeme setkat s novými knihami v pořadu "Knihovnička", v televizi jsou 

nové knihy uváděny pouze okrajově v některých kulturních pořadech. 

Především však v současné době citelně chybí odborný informativní časopis, 

jakým byl svého času Zlatý máj. 

O tom, jaký strach máme z moderní pohádky svědčí i její páté místo ze 

šesti nabízených žánrů v otázce týkající se využívání žánrů v práci s knihou. 

Proto je třeba zaměřit se na seznamování se současnou tvorbou pro děti už při 

sestavování studijních plánů na pedagogických školách a fakultách. 

V teoretické části této diplomové práce je zdůrazněn význam vztahu 

zprostředkovatele kontaktu mezi malým nečtenářem a literárním textem к 
i 

četbě a knize. Z tohoto hlediska je zarážející, kolik učitelek mateřské školy 

nečte a tedy nemá к literatuře žádný vztah. Učitelky, které odpověděly na 

můj dotaz ohledně vztahu к četbě záporně, dokonce ani v dětství rády 

nečetly a nedokázaly uvést žádnou knihu ze svého dětství. Mají-li však 

vytvářet u dětí tolik důležitý citový vztah ke knize, к příběhu, к jeho 

protagonistům, musí tento vztah nejdříve mít samy. Ale pokud se s textem, 

který se chystají dětem předložit, seznamují jen z donucení, případě se s ním 

neseznámí vůbec, výsledek bude žalostný. Tady záleží na ředitelce mateřské 

školy, zda dokáže tuto vlastnost učitelky včas odhalit a kompenzovat mezery 

v jejím působení spoluprací s druhou učitelkou. 

Naopak velice kladným zjištěním je to, že klasičtí čeští autoři figurují 
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na prvních místech jak při seznamování s knihami ve škole, tak i doma. Je 

důležité, aby se děti předškolního věku seznamovaly s literaturou především 

prostřednictvím českých titulů. V nich je nezastupitelně zachycena mentalita 

českého člověka a realita českého prostředí, v nich se setkává s autentičností 

jazyka, s jazykovou kvalitou. Českou knihou by měla být zahájena cesta к 

poznávání literatury a života jiných národů. 

V mateřských školách využívají učitelky při práci s literárními texty 

široké spektrum možností a metod. Nejvíce je uplatňováno předčítání, 

prohlížení ilustrací a dramatizace, méně už loutkové divadlo a velice málo 

jsou promítány diafilmy a diapozivy. Přitom loutka dokáže dítě tak zaujmout 

a motivovat, jak to nedokáže žádný jiný motivační prostředek. Je pravda, že 

příprava byť jednoduché loutkové nebo maňáskové pohádky je poměrně 

náročná. Výroba kulis, rekvizit, souhra učitelek a další náležitosti vyžadují 

značné úsilí. Profesionální divadlo v mateřské škole je zase většinou 

neúnosné finančně. Protože však chceme dětem dopřát těsný kontakt s herci, 

využít intimitu malého počtu dětí ve známém prostředí, vyřešili jsme finanční 

stránku tak, že zveme к společnému představení i děti z 1. třídy základní 

školy a mateřskou školu z blízké obce. Návštěvy představení pro děti v 
J 

opravdovém divadle samozřejmě také vhodně doplňují seznamování s 

literaturou a děti si většinou odnášejí velmi intenzivní zážitky. Promítání 

diafilmů a diapozitivů bylo vytlačeno videem, přesto na některých školách 

přetrvává. Myslím si, že má své opodstatnění a že umožňuje neotřelým 

způsobem prostřednictvím statického velkoplošného obrazu poskytnout 

dostatek času к vnímání a zažití viděného a slyšeného příběhu, poskytuje 

dostatek času při reprodukci, umožňuje návraty к zajímavým výtvarným 

zpracováním jednotlivých situací atd. 

Poněkud překvapivé bylo zjištění, že pouze ve dvou případech pracují 

na mateřských školách podle literárního projektu. Právě v oblasti práce s 

literaturou bych očekávala snahu o systematické a promyšlené působení. 

