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ANOTACE 

Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda je možné s dětmi 
mladšího školního věku na základní škole dojit k jevištnímu 
tvaru a zachytit jaká specifika s sebou nese tento způsob 
práce. 
Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 
V teoretické části je charakterizován mladší školní věk 
z ontogenetického hlediska. Druhá část teoretické části se 
zabývá otázkou, co je jevištní tvarováni, jaká má specifika a 
jak vzniká při práci s dětmi mladšího školního věku. 
Praktická část popisuje a reflektuje jednotlivé části mého 
projektu, který probíhal rok a půl s dětmi mladšího školního 
věku na základní škole. Praktická část je doplněna textovým a 
fotografickým materiálem a DVD záznamem uvedené jako přílohy 
k diplomové práci. 

KLÍČOVÁ SLOVA: jevištní tvar, dramaturgicko-režijni koncepce, 
hra, dramatická hra, improvizace, dramatický text, tvarováni, 
představeni, projekt, mladší školní věk, tvořivost. 



ANNOTATION 

The main purpose of this degree work is to explore some basic 
possibilities how to come to the stage formation with younger 
school age children (from six to eleven years old) at primary 
school. The second aim is to describe what are the specifics 
connected with this way of work. 
My degree work is divided into theoretical and practical part. 
In the theoretical part, there is a characterization of 
younger school age children in ontogenesis viewpoint. The 
basic question of the second part of theoretical part is the 
stage formation, its description and its progress during the 
work with younger school age children. 
The practical part describes and reflects component parts of 
my project. This project proceeded one year and half with 
younger school age children at Chlupova primary school. The 
practical part is completed with the text and photograph 
materials and DVD record of the final presentation. 

KEY WORDS: stage form, stage and dramaturgical conception, 
game, dramatic play, improvisation, script, formation, 
performance, project, younger school age, creativity. 
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1. ÚVOD 

Diky vlastní zkušenosti s dramatickou výchovou v DDM a ZUŠ a 
následnému studiu Učitelství pro 1. stupeň základní školy se 
specializací dramatická výchova na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy se velmi rozšířilo mé vnímáni tohoto oboru. 
Poznala jsem k dramatické výchově vztažené hry a cvičení, 
improvizaci, práci s literaturou, strukturované drama, různé 
metody a techniky, hlasovou a mluvní výchovu, historii 
dramatické výchovy i teoretické poznatky o divadle pro děti. 
V tomto výčtu mi však stále něco chybělo - prakticky si 
vyzkoušet divadlo s dětmi, a to v rámci vyučováni. S podobným 
typem projektu jsem se během svého studia setkala pouze na 
jedné základní škole. 
Fakultní základní škola Chlupová, kde jsem plnila praxi 

v rámci studia, mi s nápadem vytvořit jevištní tvar s dětmi 
mladšího školního věku vyšla vstříc. Na této fakultní škole se 
vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), 
nebyl proto problém dramatickou výchovu zařadit. Díky ochotě 
paní učitelky Matzenauerové jsem mohla jednou týdně na dvě 
hodiny vyučovat dramatickou výchovu. Naše spolupráce začala ve 
druhém pololetí prvni třidy, a pokračovala rok a půl. Na konci 
druhé třidy jsme měli představeni hotové. 
Mým hlavním výzkumným cilem nebylo dosaženi formálně a 
obsahově uceleného představeni, ale zjištěni, zda je možné 
s dětmi raného školního věku na základní škole dospět k 
přijatelnému jevištnímu tvaru, který je možný prezentovat i 
jako představeni. Tato problematika je hlavním tématem mé 
práce s názvem: Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního 

věku na základní škole. 

Akčni výzkum, kdy učitel vychází z bezprostředních faktů a 
pracuje s konkrétní skupinou, je základní metodou mé práce. 
K této metodě se však úzce pojí i pozorování, rozhovory a 
reflexe. Tato diplomová práce se snaži přinést dostatečné 
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odpovědi na základni otázky výzkumu, zda stačí vlastní 

tvořivost dětí mladšího školního věku ke zformování 

ucelenějšího jevištního tvaru, nebo je zapotřebí většího 

dramaturgicko - režijního vedení. Jde mi i o potvrzeni toho, 
že s dětmi raného školního věku na základní škole lze dojit 

k jevištnímu tvaru. Pokusim se ukázat, proč je vhodné zařadit 
tento postup práce do výchovně - vzdělávacího procesu a jaký 
vliv má jevištní tvarování na osobnostní a sociální rozvoj 
žáka, popřípadě učitele. 
Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních části -

teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá obecnou 
charakteristikou a ontogenezí mladšího školního věku. 
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poznávacím procesům, 
emocionálnímu a sociálnímu rozvoji, motorice, představivosti, 
tvořivé činnosti, hře a problematice fikce a jevištnímu 
tvarováni. Poslední kapitola postihuje pedagogické 
souvislosti, terminologii používanou při jevištním tvarováni, 
možnosti vzniku a vývoje dětského představení, vhodná témata, 
specifika a přínos jevištního tvarování. 
Praktická část, podložena teoretickými poznatky, je postavena 

především na vlastním akčním výzkumu, ale i dalších, již výše 
uvedených, výzkumných metodách. Je charakterizována pracovní 
skupina, jsou zachyceny metody a techniky dramatické výchovy a 
specifika práce s 1. a 2. třidou ZŠ. Popisuji postup práce 
v prvni třidě, následně v druhé třidě, kde již postihuji 
dramaturgicko - režijní práci, scénografickou a hudební 
složku, premiéru a vliv dalších repríz na skupinu i samotné 
představeni. 
Praktická část je doplněna přílohami, uvedenými na konci 
diplomové práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

Mladší školní věk se obecně limituje jako obdobi mezi šesti 
až deseti lety (respektive jedenácti). 
Je to doba, která se týká docházky na základní školu. 
Podle M. Wagnerové1 se dá tento věk dále dělit: 

1. Raný školní věk trvá od nástupu do školy, tj . přibližně 
od 6-7 do 8-9 let. Je charakteristický změnou životni 
situace a různými vývojovými změnami, které se projevuji 
především ve vztahu ke škole. 

2. Střední školní věk trvá od 8-9 let do 11-12 let, tj . do 
doby, kdy ditě přechází na 2. stupeň základní školy a 
začíná dospívat. V průběhu této fáze dochází k mnoha 
změnám, které jsou podmíněny nejen sociálně, ale i 
biologicky. Lze je považovat za přípravu na dobu 
dospíváni. 

Budu se zabývat především prvni fázi školního věku tzv. raným 

školním věkem, protože můj výzkum probíhal v první a následně 
druhé třídě se stejnými dětmi. V praxi se vice použivá obecný 
termín mladší školní věk, proto ho budu také ve své práci 
používat, ačkoli diplomová práce je především vztažena k dětem 
z prvni a druhé třidy základní školy. 
Toto obdobi je pro vývoj ditěte neobyčejně důležité. Vstup do 
školy je významným životním mezníkem. Ditě ziskává prvni 
oficiální status "žák" a jeho život nabirá nový rozměr. Žáci 
maji vlastni povinnosti vůči práci, docházce, škole i rodině. 
Jejich pravidelná dobře vedená činnost rozviji jejich osobnost 
po všech stránkách. To se samozřejmě týká i práce na 
divadelním tvaru. V prvni třidě se děti uči být zodpovědné 

1 WAGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 148. ISBN 80-7178-308-0. 
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učiteli za své činy, skupině (třidě) , ale i samy sobě. Škola 
by v tomto věku měla plně využít potenciál dítěte - a to jak 
jejich touhu učit se (v širšim slova smyslu), tak i touhu 
poznávat nové a rozšiřovat svou dosavadní zkušenost. 
Vzdělávací instituce by měla zkrátka být pro dítě partnerem, 
který různými prostředky podpoří růst osobnosti. 
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2.1.1 Mladší školní věk z hlediska ontogeneze 
2.1.1.1 Poznávací procesy 

Pokud je prostředí málo podnětné, zaostávají úrovně některých 
poznávacích schopností. U dítěte mladšího školního věku je 
důležité podnítit zájem o získáni a prohloubeni zkušenosti. Je 
proto nezbytné vést děti k rozvoji vnímáni vlastních prožitků 
a naučit je schopnosti částečně je pojmenovat, k čemuž se 

přidává i rozvoj lidských smyslů. V současnosti je jednou 
z nejsnazších cest k poznáni, pojmenováni a uvědomění si 
vlastních prožitků reflexe - ve smyslu "... přemýšlení, 

rozjímání, uvažování; úvahy zaměřené na pochopení vlastních 

teoretických i praktických výkonů." 2 Reflexe se však musí 
rozvíjet a učit. Velký důraz na tuto aktivitu dává dramaticko 
- výchovný proces. "Učitel ji zařazuje tehdy, když je potřeba 

reflektovat , co se v akci odehrálo, jak ji kdo z účastníků 

vnímal, jaký na ni nebo na otázky, které nastolila, má kdo 

názor atp. Někdy dokonce může sloužit jako prostředek uvolnění 

emoci nebo vypjaté atmosféry..." 3 

Toto období by se dalo nazvat "naivním realismem", kdy děti 
do osmi let přijímají informace nekriticky. Vnimáni je 
ovlivněno především emocionálně - co je barevné, hravé a 
veselé, to hodnoti pozitivně. Při reflexi pojmenovávají právě 
tyto složky a vše co v nich zanechalo pozitivní prožitek. 
Negativní jakoby nevnímaly, i když je to způsobeno spíše 
nedostatečnou zkušeností a diky tomu neví, jak tyto 
skutečnosti pojmenovat. Dobře vedená reflexe jim může pomoci 
otevřít širší kontext dění. Snaží se pojmenovat i to, co je 
pro ně "zlé, nesprávné". 

2Akademický slovník cizích slov. A-1. Praha: Academia, 1998, s. 652. ISBN 80-200-0607-9. 
3 KOŤÁTKOVÁ, S. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998, s. 85. ISBN 80-
7184-756-9. 
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Na začátku druhé třidy díky vývoji centrální nervové soustavy 
a větší zkušenosti vznikají "konkrétní logické operace" 4, čímž 
si žáci více uvědomují smysl jednotlivých her. 
Co se týče zpětné reflexe nebo převyprávění, narazila jsem na 

problém neschopnosti jasně a stručně se vyjádřit k dané věci. 
Dítě tohoto věku ovládá zhruba 3000 slov různých slovních 
druhů. Snažila jsem se i pomocí jednotlivých cvičení rozvíjet 
aktivní i pasivní slovní zásobu. Problematické vyjádření 
vlastních názorů a postojů způsobuje nedostatečná zkušenost 
s veřejným sebevyjádřením. Pro první ročník základní školy 
byla tato zkušenost nová, poprvé měli žáci větši možnost 
pojmenovat a obhájit svůj názor, postoj, hypotézu či jen 
náladu nebo pocit. 
"Pro paměť ditěte mladšího školního věku je typická 
konkrétnost, názornost a citlivost."5 Žák si pamatuje konkrétní 
zážitky, které zasáhly jeho emocionální stránku, a ty bez 
potíží pojmenuje. To je problém schopnosti převést konkrétní 
zkušenost do obecné roviny a verbálně ji vyjádřit. Pro tento 
věk je to sice velmi náročná činnost, ale pokud se dostatečně 
trénuje (nejlépe pomoci zpětných otázek: Proč jsme to dělali? 
Kam jsme došli? Co jsme zjistili? atd.), dá se v rámci 
možnosti zvládnout. Reflexemi a pozorováním se potvrdilo, že 
ve druhé třidě tato dovednost nedělá již takové problémy. Ve 
druhé třidě vzrůstá věcnost, orientace v dané oblasti a hlavně 
logika argumentováni. 
Vnimáni ditěte se stále zdokonaluje, nejde již tolik o 
celostni, ale o analytičtější vnímání na základě zkušenosti a 
zdokonalováni analyzátorů. Ditě je schopno jednotlivé situace 
vnímat a analyzovat již z vice úhlů pohledu. Diky hlubšímu 
poznáni se vnimáni dítěte postupem času objektivizuje a není 
již příliš strháváno svým emocionálním rozpoložením. Je 
schopno eliminovat svůj "egocentrismus". Nestaví již samo sebe 

4 PIAGET, J.; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997, s. 91. ISBN 80-7178-146-0. 
5 VACEK, P. Přehledná charakteristika mladšího školního věku. In Bláhová, K. Uvedení do systému školní 
dramatiky. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, str. 10. ISBN 80-7068-070-9. 
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do středu pozornosti, ale snaži se logicky uvažovat nad 
vzniklou situací. Přijímá jiné možnosti řešení jednotlivých 
situaci, argumenty spolužáků nebo učitele. 
Škola by měla plně podporovat tento rozvoj vnímáni, 
zaktivizovat ho především promyšleným naplánováním výuky, ve 
které by se měly objevit metody zacílené na rozvoj vlastního 
rozhodováni, řešeni problému, schopnosti přijmout jiný názor 
a obhájit si věcnou argumentací určité postoje, nejen vlastní, 
ale týkající se i celé skupiny. Dramatická výchova obsahuje 
mnoho metod, které jsou zaměřené na výše uvedené složky 
osobnostního rozvoje. Využívá některých prostředků a postupů 
divadelního uměni a diky tomu učí a vychovává především přímým 
prožitkem a vlastni zkušenosti v jednáni, tedy procesem. 
Pracuje především s mezilidskými vztahy, situacemi, 

s přeměňováním sebe sama do role někoho jiného. Dramatická 
výchova se zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj osobnosti, 
zejména diky rozvíjeni schopnosti jednat v navozených 
situacích jako by byly skutečné. Žáci mají možnost si je 
předem prozkoumat a vyzkoušet si různé možnosti řešeni. Tim je 
rozvíjena osobnost otevřená světu a vědoma si své hodnoty, 
rozšiřuje se schopnost sociálního porozumění a spolupráce. 
Ve výchovně - vzdělávacím procesu se i přes dobrou přípravu 

hodiny často dosáhne dlouhodobější pozornosti maximálně na 15-
20 minut, typických pro tento věk. Zvýšené pozornosti se 
dosáhne především pomocí promyšleného a dynamického střídání 
jednotlivých činností, v dramatické výchově zároveň i vhodnou 
volbou tématu. 

V první třídě jsem proto měla jednotlivé hodiny zaměřeny tematicky podle 
toho, co zrovna děti zažívaly (například hodina směřovaná na tvorbu 
pravidel a hledání proč je dobré dodržovat určitá pravidla; nebo když 
napadl sníh naše tém,a bylo Zima), dělaly ve škole (ve čtení probíraly Řecko 
a jeho mýty; v třídnické hodině se připravovaly na prázdniny), nebo jaké 
zrovna bylo období (Velikonoce). Blízkost a aktuálnost témat vzbudil 
natolik zájem žáků, že se tím zvýšila nejen pozornost, ale i vlastní tvůrčí 
aktivita. 
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Když je dítě mladšího školního věku nuceno něco si mechanicky 
zapamatovat, často se pozornost nabourá. Neplatí to ovšem u 
obsahů, které děti bavi, zajimaji, naplňuji je, jsou propojeny 
s něčím jiným, neobvyklým, legračním. Podobné věci si žák 
zapamatuje snáze. 

Když jsme se učili pirátskou pisničku, musely se děti naučit slova 
nazpaměť. Musely například samy vymyslet a dohodnout se na melodii apod. 
Pirátský námět a vlastni aktivita žáků vedla k tomu, že se text pisně 
naučili nejen velmi rychle, ale navic piseň byla v podstatě jejich vlastni 
dilo. Ziskali tim k ni osobitý vztah. Diky tomu, že samy děti byly tvůrci, 
byla jim dána důvěra, podnítil se jejich zájem a zvýšilo se jejich 
soustředění na tuto tvůrčí aktivitu. 

Mira zkušenosti a poznáni umožňuje větši "objektivní" 
zachyceni jednotlivých vztahů a souvislosti mezi určitými 
jevy. Toto myšleni nazval Piaget jako "konkrétní logické 

operace". "Konkrétní operace se přímo vztahují na předměty, 

ale ještě nezahrnuji slovně vyjádřené hypotézy. Konkrétní 

operace tvoří přechod mezi činností a obecnějšími logickými 

strukturami."6 

Myšleni děti je stále ovlivněno smyslovým vnimánim, největši 
váhu dávají tomu, co "je zajímavé, přitažlivé. Ditě je 
ovlivněno svým subjektivním pocitem a také svým "vzorem rodiče 
a učitele". Proto je dobré věnovat čas k vyjádřeni různých 
názorů, postojů a možnosti řešeni, které rozšiř! celistvé 
vnimáni osobnosti. 
Děti též ve svém myšleni povýši jednotlivou zkušenost na 

obecný princip a často se uchýli k tzv. "nesprávné 
generalizaci". 

Například když jsme tvořili charakter naší hlavní postavy (osmiletý 
chlapec) a děti zjistily, že nesnáší čtení a odmítá se ho učit, ihned 
vypustily variantu, že by mohl být hodný. Při dalším seznamování se 

6 PIAGET, J; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997, s.91. ISBN 80-7178-146-0. 
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s příběhem poznávaly hlavního hrdinu v různých situacích a následně 
pochopily, že to není špatný člověk. 

Často se u děti vyskytuje i magičnost myšleni. Hlavně při 
vysvětlováni jednotlivých principů, se kterými nemají doposud 
zkušenost. Děti si pak vypomáhají vlastní fantazií. 
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2.1.1.2 Emocionální a sociální vývoj 

S nástupem do prvni třídy se značně rozvíjí pocity, city a 
další imaginativně - emotivní funkce. Podle L. E. Shapira se 
vice rozviji sebeuvědomováni, citové prožíváni a volni 
procesy. Děti mladšího školního věku maji o sobě značně 
nekritickou představu a neumi uznat svoji vlastní chybu nebo 
nedostatek; raději se uchyluji k žalováni - poukazuji na chyby 
druhých. Proto se v prvních třidách základní školy dává důraz 
na rozvoj spolupráce, vzájemné tolerance, aby žáci ustoupili 
od přehnaného egocentrismu. 
Poslední dobou se velmi zvýšil důraz na emočni vzděláváni 

ditěte, protože z různých výzkumů vyplývá, že sice inteligence 
každé následující generace dětí roste, ale snižují se jejich 
emoční a sociální dovednosti. Především je to způsobeno 
přetechnizovaným stylem života, který by se dal považovat za 
"trend této doby". Děti jsou ovlivněny zejména televizi, 
počítačovými hrami, filmy atd., ale i přístupem určitých 
rodičů k výchově a škole. U některých děti můžeme pozorovat 
změny chováni a posunuti doposud získaných životních hodnot, 
posouvá se jejich vnimání reality a normality, limitů a 
hranic. 
Je potřeba vrátit se k přirozeným základům člověka, jako je 

rozumová a emočni inteligence á komunikace v nejširším slova 
smyslu. Pro fungováni těchto základních stavebních kamenů naši 
osobnosti je důležité, abychom se již od útlého věku učili 
ovládat funkci svého mozku. 
Každý z nás se rodí se specifickými emočními predispozicemi, 
které je potřeba rozvíjet, učit se je vnimat, do jisté miry 
chápat a umět pojmenovat. Vývojem, novými zkušenostmi a 
otevřeným vedením (rodič, učitel, vedoucí atd.) se učíme novým 
emocím a společenským dovednostem, které vytvoří nové nervové 
cesty a přizpůsobivější biochemické vzorce. 
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Emoce mají vlastně podobu biochemických látek, které 
produkuje mozek. Jednou z hlavních látek je serotonin, který 
zajišťuje transport emočních vzkazů, na které tělo reaguje. 
Devadesát procent emočni komunikace se uskutečňuje 
nonverbálně. Tento fakt zlepšuje schopnost vnímat lépe pocity 
druhých a reagovat na ně adekvátním způsobem. 
Tuto schopnost podpoří i otevřený vztah k dítěti, který 

dlouhodobě může zlepšit způsob, jak ditě vnímá samo sebe, jak 
je schopno zvládat určité situace. 
"Emoční inteligence je braná jako součást sociální 

inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastni i cizí 

pocity a emoce, rozlišovat je a využívat těchto informací ve 

svém myšlení a jednání." Ke složkám emočni inteligence patři 
dovednosti spojené s mravním jednáním, myšlení, řešení 
problémů, sociální interakce, životní úspěch, pocity, 
sebemotivace, empatie, realistické myšleni atd. Pokud se děti 
maji v rámci možnosti naučit těmto jednotlivým složkám, je 
zapotřebí od učitele zajistit pozitivní klima, vstřícnost, 
partnerskou komunikaci, optimismus, ale i přiměřenou autoritu 
a pravidla, aby si děti uvědomovaly hranice a byly do jisté 
miry disciplinované. 

" H r y představuj i zvlášť dobrý způsob k učení dovednostem 

souvisejícím s emoční inteligencí. Prostřednictvím her můžeme 

dát dětem příležitost učit se novým způsobům myšleni, cítění a 

jednání." 8 

Je důležité, aby se děti v průběhu svého vývoje učily 
rozlišovat a chápat rozdil mezi "dobrým" a "špatným" chováním. 
Dramatická výchova, jejimž hlavním cilem je osobnostní a 
sociální rozvoj člověka diky přimému prožitku a jednáni 
v navozených situacích, působí svými metodami a technikami na 
tuto oblast osobnosti. Dramatická výchova se snaži rozvíjet 
osobni zkušenost děti vzhledem k sobě samým a k okoli. 