62 



Zvlášť důležité je v heterogenních třídách, kde je nutné zohlednit věk a 

vyspělost dětí. Literární projekt nemusí být příliš obsažný, ale hlavně musí 

být konkrétní a prakticky zaměřený. Jeden návrh na vypracování stručného 

projektu je součástí této práce. 

Dotazníky pro rodiče ukázaly, že ve sledovaném vzorku rodin je 

situace také poměrně dobrá. Všichni dotazovaní uvádějí, že mají v rodině 

dětskou knihovnu, počty knih jsou poměrně vysoké, počet 300 titulů se mi 

však zdá nadsazený, knihovničky jsou doplňovány a opět jako v případě 

mateřských škol se ukázalo, že ceny knih nejsou určujícím faktorem při jejich 

nákupu a že knihy se kupují i v současné době. Výzkum dále ukázal, že četba 

dítěti není v rodině problém, alespoň občas doma dítěti někdo předčítá. V 

rodině jsou nejvíce Čteným žánrem příběhy o zvířátkách, klasická pohádka 

obsadila druhé místo. Také rodiče, stejně jako učitelky v mateřských školách, 

pro četbu dětem příliš nevyhledávají moderní pohádky, předčítají je jen čtyři ^ 

z nich. Podle rodičů mají děti nejraději příběhy o krtečkovi, pak následuje 

Povídání o pejskovi a kočičce, Pohádky z pařezové chaloupky a další tituly, 

klasická pohádka o Zlatovlásce je uvedena pouze jednou, chybí třeba i B. 

Němcová. Naopak v odpovědích na otázku týkající se nejoblíbenější knihy 
j 

rodičů v dětství znovu klasické pohádky vyhrávají na celé čáře. Při 

zpracovávání odpovědí jsem narazila na tituly, u kterých jsem nedokázala 

určit autora - např. O srnce Hvězdičce, Caroline, Divoška Hann. Tady se totiž 

opět shodly učitelky s rodiči - nepokládají za nutné uvádět spolu s názvem 

knihy jméno jejího autora. Využívání audio a video nosičů je v rodinách 

velice rozšířené. Z praxe vím, že velice často jsou děti odkázané právě jen na 

tyto technické zprostředkovatele. Dokazuje to časté užívání možnosti „občas" 

v dotazech na předčítání nebo společné sledování či poslouchání. Vždyť 

"občas" může být také jednou za rok. Četbu jako oblíbenou činnost označilo 

87 % rodičů, což je oproti 80 % u učitelek docela překvapující. Daleko širší 

je u rodičů také spektrum literárních žánrů, které čtou. Nejvíce jsou to 
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detektivky a romány, objevuje se i literatura faktu, sci-fi, válečná literatura. 

Na rozdíl od učitelek chybí pohádky. 

Výzkum tedy potvrdila hypotézy, že se s literaturou dítě setkává v 

každé rodině a že mu alespoň občas někdo předčítá. Potvrdila se také 

hypotéza o audiovizuálních médiích - každé dítě se s literárními texty setkává 

i jejich prostřednictvím. Dotazníkové šetření naopak vyvrátilo moji hypotézu, 

že knihy oblíbené v dětsví rodiči budou nejoblíbenějšími knihami jejich dětí. 

Není tomu tak. Dále se také ukázalo, že porevoluční změna životního stylu 

nemá vliv na četbu dospělých v rodinách a že ceny knih nejsou určujícím 

kritériem při jejich nákupu. Také neplatí, že čím více dětí je v rodině, tím 

více knih mají v dětské knihovničce. Nejvíce knih mají naopak jedináčci. 

Potvrdila se moje hypotéza, že v mateřské škole jsou pro práci s 

literaturou dobré materiální podmínky a že se s literárními texty pracuje 

minimálně každý den. Také se potvrdilo, že nejoblíbenějšími knihami dětí v 

mateřské škole jsou knihy oblíbené učitelkami. Potvrdila se také hypotéza, že 

klasická česká pohádka má jak v rodině, tak v mateřské škole, výsadní 

postavení. Naopak se nepotvrdil předpoklad, že cena knih má vliv na 

doplňování dětských knihoven novými tituly a že se knihy do mateřských 

škol nekupují. Zcela vyvrácena byla také hypotéza, že většina učitelek má 

zpracované literární projekty a také není pravda, že všechny učitelky počítají 

četbu mezi své oblíbené činnosti. 