7 SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998, s.17. ISBN 80-7178-964-X. 
8 SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998, s.l 1. ISBN 80-7178-964-X. 
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Velmi důležité je naučit děti empatii, která snižuje 
nepřiměřené reakce a agresivitu. Tím se rozšiřuje jejich 
realistické vnímání, vidí tak svět otevřenýma očima a reagují 
na něj adekvátním způsobem. Pro děti mladšího školního věku je 
charakteristická "kognitivní reakce vůči druhým, která určuje 

míru, do níž jsou děti schopny sledovat hledisko nebo 

stanovisko někoho jiného."9 Je to reakce založená na 
realistickém vnímáni konkrétní a skutečné situace. Od osmi let 
se tato schopnost rozšiřuje do tzv."abstraktní empatie" 10, kdy 
ditě tohoto věku je schopno plně se vcítit do fiktivní 
situace, například při vyprávěni. Touha pomáhat je u chlapců 
stejně silná jako u divek. Chlapci maji ovšem sklon spiše 
k fyzické podpoře a pomoci, dívky k psychické. 
Pro celkový rozvoj emočni inteligence u děti mladšího 

školního věku je vhodné využívat sílu četby a vyprávění 
příběhů. Oba druhy literární výchovy ovlivňuji způsob 
uvažováni, chováni, vnímáni naši kultury a uči realistickému 
myšleni. To je ještě umocněno v situacích, kdy si děti mohou 
určitý příběh skutečně prožít, zažít; přehrát si jednotlivé 
situace, prozkoumávat pomoci improvizace jiné možnosti stavby 
příběhu, či reakce fiktivních postav. Jejich zkušenosti a 
pohled na život se tak prohlubuji a maji trvalý základ, který 
se následně odráží v celém životě vhodným rozhodováním a 
chováním. S příběhy je velmi úzce spojena představivost 
důležitý nástroj pro sniženi psychického a fyzického stresu. 
V první a druhé třídě také vznikají nové sociální vztahy. 
Třída funguje jako skupina budující sebevědomí dětí, najednou 
vnímají, že někam patří, a že něčeho společně dosáhnou. Pro 
fungováni celé třidy jako kompaktní skupiny je potřeba dobrého 
vedení učitele, který zajisti během vyučováni i takové 
činnosti, při kterých se musí zapojit celá třída. Všichni se 
tak stávají partnery, spolupracovníky a všichni za danou věc 

9 SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998, s.49. ISBN 80-7178-964-X. 
10 SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998, s.49. ISBN 80-7178-964-X. 
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nesou zodpovědnost. Jednou z takových činnosti je i tvorba 
divadelního představeni. Přestože to neni obvyklá činnost, 
začleněná do vyučovacího procesu prvni a druhé třídy, 
osvědčila se jako velmi účinná metoda pro stmelení třídy jako 
celku. Skutečné uspokojení dětem přináší emoční stránka 
úspěchu, kterou též ve velké míře přináší jevištní tvarování. 
"Mezi 6.-10. rokem už děti začínají chápat, že snaha je jeden 

faktor potřebný k dosažení úspěchu a druhý je vrozená 

schopnost, a přece se stále zaměřují především na snahu. 

Většina dětí v tomto věku si myslí, že existuje vyrovnaný 

poměr mezi úsilím a dosaženým výsledkem. Aby byly úspěšné, 

musí se hodně snažit ."l 

Děti v tomto věku by však měly též pocítit neúspěch, diky 
kterému se nauči vytrvalosti. Učí se také objektivně hodnotit 
a reflektovat vlastni činnost. V konfrontaci s názorem 
"učitele" či spolužáků se uči uznat, kdy je jejich konáni 
špatné a uvědomit si proč. Citi pak stud, který je též 
důležitou emoci pro utvářeni charakteru ditěte, avšak svou 
chybu neupevni dost hluboko v paměti. Opakuji tak často stejné 
chyby, které přiliš neumějí ovládat vůli. Musime proto děti 
vést k tomu, aby uměly vice ovládat své chováni a aby se 
pokusily na daný problém podívat co možno nejrealističtěji, 
klidně. Důležitá je především schopnost rozpoznáni problému a 
sděleni s nim souvisejících emoci. 
V tomto ohledu je dramatická výchova velmi důležitá. Je to 

výchova, která má svůj základ právě v rozvoji emočni 
inteligence - uči děti jednat v navozených situacích, uči 
toleranci, ohleduplnosti, spolupráci, asertivitě, uči hledat 
různá řešeni, pojmenovat pocity a názory, uči ovládat a 
uvolňovat své emoce, pojmenovat, uvědomit si jejich důležitost 
atd. 

11 SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998, s.184. ISBN 80-7178-964-X. 
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Velmi výstižně to popisuje P.Vacek12: 

"V dané souvislosti jedinečnost dramatické výchovy spatřujeme 

v následujicich skutečnostech: 

a) Dramatická výchova nabizi možnost navodit takovou situaci, 

která je s ohledem na věk, úroveň děti a výchovný záměr 

optimální. Netřeba čekat, až určitá situace nastane, a 

naopak z nastalé situace je možno vytěžit podněty 

(inspiraci) pro tvořivě dramatické aktivity. 

b) Značná účinnost dramatické výchovy spočívá ve výrazném 

oslovení emoční stránky dítěte. Některé činnosti probíháji 

v dramatické výchově uvědoměle v rovině "jako", v jiných 
případech autentičnost prožitku odpovídá reálnému životu; 

pracujeme tedy cíleně s prožitkem, a sice s prožitkem 

posilujícím a rozvíjejícím mravnost. Dramatická výchova může 

plnit a dozaj ista plní i funkci kompenzační (či dokonce 

eliminačni) směrem k negativním životním zážitkům dětí. 

c) Činnosti v rámci dramatické výchovy se mohou stát prostorem 

k přirozenému diagnostikováni dětí (popř. školní třídy). Za 

určitých okolností může jít i o jediný dostupný "vhled" do 

struktury vztahů sociální skupiny. 

d) V neposlední řadě nabízí tvořivá dramatika jedinci zážitky 

spoluprožívání, pospolitosti, spolupráce, lidské blízkosti -
tedy to, co může úspěšně konkurovat povrchní konzumní 

orientaci dětí." 

12 VACEK, P. Přehledná charakteristika období mladšího školního věku. In Bláhová, K. Uvedení do systému 
školní dramatiky. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, s. 18. ISBN 80-7068-070-9. 
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2.1.2 Motorika 

„Motorika je souhrn pohybových činností živého organizmu 

řízených nervovým systémem a uskutečňovaných kosterním 

svalstvem, hybnost."13 

„Motorika je pohybová schopnost organizmu. Skládá se z pohybů 

spontánních, reflexních, volních a expresivních,které 

vyjadřují psychický stav." 14 

Pohyb si často spojujeme pouze s fyzickou stránkou člověka, 
ale zasahuje také do celé stránky osobnosti. Zvláště výrazné 
je to u děti školního věku. Tělesná a duševní oblast se 
propojuji a vědomě či nevědomě vedou člověka k dosaženi 
kalokagathie (harmonie tělesných a duševních sil), pokud si 
ovšem člověk sám cestu k harmonii neniči a nezniči. Usnadnit 
tuto cestu může vhodnými metodami a technikami i dramatická 
výchova. Především ovlivňuje rozvoj pohybových dovednosti, 
uvědomění si možnosti svého těla jako výrazového prostředku; 
tzn. vyjádřeni pohybem svůj stav, náladu, emoce, dále pak 
rozvoj pantomimy, mimiky, gestiky, a také vhodné využiti těla 
v improvizacích, živých obrazech atd. 
U děti mladšího školního věku je výrazná intenzita růstu (6-8 

cm ročně). Kostra a svalstvo slil, a tím se zvyšuje celková 
zdatnost. Proto je pro děti typická excentričnost a vzruch 
převažuje nad útlumem, čimž vzniká potřeba neustálého pohybu. 
Mnohdy se zdá, že jde o mimovolni pohyby, nebo že jsou děti 

hyperaktivní nebo dokonce, že nežádoucí činnost dělají 
schválně. Většina z nich je ale nevědomě ovlivněna tzv. 
permanentním nepokojem 15. Podle mé zkušenosti se skupinou se 
tento fakt týká především chlapců, dívky se snaží "být 
vzorné", ale jakmile je statická činnost delši než 2 minuty, 
začnou se u nich též projevovat mimovolni pohyby. 

13 Akademický slovník cizích slov. A - Ž . Praha: Academia, 1998, s. 511. ISBN 80-200-0607-9. 
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V prvni třídě jsem s dětmi dělala jednotlivá cvičení v kruhu na rozvoj 
soustředění, vnímání skupiny a prostoru. Asi po 2 minutách práce tři čtvrtě 
žáků, kteří zrovna nebyli na řadě, neustále poskakovalo na místě. 

Ukazuje to přinejmenším, že děti příliš nezvládají 
sebekontrolu a naprosto nevědomě necháji působit nebo 
převládnout svoji potřebu pohybovat se. Většina děti v této 
skupině byla a je velmi energická s potřebou neustálé aktivni 
činnosti, a tak jsem své hodiny musela zaměřit na sebeovládáni 
a maximální využiti těla, což považuji za velmi důležité nejen 
v dramatické výchově a jevištním tvarováni, ale i v celostnim 
rozvoji osobnosti ditěte. 

Při základních hrách a cvičeních jsme například některé "honičky" zkoušeli 
ve zpomalené variantě. Děti vždy začaly pomalu, ale vydržely zpomalený 
pohyb nanejvýš 20 sekund a už „běhaly jako o život". 
Ve většině hodin byla zapojena cvičení na správné držení těla. V tomto věku 
není zakřivení páteře ještě trvalé, a tak se fixuje správná poloha, navíc 
jsou to cvičení závislá na soustředění a pomalých pohybech. Jinak nezkrotné 
děti zde byly nuceny zpomalit svůj pohyb nenásilnou formou, která je i 
bavila. Ve druhé třídě již byl znatelný pokrok v koordinování vlastních 
pohybů. Nedělalo tedy problém vydržet v živém obraze nebo zvládnout 
improvizaci pohybově. Improvizace byla podpořena i cvičeními na rozvoj 
vyjádření tělem (mimika, pantomima, gestika, zásady improvizace). Tato 
cvičení se týkala rozvoje jak jemné, tak hrubé motoriky, jelikož se v tomto 
věku zvyšuje přesnost, rychlost pohybů a určitý soulad jednotlivých částí 
těla. 