I přes některá nepříliš potěšující zjištění výzkum ukázal, že většina dětí 

je ke vztahu к četbě a ke knize vedena v rodině už od útlého věku a že 

mateřská škola je schopna tento vztah rozvíjet a upevňovat jak po stránce 

odborné, tak po stránce materiální. 
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2. 6. Návrh na vypracování literárního projektu 

Charakteristika literárního projektu 

Cíle literárního projektu: 

• podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte 

• systematicky rozvíjet řeč dítěte 

• podporovat dětské chápání okolního světa, motivovat ho к dalšímu 

poznávání, učení, podporovat zájem o porozumění věcem a jevům 

kolem sebe 

• rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se, rozvíjet kreativitu dětí a 

jejich fantazii 

• prostřednictvím pohádek, příběhů a veršů poznávat základní 

společenské hodnoty - svobodu, rovnost, solidaritu, soucítění, úctu atd. 

v širokých souvislostech 

• přiměřenou formou předávat dětem kulturní dědictví, jeho hodnoty, 

tradice i jazyk 

• podporovat schopnost komunikovat a spolupracovat, účastnit se 

činností, poskytovat příležitosti spolurozhodovat 

• pěstovat v dětech zájem o literaturu, o předčítání, o knihy, o čtenářství, 

rozvíjet předčtenářské dovednosti a tím vytvářet základy pro budoucí 

výuku čtení, případně napomáhat při předcházení poruch čtení 
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Obsah literárního projektu: 

• náměty pro loutková představení v mateřské škole 

• literatura vhodná к využití v jednotlivých obdobích podle žánrů -

literární koutek 

• seznam literatury pro učitelky 

Časový plán literárního projektu: 

Ve školním vzdělávacím projektu máme školní rok rozdělený na osm 

období: 

1. Letní loučení 

2. Podzimní radování a smutnění 

3. Vánoční těšení 

4. Sněhové nadělení 

5. Jarní čarování 

6. Velikonoční malování 

7. Voňavé kvetení 

8. Letní zrání a červenání 
j 

Podle těchto osmi celků je také sestaven literární plán. 

Při určování jednotlivých časových úseků jsme vycházeli především z 

ročních období, dějů v přírodě a z významných svátků. Pro každé období 

máme připraveny dva až tři projekty, které upřesňují obsah výchovné a 

vzdělávací práce. 

Zpravidla jednou za čtrnáct dní hrajeme dětem v našem školním 

divadélku představení, které úzce souvisí s tématem nadcházejícího projektu. 

Jednu část představení tvoří scénka se stálými aktéry Kubou a Kačenkou, 

66 



která čerpá námět z chystaného projektu. Scénka buď uvádí následující 

pohádku nebo na ni navazuje. Protože se i při výběru pohádky snažíme o to, 

aby souvisela s tématem, pomáhají Kuba s Kačenkou děti ještě více 

motivovat a získat je pro aktivní účast na projektu. 

Knihy v literárním koutku doplňujeme postupně. Zůstávají zde 

většinou během několika dílčích projektů podle aktuální situace. Děti mají 

možnost se ke knihám opakovaně vracet a dostatečně se s nimi seznámit. 

Pořekadla, hádanky, básně, literaturu pro učitelky doplňujeme 

postupně, tak jak tyto texty používáme. Do plánu vpisujeme i důležité 

poznámky a postřehy. Učitelky tak mohou plynule navazovat jedna na 

druhou, vyhnou neplánovanému opakování a naopak nesplní-li úkol, mohou 

se к němu vrátit. 
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Č a s o v ý p l á n : 

P O D Z I M 

1. období: Letní loučení 

Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy, jména dětí a 

učitelek, noví kamarádi, význam kamarádství, prostředí mateřské školy, cesta 

do mateřské školy, chování v neobvyklých situacích. 

Změny počasí, odlet ptáků do teplých krajin, „babí léto". 

Projekt č. 1: 

Kdvbvch zůstal, kde jsem stál, nikoho bvch nepotkal ... 

scénka: Jak šel Kuba poprvé do školky 
v 

- prostředí MS, nové děti, hračky, učitelky ... 