14 HARTL, P.; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, s.328. ISBN 80-7178-303-X. 
" VACEK, P. Přehledná charakteristika období mladšího Školního včku. In Bláhová, K. Uvedeni do systému 
školní dramatiky. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, s. 9. ISBN 80-7068-070-9. 
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Paradoxní je, že děti z těchto činností nejvíce bavila pantomima a živé 
obrazy, přitom právě pantomima byla pro ně nejtěžší. V první třídě byla 
znatelná stydlivost, nevyužívání potenciálních možností těla a často se 
projevovala neschopnost práce s imaginárním předmětem. Dodejme ale, že děti 
jsou schopné práce s konkrétní představou přibližně od dvanáctého roku 
věku. 
Postupnou prací se jejich dovednost pantomimy zlepšovala a mnohdy si ji 
užily, ale pouze v případě, že byly obklopené zbytkem skupiny a cvičení 
probíhala naráz. Jakmile se skupinová nebo jednotlivá práce postupně 
předváděla, vždy se znovu objevila stydlivost. Děti se neuměly uvolnit, a 
tak vznikalo velmi špatné a křečovité držení těla. Skupina se po roce 
dramatické výchovy již natolik znala, že podobná omezení do jisté míry 
vymizela, ale zážitek a zkušenost s jevištním tvarováním byl přeci jen 
příliš nový a nezažitý, takže například problémy s držením těla se 
objevovaly v průběhu celého projektu. 

Jak jsem uvedla, dětem dělá problém i práce s imaginárním 
předmětem. Je to především otázka jejich konkrétního myšleni, 
potřeby reálných prostředků a minimální zkušenosti s touto 
situaci. Děti v raném školnim věku si sice umi "hrát jako", že 
jsou někdo jiný, ale vždy musi mit většinou něco konkrétního 
v rukou. Dalo by se řict, že jejich fiktivní představa je 
založena na konkrétních zkušenostech a reálných předmětech. 

Práci s imaginárním předmětem jsme také velmi často zkoušeli a osvědčila se 
zejména práce skupinová, kde se děti cítí být v bezpečí a víc se uvolní. 

Individuální výstup již dělá problém a je často vidět značná 
strnulost, pokud žák nedostane do ruky alespoň pomocnou 
rekvizitu. Myslím, že pomoci jednotlivých cvičení jsem u dětí 
více rozvinula citěni a ovládáni fyzického potenciálu a větši 
miru jistoty v osobních projevech vůbec. 
Pro tento věk je typická také tzv. tendence stálého posouvání 

k objektu. Nejenže děti nevydrž! na jednom mistě, ale i jejich 
potřeba být co nejbliže, hmatatelně k určitému objektu a 
jejich vnitřní aktivita a spoluprožíváni situace, činnosti i 
jejich zvídavost, ovlivňuji velmi jejich spontánní chováni. 
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Aniž by si uvědomovaly svůj pohyb, celá skupina se postupně 
přesouvá bliž k vnímanému objektu. Jakmile se stane, že si 
vzájemně překříží cestu, nemohou se posunout dál, naruší se 
jejich emoce a vnitřní napětí a umí být v této situaci 
nepříjemné až agresivní. Proto je dobré uchránit se takovéto 
situace postupným cvičením určitých pravidel tak, aby se děti 
vzájemně při vnímání neomezovaly. V tomto věku je to však 
zdlouhavý proces, jelikož dětská spontaneita je prozatím velmi 
silná. 
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2.1.3 Představivost 

"Představa je obsah vědomi, vybavený či přepracovaný minulý 

zážitek a vjem; představy jsou materiálem pro vytvářeni pojmů, 

pro myšlení, city, volní jednání. Představa abstraktní je 

založena na induktivním pochodu, jímž jsou nalézány společné 

prvky více situací. 

Představivost je schopnost vytvářet představy, množství a 

souhlasnost s realitou; inter - i intraindividuální rozdílnost 

též v oblasti typů představivosti je předpokladem tvořivé 

činnosti, zvlášť v situacích problémových. 

Fantazie je obrazotvornost, představivost. Dle N. Nundta 

"myšlení v obrazech"; vytváření nových představ na základě 

dřívějšího vnímání, obměňování minulé zkušenosti. Hlavním 

znakem fantazie je novost kombinací, které člověk doma 

neprožil, i když jejím zdrojem je dříve vnímaná objektivní 

realita. Míra fantazie je dána nadáním a je základem každé 

tvůrčí činnosti." 16 

Dítě v první třídě stále prožívá určité představy tak živě, 
jako by byly reálné, tzv. subjektivní názorové představy 17. 

Vyznačuji se často konkrétnosti, živosti a jsou spojené 
s be zprostředni zkušenosti. Je tedy zásadní vytvořit pro dítě 
podnětné prostředí, které svět představ bude podporovat, 
protože v průběhu mladšího školního věku se ditě zbavuje 
subjektivity a osobně emočního náboje a začíná uvažovat vice 
racionálně a realisticky. 
Je oslabena jeho tvořivá činnost. Bohatství představ je velmi 

ovlivněno obrazotvornosti a fantazii. Každý člověk se již 
s tímto "darem" narodí, provází nás celým životem i všemi jeho 

16 HARTL, P.; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, s.463, 464, 155. ISBN 80-7178-
303-X. 
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aspekty. Proto je potřeba vytvořit vhodné prostředí, které 
podpoří vývoj obrazotvornosti žáka a důvěru v ni. Měli bychom 
především vycházet z toho, co známe a co máme k dispozici. 
Představy můžeme podpořit hned úvodní motivací, která bude 

založena na využití lidských smyslů. Aktivovat představy 
můžeme vyprávěním, četbou, obrazy nebo jiným výtvarným 
materiálem (velmi dobré je použiti plasteliny nebo hliny), 
vůni, chuti, hmatem, hudbou, pohybem atd. Představy mohou být 
také aktivovány pomoci již zvládnutých technik a pojmenováním 
toho, co se v těchto technikách právě odehrává. Pokud 
například ditě pantomimou nebo sochou předvádí nějakou emoci, 
ostatní děti se snaži pojmenovat to, co vidi. Musi tim zapojit 
mozkovou aktivitu a vyvolat konkrétní představu na základě 
dřivějši zkušenosti. Jakmile se ditě s podobnou emočni situací 
ještě nesetkalo, snaži se ji pojmenovat pomoci fantazie nebo 
konkrétní asociace. 

Některé děti v mé skupině si často jednotlivá cvičení musely zažít jako 
pozorovatelé, získaly tak dostatečnou představu a mohly se pak následně bez 
problémů zapojit. Například při cvičení, kdy děti měly říct ke svému 
jménu přídavné jméno, které je charakterizuje, a doprovodit jej 
pohybovým vyjádřením, musela jsem předvést, jak by to mělo vypadat 
(Jsem Bára sportovní - a předvedla jsem jakože posiluji s činkami.) 

V improvizacích by měl žák mladšího školního věku získat 
konkrétní představu rozehrané situace, vědět o čem improvizace 
má být. Zapojeni se do hry je pak pro ně snazši. Na základě 
svého úsudku vstoupl do určité role. Problémem je, že 
spoluhráč nemusí vloženou představu akceptovat. Pokud pak 
příchozí společník neni v improvizaci přiliš zběhlý, nebo neni 
silná osobnost, často se stahuje do ústrani a ztráci tím 
důvěru ke své představě. Pokud je však schopen reagovat ihned 

17 VACEK, P. Přehledná charakteristika období mladšího školního věku. In Bláhová, K. Uvedení do systému 
školní dramatiky. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, s. 11-12. ISBN 80-7068-070-9. 



na daný podnět, je schopen improvizovat. Nejenže tim dál 
rozviji své představy, ale zároveň jim i důvěřuje, 
v tomto věku se pak díky bezprostředním zážitkům z her a 
improvizaci vytvářejí stále bohatší představy. 

V první třídě bylo plné využití představ dětí, se kterými jsem pracovala 
ovlivněno nedostatkem sebevědomí, stydlivosti, zkušenostmi a zároveň 
reálným pohledem na svět, ač s notnou dávkou dětské naivity. E. Machková 
k tomu ještě přidává některé další osobní vlastnosti a postoje, které 
otupují tvořivost, jako závislost, lenost, rutinérství, důraz na 
utilitárnost a přílišnou soutěživost,18 které byly též charakteristické pro 
některé žáky této třidy. Po pololetí už se situace zlepšovala a ve druhé 
třídě již představy proudily ve velkém množství. 

Představivost je v současnosti ovlivňována podnětným 
prostředím školy a rodiny, ale i vlivem moderních technologií 
- jako jsou počítačové hry, play station, DVD atd. a masmédii 

americké filmy, reklamy apod., které můžou působit na 
představivost také negativně. 
U většiny chlapců se v této třidě dostávají do popředí nápady 
stylu - mučení, zabíjení, smrt, masakr, „hustá rvačka", všem 

jím „to nandá" atd. Když jsou upozorněni, upustí od těchto 
nápadů, bohužel jen na chvíli. Na druhou stranu skupina je 
v těchto krvavých představách podporuje pobavenými tvářemi a 
smíchem. Děti nemaji dostatečnou představu, co znamená 
zranění, mučení, nemoc a smrt. Díky nynějším technologiím (a 
nejen těm) je zastřen skutečný význam těchto slov. 

18 MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2004, s. 18-22. ISBN 80-7331 -021 -X. 
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2.1.4 Tvořivá činnost 

„Tvořivost je komplex schopností; E.Ulrych: "schopnost 

poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem 

(originalita), smysluplně je používat neobvyklým způsobem 

(flexibilita), vidět nové problémy tam, kde zdánlivě nejsou 

(senzitivita), odchylovat se od navyklých schémat myšlení a 

nepojímat nic jako pevné (proměnnost) 

a vyvíjet z norem vyplývájící ideje i proti odporu prostředí 

(nonkonformismus) , jestliže se to vyplatí, nacházet něco 

nového, co představuje obohaceni kultury a společnosti." 19 

„Tvořivost je schopnost pro níž jsou typické takové duševní 

procesy, které vedou k nápadům, řešením, koncepcím, uměleckým 

formám, teoriím či výrobkům, jež jsou jedinečné a neotřelé." 20 

Mladší školní věk se vyznačuje poklesem tvořivé činnosti. 
Nástup do školy omezuje tvořivou aktivitu děti především tim, 
že se musi vyrovnat se zátěži vyvinutou na jejich osobnost. Na 
začátku školni docházky se musí adaptovat v nové skupině, ale 
i v nové životní situaci, kde je především kladen důraz na 
správné chování a postoje. Ty jsou neustále navíc hodnocené. 
Rozvoj tvořivého potenciálu je závislý též na klimatu ve 
třidě, způsobu vedeni výchovně - vzdělávacího procesu, volbě 
činnosti v procesu vyučováni, znalosti učitele psychologických 
aspektů vývoje žáků a individuálních i kolektivních potřeb ve 
třidě. Záleží však i na prostředí, ve kterém dítě žije a jaký 
je jeho dosavadní životní styl. 
Škola nabizi ditěti reálný pohled na určité jevy v životě na 

základě kauzality, a tim nabourává jeho dosavadní "naivismus". 
Tento vývojový stupeň bychom mohli nazvat stadiem správných 

odpovědí. Žák získává větši zkušenost, co se týká pochopeni 

19 NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Managment Press, 1993, s. 88. ISBN 80-85603-
34-9. 
20 HARTL, P.; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, s. 631. ISBN 80-7178-303-X. 
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jednotlivých pojmů. Tím se rozviji nejen jeho osobnost po 
stránce myšleni a paměti, ale také se utváři nové předpoklady 
pro jeho tvořivou činnost. Schopnost být tvořivě aktivní 
v určitých situacích je velmi důležitá pro blízkou i 
vzdálenější budoucnost. „Každé hledání kroku vpřed ve vnějšku 

je i pokrokem uvnitř, každá tvorba je sebetvorbou, nalezením 

nového vnitřního nástroje, sebeobohacením. Pokroky vně i 

uvnitř a různého druhu se kombinují a při dostatečné 

různorodosti směrů činnosti tak vzniká živý, stále se 

rozvíjející tvůrčí potenciál."21 

Jednim z největšich prostorů pro rozvoj tvořivosti nám 
poskytuje základní škola. V dramatické výchově je hlavním 
prostředkem, rozvíjejici tvořivou stránku osobnosti, vlastni 
fyzické jednáni a hledání výrazu pomocí těla. Většina metod a 
technik dramatické výchovy je založena na zkušenosti, 
představách a fantazii. Tyto složky jsou základem tvořivosti. 
Tvůrci činnost by měla být různorodá a rozvíjet každou složku 
osobnosti - především pomoci estetických předmětů: VV - např. 
kresba nálady, HV - např. znázorněni prostřed! pomocí 
Orffových nástrojů, DV - vyjádření pomocí pohybu (mimika, 
gestika, pantomima, živý- obraz), vyjádřeni pomoci improvizace 
(otázka role) nebo řešeni určitých problémových situaci 
(diskuse, brainstorming, strukturované drama atd.). 
Tvořivost je velmi široká oblast, která se odráži 

v kognitivní, somatické i sociální činnosti osobnosti. Tvořivý 
potenciál se rozviji tvůrčím a logickým myšlením, 
zdokonalováním, rozšiřováním a variováním řešení daných 
situací. Dále se rozšiřuje pomocí představivosti, jednání 
v novém prostředí či v neočekávané situaci atd. 
Pro rozvoj tvořivosti je základním faktorem HRA, která už ve 
vyučovacím procesu neni hrou volnou, ačkoli se v prvni třidě 
ještě vyskytuje. Hra, použitá ve výuce, směřuje k rozvíjení 
jednotlivých psychosomatických dovednosti dětí, a tedy 

21 HLA VSA, J. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 
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k naplnění pedagogických cílů. 0 fenoménu hry je podrobněji 
pojednáno v kapitole 2.1.5. 

V naší třídě byl problém týkající se tvořivé činnosti v tom, že většina 
skupiny se nechala strhnou vůdčí osobností, tzv. "třídním šaškem". To se 
projevovalo především při tvorbě sousoší, strojů, ale i při improvizaci. Ve 
druhé třídě se již tato situace zlepšila a dostávala se do popředí tvorba 
ostatních žáků, protože si vzájemně dávali větší prostor. Přesto byl při 
skupinových pracích vliv těchto osobností znatelný. Snažila jsem se 
vymyslet techniky, kde se lze vyhnout větší a delší práci v menších 
skupinách. Značně pomohla práce jednotlivě nebo ve dvojicích. Inspirativním 
a fungujícím příkladem je modelování hlavního hrdiny našeho příběhu. Byly 
vytvořeny dvojice vždy dívka s chlapcem. Dívka v roli sochaře tvořila 
postavu chlapce pomocí svého spolužáka, který pro ni byl stavebním 
materiálem. Ač je v tomto věku znatelný rozpor mezi jednotlivým pohlavím, a 
to i v této třídě, při této činnosti všichni spolupracovali se 
stoprocentním nasazením. 
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2.1.5 Hra a problematika fikce 

Hra v sobě skrývá představy, fantazii, zkušenost a dovednost 
tvořit. Hra je základním principem tvořivé činnosti, který má 
zásadni vliv na vývoj dítěte i člověka jako takového. J. A. 
Komenský chápe ve své koncepci hru jako prostředek vhodný pro 
rozvoj vrozených dispozic dítěte a jejich vhodnou stimulaci 
snadněji docílit úspěchu. Hry mají být upraveny tak, aby živě 
předváděly významné životni situace a vytvářely určité návyky. 
Hra je důležitá pro individuální i kolektivní rozvoj. 22 
Hra je základem dramatické výchovy (průpravné hry a cvičeni, 

hráni v roli atd.). Ditě v mladším školním věku je vice 
vtaženo do hry, pokud je plně motivováno, může samo nebo ve 
spolupráci se skupinou sestavit pravidla hry, když s ním 
spolupracuje sám učitel a stává se tim jeho hernim partnerem. 

Když jsem s dětmi byla v kruhu a předváděla svoji připravenou pantomimu 
jako jeden z nich, nebo když jsem vstupovala do role například krále 
Tantala nebo knihkupce Rotrekla z našeho příběhu, stala jsem se najednou 
jejich partnerem, spoluúčastníkem. Hlavní postava se tím zpřítomnila a děti 
tím získaly konkrétnější představu. Měly tak možnost blíže ji poznat a 
zjistit nové informace. 

Nejen, že se tim prodlouží doba soustředěni, ale u děti se 
projevuje větši angažovanost, radost, napěti - očekáváni. 
Co je to vlastně hra? Jak uvádí J.Huizinga ve své knize Horno 

Ludens: "Яга je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř 

pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle 

dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, 

která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napěti 

a radosti a vědomím "jiného bytí", než je všední život." 23 

Podle mého názoru je tento výklad hry totožný s předchozími 
tvrzeními a vystihuje stav hry mladšího školního věku. Na toto 

22 UHLÍŘOVÁ, J. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze -
Pedagogická fakulta, 2003, s. 21-30. ISBN 80-7290-107-9. 
23 HUIZINGA, J. Horno Ludens. Praha: Dauphin, 2000, s. 33. ISBN 80-7272-020-1. 

25 



tvrzeni reaguje R.Caillois svou prací Hry a lidé, kde uvádí, 
že n (...) je hodně her, která pravidla nemají. Některé hry 

předpokládáji volnou improvizaci a jejich půvab je postaven na 

hráni nějaké role, v chování " jako by" člověk byl někým, nebo 

dokonce něčím jiným, třeba nějakou mašinkou. Přes paradoxní 

povahu takového výroku tvrdím, že zde fikce, zážitek stavu 

"jako by" nahrazuje pravidla a plní přesně tutéž funkci." 24 

Od první třídy nastupuje hra organizovaná s danými pravidly. 
Ty buď zajistí dospěli nebo si děti na základě zkušenosti 
vymysli pravidla samy. Pokud mají takovou možnost, jsou do hry 
více angažovány. V dramatické výchově podobný přístup velmi 
dobře umožňuji určité techniky vedeni (učitel v roli, bočni 
vedeni, plášť experta) , kdy se učitel dostává na rovinu žáků -
aktérů. Berou ho jako sobě rovného, ale přitom ovlivňuje 
jejich myšleni, jejich užši spektrum pohledů na danou věc, 
čimž rozviji možnosti strategie, taktiky a postojů. 
Je pravdou, že některé hry nemají pravidla. Je ale zcela 

nutné rozlišovat, zda se jedná o hru spontánní, nebo například 
o hru o něco, ve které pravidla dominuji. Hra spontánní (tzv. 
symbolická 25) je typická pro děti ve věku od dvou do sedmi 
(respektive osmi) let.. Zde jsou pravidla velmi omezená, 
protože děti v tomto věku volně imituji především svět 
dospělých. 
Improvizace jako jeden z typů hry nemusi obsahovat pravidla 

pro průběh hry, ale vždy existuji určitá pravidla provedeni 
improvizace. Samotné hráni v konkrétní situaci nebo roli je 
záležitostí volního jednání osobnosti, pokud nejde o rámcově 
připravenou improvizaci. Žáci mladšího školního věku však s 
hrami podobného typu maji určité problémy. Při vstupu do školy 
víceméně opouští symbolickou hru a jsou jim bližší hry s velmi 
konkrétními pravidly. Improvizace vyžaduji především okamžitou 
reakci na vzniklou situaci. Děti tohoto věku nemají techniku 

24 CAILLOIS, R. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 30. ISBN 80-902482-2-5. 
25 PIAGET, J; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997, s.57-60. ISBN 80-7178-146-0. 
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improvizování osvojenou a navíc okamžité jednání, které závisí 
na principu "tady a teď", jim dělá zatím velké problémy. 
Nejsou zde jasně daná pravidla, která by se měla v průběhu hry 
dodržovat, a tak většinou působí děti nepřirozeně a strnule. 
Pokud chceme s dětmi tohoto věku dojit k nějakému tvaru, 
musíme trénovat právě tuto schopnost improvizace a naučit je, 
aby si vytvořily alespoň nějaká pravidla své role, co se týká 
povahy, situace, nálady atd. Teprve až si rozumově utřídi 
představu o své roli, vchází do improvizace vice připraveni a 
jsou hned i přirozenější. Hra má tedy základ v konkrétních 
prvcích a v otevřenosti. Pokud hra účastníka uspokojí, velmi 
rád se k ni vraci, nebo jen částečně obměňuje jeji pravidla. 
Jak uvádi S. Millerová tomuto věku odpovídá hra kooperativní. 

Soutěžení a soupeření s ostatními může být silnou pobídkou, 
ale jsou velkým rizikem pro nabourání pozitivního klimatu ve 
třidě. Vnitřni kooperace skupiny může převážit nad rivalitou 
jednotlivců a uklidnit vztahy skupiny.26 Základem kooperativní 
her je spolupráce, tolerance a vzájemná komunikace, které 
vedou k společnému dosaženi cile a především k tvořivému a 
pozitivnímu klimatu ve třidě. 
Protikladem jsou hry kompetitivní, které jsou založeny na 

principu „vítězové versus poražení". Osobnost žáka je pak 
rozvíjena pod tlakem, kdy je neustále s někým porovnáván. 
Tento typ hry brzdí rozvoj vzájemné kooperace a emocionálně 
sociální stránku života. Soutěživost se doposud vyskytuje 
v určité miře ve výchovně - vzdělávacím procesu. Přílišné 
používání tohoto stylu výuky může vést až k projevu 
autoritativního chování a agresivity jednotlivých žáků. 
Moderní pedagogika, do níž patří i dramatická výchova, pokládá 
za zásadní používat kooperativní hry, aby se v raném školnim 
věku rozvíjelo, především sociální citění jedince, a tím i 
celkové klima skupiny (třídy). To lze rozvíjet i v ostatních 
předmětech, záleží však na osobnosti učitele. 