- jméno, adresa, věk dítě, jména druhých, chování v 

neobvyklých situacíc 
pohádka: O budce 

i 
Bartoš, F.: Kytice 

Projekt č. 2: 

Na drátech se slétly vlaštovičky. jsou jak noty, noty do písničky ... 

scénka: Kačenka a její vlaštovka 

- odlet ptáků do teplých krajin, první znaky podzimu 

pohádka: O poslední vlaštovce 

Petiška, E.: Pohádkový dědeček 
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2. období: Podzimní radování a smutnění 

Poznávání různých druhů zeleniny a ovoce, jejich význam pro zdraví 

člověka, vitamíny, způsob využití ovoce a zeleniny, ukládání na zimu, 

chystání zahrady na přezimování. 

Seznamování s lesními plody - kaštany, žaludy, bukvice, jeřabiny, 

šípky, trnky, hloh, oříšky atd., houby jedlé a nejedlé, podzimní počasí a hry 

dětí na podzim. 

Projekt č. 1: 

Už krásný podzim podává jablíčka sladká, voňavá ... 

scénka: Kuba a Kačenka sklízejí úrodu 

- sklizeň ovoce, zeleniny, uplatnění v jídelníčku, vitamín 

pohádka: O veliké řepě 

Bartoš, F.: Kytice 

Projekt č. 2: 

Pupy, dupv. dup, našel jsem pět hub ... 

scénka: Kuba a Kačenka v lese na houbách 

- plody stromů a keřů, houby, chování v lese, podzimní 

počasí, oblečení 

pohádka: Tři medvědi 

Tolstoj, L. N. 
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Knihy pro literární koutek: 

Bianki, V.: Lesní noviny 

Borská, V.: Voňavá jablíčka (Podzimní) 

Čtvrtek, V.: Cipísek (Jak se Cipísek narodil) 

Čtvrtek, V.: O víle Amálce (Jak si Amálka kutálela s oříšky) 

Čtvrtek, V.: Pohádky z pařezové chaloupky (Jak zabloudili v bedlovém lese) 

Halas, F.: Před usnutím (Loučení vlaštoviček) 

Horelová, E.: Znáte Tománka? (Poprvé v mateřské škole) 

Hrubín, F.: Kuřátko a obilí 
v 

Hrubín, F.: Říkejte si se mnou (Houbaři, Malíř, Na podzim) 

Karafiát, J.: Broučci (Přípravy na zimu) 

Lukešová, M.: Aby oslíci měli kde spát (Hra na jména) 

Petiška, E.: Martínkova čítanka (O jabloňce) 

Říha, В.: Honzíkova cesta (Honzík pouští draka) 

Sekora, O.: Malované počasí 

Středa, L.: Usmívánky (Deštivý den, Kmotr vítr) 

Zinnerová, M.: Děti z Pařízkova (Jak švestky chutnaly medově) 

Žáček, J.: Kdo si se mnou bude hrát (Podzim, Vlaštovky) 
j 

Literatura pro učitelky: 

Opravilová, E. - Gebhartová, V.: Podzim v mateřské škole 

Badegruber, В.: Příběhy pomáhají s problémy, str. 36, 56 

Pranostikv. pořekadla: 

Básně: 
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Slovo závěrem 

V minulém roce jsem si koupila knihu Současní čeští spisovatelé knih 

pro děti a mládež1 \ Autorky v ní chtěly představit naše přední tvůrce knih 

trochu z jiné stránky, což se jim, myslím, - díky zajímavému dotazníku -

opravdu povedlo. Jedna z otázek zněla: „Myslíte si, že kniha jako médium 

má budoucnost? 

Všechny odpovědi vyzněly optimisticky. Nejvíc mě ale zaujala slova 

Ivony Březinové, a proto jsem si je dovolila použít jako doslov své 

diplomové práce: 

„Kniha už přežila útok filmu, televize, videa, počítačových her ... 

určitě ji čeká ještě spousta zákeřností. Ale že by měla být považována za 

ohrožený druh, to si nemyslím. Možná se změní navenek. Docela si umím 

představit knihu - mikropočítač s nastavitelným typem písma, elektronickou 

záložkou, automatickým vyhledáváním pojmů, postav a scén a digitálním 

pořizováním poznámek, knihu s možností animace jednotlivých ilustrací a 

generováním doprovodných zvuků a vůní, pokud si je čtenář bude přát. 