26 MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978, s. 218-228. 
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V mladším školním věku je u dětí častá konstruktivní hra, 
která je ovlivněna přibývající zkušeností dítěte s materiálním 
a sociálním prostředím a přechází k přesné reprezentaci 
skutečnosti. S rostoucím věkem se zlepšuje i rozlišováni 
reality od předstíráni a fantazie. Zásadní vliv na rozpoznání 
reálného a fiktivního má dospělý člověk, obzvlášť učitel. 
Jejich tvrzeni jsou pro ditě hodnotovým měřítkem, stávají se 
fakty, kterým děti věři. Už proto by se měl učitel vyhýbat 
různým výkladům s ironickým podtextem. Ditě je takovým 
jednáním zmateno a dospěje pak k chybné generalizaci. 
Misto hry v dramatické výchově je zásadni, nejen pro 

osobnosti a sociální rozvoj žáka, ale hra je hlavním mostem 
mezi realitou a fikci. Prostřednictvím hry se prezentace 
(realita) přeměňuje do reprezentace (fikce). Realita je to, co 
vkládáme sami do dramaticko - výchovného procesu (člověk, 
skupina, situace účastníků hry, prostor, text, předmětný svět 
a zvuky). To, co se s reálnými vstupy v dramatické výchově 
děje, nazýváme fikcí (reprezentaci). Klíčovým pojítkem mezi 
prezentací a reprezentací je přeměna - „HRA JAKO". Člověk se 
mění na postavu, prostor v prostředí, postavy vstupují do 
jednání atd. Vzniká fikce jako zásadní stavební půda pro 
dramatickou výchovu a zvláště jevištní tvarováni. V tomto věku 
probíhá přeměna vstupu do role pouze na úrovni simulace nebo 
alterace. 
Hra v dramatické výchově má různé podoby. Jednak jsou to 

průpravné hry a cvičeni, jejichž hlavním cilem je osobnostně -
sociální rozvoj a získávání základních dramatických dovednosti 
pro následnou práci. 
E. Machková rozděluje hry a cvičeni ve své knize Úvod do 

studia dramatické výchovy velmi podrobně. Prvni skupinu 
zahrnují hry a cvičení na rozvoj dramatických dovedností. 
Patří sem zvládnutí prostoru, vytváření tvorů nebo předmětů 
z lidských těl, práce s imaginární rekvizitou a prostorem, 
dialogy a komunikace umělou řeči, charakterizačni hry a 
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cvičeni a temporytmická cvičení. Druhá skupina her rozvíjí 
psychické funkce jedince, které jsou zaměřeny na pozornost a 
soustředěni, smyslové vnimáni, obrazotvornost a tvořivost. 
Třeti skupinou jsou hry zaměřené na sociální dovednosti a 
vztahy, kam patři elementární cvičeni kontaktu a komunikace, 
náročnější cvičení mimoslovního kontaktu a komunikace a 
skupinová citlivost. Velmi detailně klasifikuje hry pro oblast 
pohybu a řeči, jelikož skrze pohyb a řeč se uskutečňuje 
dramatická akce. Mezi pohybové hry a cvičeni patři správné 
drženi těla, chůze, rytmická a temporytmická složka pohybu, 
prostorová orientace a pohyb v prostoru, pohybové činnosti 
s předměty, pohyb v kontaktu s druhým a ve skupině, 
stylizovaný pohyb a speciální pohybové disciplíny. Jako řečové 
hry a cvičeni uvádi cvičeni dechová, hlasová, artikulačni, 
ortoepická, hry na členěni řeči, intonaci, výraz, výslovnostni 
styly, slovní hry a speciální cvičení. Poslední skupinou jsou 
hry rozehřívací a pomocné.27 

Dalšim významným typem hry v dramatické výchově je 
improvizace. Improvizaci můžeme charakterizovat jako projev 
tvořený bez přípravy. Improvizace poskytuje aktérům 
autentickou situaci, kte.rou musí aktivně řešit a ziskávaji tim 
autentický zážitek. Improvizace může probíhat sólově, v páru, 
ve skupině nebo hromadně. Dále improvizaci můžeme dělit na 
simultánní a paralelní, z hlediska přípravy na připravenou a 
nepřipravenou a v neposlední řadě dělime na kontaktní a 
bezkontaktní. 28 

Složitější forma hry v dramatické výchově je tzv. dramatická 

hra. Dramatická hra splňuje základní podstatu hry, což je 
spontaneita a zároveň obsahuje dramatický děj. Vnitřní stavba 
této hry je důležitá pro dosažení vytyčeného cíle. Jejim 
základem je tedy dramatická situace, která jednotlivé postavy 
nutí jednat v určité roli a tím vzniká dějová linie. Základní 

27 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS ARTAMA, 1998, s. 112-120. ISBN 80-
7068-103-9. 
28 Podrobnější rozbor improvizací najdeme u E. Machkové například v knize Základy dramatické výchovy. 
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součásti dramatické hry je nosné téma, napětí a konflikt. 
Stavba dramatické hry vychází z klasické výstavby dramatu. 
Prvni části je tedy expozice. Zde velmi důležitá část 
motivace, která by měla vzbudit zájem a chuť žáků do práce. 
Kolize nám zařazuje dramatický prvek, který by měl vyvolat 
pocit spoluúčasti a dotvářet předchozí informace. Krize je 
vrcholem dramatické hry, kdy napěti je v takové fázi, která se 
musi okamžitě řešit. Peripetie je části, která vede 
k objevováni jiných variant řešeni, kdy žáci jsou vedeni 
k rozvoji schopnosti formulovat své názory a postoje. 
Katastrofa je závěrečnou fázi. Zde dochází k určitému vyřešeni 
situace, uvolňuje se napěti a vzniká prostor pro reflexi. 
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2.2 JEVIŠTNÍ TVAROVÁNÍ 
2.2.1 Pedagogický a dramaticko - výchovný kontext 

Hlavní rozvoj „nové výchovy"29, která měla změnit 
dlouhotrvající tradiční pojetí pedagogiky , tzv. starou školu, 
spadá do dvacátých a třicátých let dvacátého století. Týká se 
to především reformního školství v Americe a západni Evropě. A 
právě v Americe vzniklo diky působeni hnuti nové školy roku 
1924 hnuti tvořivé dramatiky. Jeho zakladatelkou byla W. 
Wardová. Velký vliv na vznik tvořivé dramatiky měl 
pragmatismus a jeho zakladatel J.Dewey s hlavnim pedagogickým 
principem zkušenosti.30 

Reformní pedagogika dále zdůrazňovala emocionální složku, 
konkrétní sociální dovednosti konkrétního člověka vedle 
obecného kodexu a hledáni cest praktického osvojováni poznatků 
skrze praxi. Základní principy reformní a moderní pedagogiky 
jsou víceméně podobné jako základní dramatické principy. Podle 
E. Machkové můžeme rozdělit principy dramatické výchovy do 
dvou základních skupin. Principy, které jsou společné 
s dalšími předměty, což je výchova zkušeností, prožívání, hra 
a tvořivost. Na druhé straně principy specifické pro 
dramatickou výchovu, což je psychosomatická jednota člověka, 
hra v roli, postup od situace k výrazu, zkoumáni života, 
experimentace s nim a v neposlední řadě improvizace.31 

Základem moderní pedagogiky a zároveň dramatické výchovy, 
která je její součástí, je zkušenost jako poznávání života 
lidí a okolního světa, opirajici se o smyslové vnímáni, 
prožitky, sociální styk a praktické činnosti. Obsahem 
dramatické výchovy jsou individuální a kolektivní lidské 
zkušenosti. V této době nestači pouhé osvojováni vědomostí 

29 SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1992, s. 7-14. ISBN 80-04-26160-4. 
30 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS ARTAMA, 1998, s. 22. ISBN 80-7068-
103-9. 
31 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS ARTAMA, 1998, s.l 1-26. ISBN 80-
7068-103-9. 
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dovedností a návyků, ale klade se důraz na rozvoj a kultivaci 
postojů, schopnosti, charakterových vlastnosti i psychických 
procesů. Tento tzv. „činnostni princip dramatické výchovy" 
počítá s vlastni iniciativou a aktivitou žáka. Princip 
činnosti jako jeden ze základních výchovných principů uvádi už 
J. A. Komenský v Informatoriu. „Činnost jako forma pohybu se 

zde jeví jako hlavní prostředek rozvoje..." 32 

Postaveni dramatické výchovy v současném školském systému je 
rozporuplné. V našem společenském kontextu bude ještě určitou 
dobu trvat, než se dramatická výchova dostane do širšiho 
povědomí, kdy společnost bude plně vnimat jeji výhody a přijme 
ji jako plnohodnotný „předmět", který je pro nastupujíc! 
generaci pedagogů i žáků důležitý. Na základních školách, kde 
je zavedena dramatická výchova jako předmět, metoda výuky, či 
jen zájmový kroužek, je osobnost žáka rozvíjena nejen 
v osobnostní a sociální oblasti života, jako je tomu i 
v ostatních předmětech, ale rozviji také specifické oblasti, 
jako je například estetické citěni, celistvé vnimáni vlastního 
těla, hlasu a řeči, schopnost řešit pohotově dané situace, ať 
již jsou to situace předstírané dramatické, tedy hrané, 
chápané v divadelním slova smyslu, nebo situace zcela reálné, 
související s běžným životem. Výše uvedené oblasti jsou 
zároveň propedeutikou pro divadelní činnost. Pokud s dětmi 
pracujeme na divadelním tvaru mají možnost sledovat jako 
aktéři proces vzniku představeni, a tim rozvíjíme jejich vztah 
k divadlu. Díky dramatické výchově se mohou žáci přiblížit i 
dalším estetickým výchovám, nahlížené z jiného úhlu pohledu. 
Rozšíří se jim vnímání, chápaní a přijímání výtvarných, 
hudebních a literárních děl. Dramatická výchova též posiluje 
vzájemnou toleranci, spolupráci a komunikaci, na které se 
často v ostatních předmětech klade menši důraz. 

32 UHLÍŘOVÁ, J. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze -
Pedagogická fakulta, 2003, s. 18. ISBN 80-7290-107-9. 
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Největší mira využití dramatické výchovy je ve formě metody 
v různých předmětech nebo zájmového kroužku. Dramatická 
výchova jako samostatný předmět je stále ještě ojedinělý. 
Práce na divadelním tvaru se dá považovat za specifikum 

dramatické výchovy. Proces tvarováni podporuje a rozviji také 
osobnostně - sociální aspekty života, ale navíc přidává 
zkušenost s vlastním dramatem. Specifickým přínosem tvarování 
pro žáky je učení se hledat nosnou dramatickou situaci, vhodné 
scénografické prostředky. Učí se divadelním dialogům, podílí 
se na režijní i dramaturgické práci, získávají novou zkušenost 
při veřejném vystupování a dalších reprízách. 
Jevištní tvarování je jedním z typu projektů, které můžeme 

aplikovat při výchovně - vzdělávacím procesu. Jak uvádí J. 
Valenta, zakladatel projektové metody W. H. Killpatrick jeden 
z druhů projektů nazývá „to emboly some idea or pian in 
external form" - tedy vtělit myšlenku či plán do vnější formy, 
což se například uskutečňuje v divadelním představení.33 

Projektová výuka je založena na aktivním procesu hledáni, 
vlastního zkoušeni a tvořeni, prožíváni. Cilem projektů je 
komplexní formováni osobnosti ditěte. Rozviji integraci 
vědomosti a dovednosti, dává možnost uplatnit se podle svých 
schopnosti, být prospěšný a úspěšný, tvořivě řešit určité 
situace atd. Uči děti poznat svou sebehodnotu a smysluplnost 
poznáváni - učeni se. Projektováni vyžaduje promyšlenou 
organizovanou strukturu. 
Práce na jevištním tvaru je projektem dlouhodobého 

charakteru, může vznikat na základě potřeb a zájmu děti, je 
připravený, uměle učitelem nebo se tyto dvě možnosti prolinaji 
a koriguji. Většinou tvarováni probihá v rámci školy jako 
projekt kolektivní, především na úrovni práce skupinové nebo 
třidni. 

33 VALENTA, J. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: IPOS ARTAMA, 1993, s. 2-7. ISBN 
80-7068-066-0. 
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2.2.2 Terminologie 

Jevištní tvarováni jako termin málokdy nalezneme v divadelní 
publikaci, která se zabývá teorii divadla, přesto je toto 
slovní spojení s divadlem úzce propojené. Týká se především 
divadla s dětmi. 
Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost najdeme 

vysvětleni slova tvar, jako vnějši podobu. Slovo tvarování je 
zde vysvětleno buď jako zpracovávat, vyrábět do určitého tvaru 
nebo dávat účelný a zároveň estetický tvar. 
Z těchto vysvětleni jasně vyplývá, že jde o proces, který je 

důležitý pro vznik produktu. Jevištní tvarování je proces 
vytváření obsahově uceleného tvaru, který dodržuje základní 
principy vztahované k divadlu. Při jevištním tvarování můžeme 
s dětmi dosáhnout představeni, které má parametry inscenace. 
Inscenace pracuje se všemi složkami dramatu, například 
s divadelním prostorem, se světlem, odosobněným divákem, je 
objektivní, stabilní a uzavřená. Z toho vyplývá, že vzniklou 
inscenaci můžeme použít, s malými úpravami nebo bez nich, i 
pro jiný soubor. Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního 
věku většinou inscenaci neodpovídá. Je to neustále živý 
proces, který se týká vzniku a vývoje představeni(pod slovem 
vývoj chápeme fixaci tvaru, premiéru a jednotlivé reprízy), 
při kterém je důležitá spoluúčast všech aktérů (hrajících i 
vedoucích). Většinou se nepracuje v divadelním prostoru, divák 
je subjektivní, nepoužívá se profesionální osvětleni atd. 
Hlavním cílem jevištního tvarováni je v plné miře využit 
dětské aktivity, tvořivosti a fantazie. Dramaturgicko 
režijní koncepce učitele je proto rámcově připravená, ale 
zůstává otevřená tak, aby se v ni odrazila vlastní tvořivá 
činnost žáků. V tvarováni tak dochází k osobnostnímu, 
sociálnímu rozvoji a rozvoji dramatických dovedností, 
zacíleného na konkrétní potřeby dané skupiny. Proto se většina 
jevištních tvarů nedá použít pro jiný kolektiv. 
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Dramatický proces a tvarování tvoří jádro dramatické výchovy. 
Společný je pro ně základní vyjadřovací prostředek, dramatické 
jednání, jeho prověřování, hledání, objevování a sdělování. 
Jak uvádi 0. Zich „ Ústřední pojem dramatického uměni je 

lidské jednání, jež jsme si definovali jako takovou akci 

osoby, jíž se má působit a působí na osobu druhou." 34 Jednáni 
je vzájemná interakce jednotlivých postav v inscenaci, diky 
které vzniká samotný děj. Pokud dramatické jednáni konči, 
konči tim i dramatický děj a tim i celý tvar. Proces 
inscenační tvorby má své specifikum v tom, že je směřováno 
nejen dovnitř skupiny, ale i k následné komunikaci s diváky. 
S. Macková uvádi vnitřní členěni jevištního tvaru na tři 
etapy: tvorba inscenačního tvaru, tvorba jevištní postavy a 

komunikace s diváky. 35 

Termín inscenace vysvětluje P. Pavis v Divadelním slovníku 
jako soubor jevištních interpretačních prostředků, v užším 
slova smyslu jako „aktivitu spočívájící v uspořádání různých 

prvků jevištní interpretace dramatického díla v určitém čase a 

prostoru." 36 Inscenace spočívá zejména v předváděni hlavního 
textu, tedy promluv postav, a vedlejšího textu, tedy 
scénických poznámek do jevištního tvaru. Inscenace by se tedy 
dala velmi laicky vysvětlit jako umělecký artefakt, který je 
nutný předstupeň představeni. Představeni znamená při 
jevištním tvarování jak samotný produkt, tak stále i proces, 
který potřebuje a je interaktivní s diváky. P. Pavis definuje 
představeni jako „... vše co se nabízí pohledu. Je to obecný 

pojem, který se týká viditelné části hry (představení), všech 

forem znázorňujících umění i dalších činností, pro něž je 
3 7 

nezbytná účast obecenstva..." 

Jevištní tvarováni nazývá mnoho učitelů dramatické výchovy 
(většinou na ZUŠ) dětským divadlem. Pod terminem divadlo si 

34 ZICH, O.: Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986, s.132. 
35 MACKOVÁ S. Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. In Tvořivá 
dramatika XV. Praha: IPOS ARTAMA, 2004, s. 26. ISSN 1211-8001. 
36 PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 198. ISBN 80-7008-157-0. 
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většina z nás představí předvedený divadelní tvar se všemi 
parametry a prostředky obsahově uceleného představeni. 
Adjektivum dětský nás upozorňuje na jistá specifika divadla 
hraného dětmi. Pro práci s nezkušeným souborem (třidou) je 
proto vhodnější používat sousloví jevištní tvar, který 
nepředurčuje všechny parametry divadelního představeni, jako 
je například práce se světlem, odosobněný divák, kvalitní 
divadelní prostor apod.. Pro učitele při veřejné produkci je 
hlavním cílem celkové posunuti samotného tvaru do dalši fáze, 
do procesu vnitřních a vnějších změn. Pro žáky je představeni 
důležité především pro ziskáni zkušenosti kontaktu s divákem. 
Jevištní tvar se jako pojem využívá většinou při divadelní 

práci s dětmi, dětským souborem, a to především na základních 
školách. Na Základních uměleckých školách se u některých 
souborů dá dokonce mluvit o divadelní inscenaci, protože často 
tvorba souboru plně splňuje základní předpoklady divadelního 
představeni. Je to však otázka stáři. S dětmi mladšího 
školního věku, ať na základní škole či základní umělecké 
škole, se většinou z důvodu psychosomatického vývoje nedojde 
k vzniku inscenace, ale pouze k určitému tvaru. 
Inscenace obsahuje inscenační prostředky jako jsou 

scénografické prvky, rekvizity, kostýmy, světlo, zvuky, zpěv, 
hudbu, pohyb, text, aranžmá. V jevištním tvaru s mladšim 
školním věkem na základní škole jsou některé složky inscenace 
vynechány nebo jsou omezeny. Záleží na zkušenosti učitele 
s tvarováním představení, na dostupnosti materiálních a 
finančních prostředků, na možnostech skupiny aktérů atd., 
avšak se všemi složkami by měl vedouc! počítat a uvažovat nad 
možností jejich zapojení a využití. Tato problematika bude 
podrobněji popsána v následující kapitole Specifika jevištního 

tvarování s dětmi 1. stupně základní školy. 

Představeni v divadelním slova smyslu předpokládá práci 
v divadelním prostoru, prodej lístků, odosobněného diváka atd. 

37 PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 335. ISBN 80-7008-157-0. 
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V obecném pohledu je představeni cokoli, co veřejně 
prezentujeme. Při jevištním tvarováni se školními dětmi se 
„soubor" musi spokojit se třidou nebo tělocvičnou suplujici 
hraci prostor. Pokud se ve škole určitý divadelní prostor 
nachází, většinou nesplňuje dané parametry, které očekáváme od 
skutečného divadelního prostoru (akustika, světlo, opona, 
sedadla pro diváky atd.). Vstupenky se většinou neprodávají, a 
pokud ano, jde o symbolickou částku, kdy obnos jde na potřeby 
třidy, například třidni výlet apod. Divák školního představeni 
je většinou rodič nebo spolužák či kamarád, který je osobně 
zainteresován. Pokud budeme dále mluvit o jevištním tvaru, 
bude se daná problematika týkat děti mladšího školního věku na 
základní škole. 
Základ inscenace a jevištního tvaru je však stejný, jedná se 

o dramatickou situaci. Dramatická situace podle A. Palarčikové 
„začíná nějakou novou skutečnost, k níž se vztahují jednotlivé 

postavy, každá určitým zacílením, a tím vzniká předmět 

k jednání... jedna situace končí, když je přetvořena v jinou, 

pokud byl cíl realizován nebo byl neproveditelný. " 38 M. Lukeš 
uvádi, že „dramatická situace je souhrn dramatických relací, 

trvající po jistý časový úsek... je tak nejnižší, základní 

významovou jednotkou kontextu, nazývaného dramatický děj, jejž 

lze nazírat jako kontinuum dramatických situací." 39 Dětský 
soubor pracuje s omezeným počtem situací, které se buď 
analyzovaly a vyplynuly z textu nebo byly vytvořeny 
improvizací. Jevištní tvar se většinou skládá z hlavních 
situací, které mají úzký vztah k tématu, vedlejších situací se 
vztahem k ději a někdy epizodnich situaci, které maji 
ilustrační funkci. 
Pokud funkce vypravěče neni v představeni, jde o tzv. 

"dramatické divadlo" 40. Při vytvářeni situace je nutné si 
uvědomit, jaké obsahuje motivy sdělení. Z textu nebo 

38 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s.33. ISBN 80-901660-5-9. 
39 LUKEŠ, M. Dramatická situace. In Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 78. ISSN 0862-5409. 
40 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s.32. ISBN 80-901660-5-9. 
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improvizaci vybíráme ty motivy, kterými chceme realizovat dané 
téma. Sestavením vytvořených situací by měla vzniknou dějová 
linie. 

Při tvarováni se žáky 1. stupně základní školy se dalo mluvit o vhodně 
poskládaných dramatických situacích za sebou (tzv."korálková metoda" 41) , 
které vystihovaly děj, ale dějová linie byla zastřena, i když v pozadí 
představení probíhala. 