Myslím ale, že i za těchto podmínek by knihy měly podobu a tvar dnešních 

knih, snad ze zvyku nebo ze staré lásky. Důležité je, aby se daly strčit do 

kapsy nebo do batůžku a daly se číst kdekoliv, kde člověk chce se svým 

právě čteným příběhem být. A je jedno, jestli to bude na louce nebo v 

raketoplánu řítícím se к Marsu, hlavně, aby nám kniha dopřávala svobodně 

snít a představovat si." 

"Hutařová, I. - Hanzová, M.: Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Tauris, 
Praha 2003 
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Resumé 

Diplomová práce se zabývá významem rozvíjení předčtenářských 

dovedností pro pozdější úspěšný nácvik čtení a pro rozvíjení vztahu dítěte ke 

knize а к literatuře obecně. Upozorňuje na to, jak je velice důležité rozvíjet 

tyto dovednosti nejen v rodině, ale především v mateřské škole. 

V teoretické části shrnuje diplomová práce nejdůležitější zásady, které 

je třeba při práci s dětmi předškolního věku v oblasti seznamování s 

literaturou dodržovat. Vymezuje zde také základní pojmy související s 

tématem. 

V praktické části je uvedeno několik možných způsobů práce s knihou 

v mateřské škole a příklady procvičování předčtenářských dovedností jak v 

řízených, tak ve spontánních činnostech v mateřské škole. Dále je zpracován 

výzkum, který byl zaměřen na zjišťování podmínek rozvíjení 

předčtenářských dovedností v rodině a v mateřské škole. Výzkumem bylo 

zjištěno, že rodina i mateřská škola poskytují pro rozvíjení čtenářské 

gramotnosti dobré zázemí. Pokud jsou tedy zjišťovány stále častější potíže 

dětí při nácviku čtení, pokud stoupá počet djislektických dětí a naopak 

výrazně klesá zájem o knihy a o četbu, musíme hledat původce těchto 

negativních jevů u těch, kteří předškolní dítě obklopují. Je nezbytně nutné 

upozorňovat všechny tyto zprostředkovatele kontaktu dětí s literaturou o 

jejich nezastupitelné roli a o významu jejich působení na předškolní dítě. 

Pokud se nám bude dařit, musí následně dojít i ke zlepšení situace nejen v 

získávání čtenářských dovedností, ale také v pozdějším čtenářství. 
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Klíčová slova 

Vztah dítěte ke knize - zásady seznamování s literaturou - praktické příklady 

- výzkum podmínek - rozvíjení čtenářských dovedností. 
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Příloha č. 1 
^Určování první hlásky ve slově (archív mateřské školy) 
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Příloha č. 2 
Určování poslední hlásky ve slově (Hrajeme si. Témata na celý rok, M. Přikiylová, 

Kroměříž 2001,č. 2, str. 86) 



Příloha č. 3 
Obrázkové čtení (archív mateřské školy) 
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Příloha č. 4 

Co do skupiny nepatří I. (Kárové, V , Šimonovy pracovní listy. Portál, Praha 1998 
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Příloha č. 5 
Co do skupiny nepatří II. (archiv mateřské školy) 
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Příloha č. 6 
Skrývačka - hledej trpaslíky (archív mateřské školy) 



Příloha č. 7 
Dokreslování neúplných obrázků (archív mateřské školy) 
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Příloha č. 8 
~ Prostorová orientace (archív mateřské školy) 



Příloha č. 9 
Označování souboru jedním pojmem (Kárová, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál, 

Praha 1998, č. 8, str. 2) 



1 111 Vild W. i W v . 
A n t o n y m a (Přikrylová, M.: Hrajeme si celý rok. M. Přikrylová, Kroměříž 2001,c. 4, str. 34) 



Příloha č. 11 
Homonyma (archív mateřské školy) 