Ačkoliv je jevištní tvar většinou poskládán z dramatických 
situací, měl by vždy obsahovat dramatičnost, divadelnost a 
konflikt. „Dramatičnost je princip konstrukce dramatického 

textu a divadelní inscenace, jehož zachování vytváří napětí 

mezi jednotil vými scénami či epizodami fabule směřující 

k rozuzlení a naznačuje, že divák je vtažen do děje."42 

Jevištní tvar by měl také vytvářet napětí mezi jednotlivými 
situacemi, který udrži diváka aktivním a vede k porozuměni a 
následném rozuzlení „příběhu". „Divadelnost spočívá v průběžné 

obousměrné komunikaci mezi tvůrci a vnímateli během trváni 

artefaktu (divadelního představení) nesené vizuálními nebo 

alespoň akustickými znaky."43 Požadavek divadeínosti 
v jevištním tvaru je ulehčený v jisté míře tím, že vnímatel 
tvaru hraného školními dětmi je většinou velmi zainteresovaný 
a soustředěný. „Dramatický konflikt je rozpor antagonistického 

rázu, který v dramatu motivuje vzájemné jednání postav dramatu 

a stává se tak osou dramatického děje. "44 

Podle E. Machkové by se u tvarováni s dětmi dalo mluvit o 
epickém divadle 45, které obsahuje výše uvedené tři artefakty 
(dramatičnost, divadelnost, konflikt) a „epičnost se týká 

především způsobu řazení a vazby jednotlivých dramatických 

41 MACHKOVÁ, E: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS ARTAM A, 1998, s. 150. ISBN 80-7068-
103-9. 
42 PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 128. ISBN 80-7008-157-0. 
43 PAVLOVSKÝ, P. Divadelnost, teatralita a teatrálnost. In Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 1998, s.69. 
ISSN 0862-5409. 
44 HOŘÍNEK, Z. Divadelní konflikt. In Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 79. ISSN 0862-5409. 
45 Tento termín se používá pro charakteristiku tvorby B. Brechta, jehož hlavním divadelním principem byl 
zcizovací efekt. 
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situací a jejich prezentace, ne jejich podstaty a 

charakteru."46 Jevištní tvar může být vytvořen jednotlivými 
fragmenty přiběhu, odbočkami, děj může střídat prostředí. Tím 
se zajistí větší soustředěni, pozornost a zájem žáků 1. stupně 
základní školy. 
Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního věku by se též 

dalo chápat jako druh autorského představení učitele se 
spoluautorstvim dané skupiny žáků. Učitel je prvním hybatelem 
začátku tvarováni. Většinou učitel přijde s myšlenkou vzniku 
představeni a při vzájemné spolupráci se následně ukáže, zda 
společně s žáky dojde k předvedeni vzniklého tvaru či nikoli. 
Téma tvarováni může zvolit učitel sám. Vybirá zejména takové, 
které spadá do pedagogického plánu, nebo si ho zvoli sami 
žáci. Přesto je stále učitel hlavnim tvůrcem dramaticko -
režijní koncepce, která také vzniká za spoluúčasti žáků 
mladšího školního věku, ale v menší míře. Na základě této 
koncepce se buduji vztahy mezi jednotlivými složkami sděleni. 
Jak uvádí A. Palarčiková „... vytváříme rytmus všech složek a 

srozumitelné, působivé mizanscény (rozmístění postav 

v prostoru, které sděluje samo o sobě téma situace) . "41 Vše 
přetváříme tak, aby tvar odpovídal zamýšlenému sdělení, tím 
začíná syntetická práce na jevištním tvaru (viz kapitola 
2.2.4) . 

46 MACHKOVÁ, E: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS ARTAMA, 1998, s. 149. ISBN 80-7068-
103-9. 
47 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s.33. ISBN 80-901660-5-9. 
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2.2.3 Specifika jevištního tvarováni s dětmi mladšího 
školního věku na základní škole. 

Východiskem pro práci na jevištní tvaru je nalezeni vhodného 
tématu, které vyhovuje jak aktérům - žákům, tak i pedagogickým 
cilům učitele. Téma nejčastěji vyhledá učitel sám a „předlož!" 
ho žákům ke schváleni. Tak se volba tématu stává příležitosti 
všech, a pro žáky je to impuls, kdy mohou pocítit spoluúčast, 
partnerství či zodpovědnost k nastávajíc! spolupráci. Při 
práci se žáky prvni a druhé třidy základní školy je voleno 
téma vždy učitelem, protože žáci s tim nemaji dostatek 
zkušenosti. Téma mohou však přinést děti i samy, vyplyne 
například z improvizaci, diskuzi, vyprávěni, pedagogických 
problémů nebo donesou vhodnou literární předlohu podle 
vlastního zájmu. Téma musi být dostatečně nosné a poutavé pro 
všechny. Pokud tématem chceme vytvořit jevištní tvar, je 
potřeba jeho plného pochopeni. 
Dramaturgický rozbor zvoleného tématu je především práce 

učitele, ale je vhodné analyzovat text znovu se žáky. Při této 
činnosti si učitel musi uvědomit, co je z návrhů děti možné 
akceptovat a co ne. Učitel jako hlavni dramaturg musi mit po 
rozboru ujasněny motivy jednáni postav, kauzálnost a 
chronologii uspořádáni události v dile, vrcholy dila. Rozborem 
by měl dojit k zobecněni charakterů postav, aby měl možnost 
přiblížit jednotlivé postavy žákům. Rozbor vede k určeni 
hlavni myšlenky dila, žánru a stylu. "Látkou dramaturgie je 

dramatický text - literární text určený k jevištnímu 

předvedení." 48 Dramaturgický rozbor spočívá v podrobné analýze 
textu, „připravit jej pro zkušební proces, v němž se bude 

litera textu zpředmětňovat, ztělesňovat pomocí herců a 

ostatních scénických prostředků."49 

Pro učitele je velmi důležité uvědomit si, co by měl 
z předlohy hlavně převzít a předat to žákům a následně i 

48 HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980, s. 17. 

40 

L 



divákovi. Když si učitel ujasni hlavni cil a záměr, zvoli si 
například, zda půjde o dramatizaci textu, interpretaci, či zda 
bude tvořit tzv. na motivy.50 Poslední uvedená možnost je velmi 
vhodná pro práci s dětmi mladšího školního věku. Téma volíme 
vždy s ohledem na věk a složeni skupiny, proto většinou 
vybíráme látku, u které nás zaujala hlavní myšlenka i nosný 
příběh. Přeměnit musime textaci tak, aby vyhovovala potřebám 
žáků, proto mluvíme o tvaru „na motivy". 
Výsledný text se tak tvoří pro konkrétní skupinu žáků. 
Vytvořený scénář je však v průběhu procesu tvarováni 
přeměňován. Přebiraji se určité složky a dalši se dotvářej! 
společně s dětmi, a to jak jednotlivé situace, tak i text 
scénáře, aby zejména řeč postavy byla pro děti mladšího 
školního věku přirozená. 
Herectvi žáků na základní škole je na úrovni alterace. Žáci 

jsou schopni jednat v roli určité postavy v daných 
okolnostech, avšak bez postihnuti charakterizačnich rysů. Pro 
profesionální herectvi je potřeba mit dostatečnou schopnost 
empatie, ztotožněni se s postavou, vědomě se vtělit do výrazu, 
tvořivě zacházet s vnějšimi projevy a také mit bohatou životní 
zkušenost. Všechny tyto aspekty eliminují herectví dítěte, 
zvlášť pak herectvi děti 1. stupně základní školy. Neznamená 
to, že ditě nemůže ztělesňovat dramatickou osobu. „Dramatická 

osoba pro obecenstvo je úhrn všech zrakových a sluchových 

vjemů, vztahujících se k nejstálejŠímu z nich, tj. k vjemu 

tělesného zjevu té osoby."51 Toho je schopno víceméně každé 
d i t ě , a l e v u r č i t é m í ř e , s u r č i t ý m i o m e z e n i m i - U č i t e l s i t o h o 
musí být vědom a klást na žáky přiměřené nároky a přizpůsobit 

inscenaci dětem. Protože děti v tomto věku mají minimální 
z k u š e n o s t a s c h o p n o s t d l o u h o d o b é h o s o u s t ř e d ě n í , v y s k y t u j í s e 

50 PALARČÍKOVÁ. A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. s.26-27. ISBN 80-901660-5-
9. 
51 ZICH, o . : Estetiku dramatického umění. Praha: Panorama, I 'JHfi, s. 91. 
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při jejich herectví i problémy s technikou jevištní mluvy, se 
zvládnutím prostoru a celkově práci na jevišti. 
Učitel by měl brát v potaz počet členů ve skupině, jejich věk 

a pohlaví. Při práci s konkrétní třídou na ZŠ je skupina 
věkově i víceméně psychosomaticky na přibližně stejné úrovni. 
Při herectví je pro tento věk žáků typický zájem o jednáni 
„tj. fyzická a emocionální sféra života, s málo uvědomovaným 

uplatněním intelektu."52 Žáci vyžaduji konkrétní jednání 
postavy, tak aby si dané situace mohli „jakoby zahrát" sami za 
sebe, ale nejsou schopni vnitřní charakterizace své role. 
Problematika herectví je též spojena s problematikou obsazení 
jednotlivých roli, což je závislé na režijní dovednosti 
učitele. Nejde jen o to obsadit jednotlivé žáky tak, aby 
inscenace byla působivá, ale učitel především musi volbu 
spojovat s pedagogickým hlediskem. Konkrétní role by měla 
odpovídat potřebám a možnostem jednotlivého žáka. Obsazeni 
žáků do jednotlivých roli je procesem, který vychází ze 
situace ve skupině, z improvizaci, ze střídáni hráčů atd. Je 
potřeba uplatnit všechny žáky a učitel je musi motivovat 
v každém okamžiku jejich jednáni. 
Herectví děti a jejich obsazeni je už záležitosti 

dramaturgicko - režijni koncepce, která vyúsťuje 
z dramaturgického rozboru a jak uvádi Z. Hořinek je 
„východiskem inscenační tvorby v užším smyslu a zahrnuje jak 

určitou významovou interpretaci dramatického textu, tak i 

určitý způsob jeho scénického ztělesněni."53 Tato citace plně 
plati také pro jevištní tvarováni. Dramaturgicko - režijni 
koncepce se především zabývá dramatickými postavami, jejich 
záměry a činný, logikou dramatického i scénického děni, 
určenim žánru, volbou jednotlivých prostředků, hledáním 
způsobu jak slovo proměnit v jednáni či děj. Pro práci s dětmi 
na 1. stupni základní školy je charakteristická otevřená 

52 WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizaci. Praha: ISV, 1996, s. 128. ISBN 80-85866-16-1. 
53 HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: Ustav pro kulturně výchovnou činnost, 1980, s. 41. 
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koncepce, která nese základní orientaci a směr, ale „vědomě 

přitom ponechává otevřený prostor" pro vnitřní i vnější růst 
díla.54 Učitel v této koncepci bere v potaz charakter skupiny, 
odráži se v ni vlastni tvorba žáků a vede k ujasněni záměru a 
cilů. 
Jednou z problematik dramaturgicko-režijní koncepce při 

tvarování na základní škole je nalezeni vhodného divadelního 
prostoru. Většina škol nemá divadelní sál, a tak se využívá 
prostor třid, tělocvičny nebo společenské místnosti. 

V případě ZŠ Chlupová bylo možné využít pouze prostor třídy. Tento prostor 
se musí vhodně přeměnit na scénu, jejíž tvar má svůj sdělovací význam a měl 
by podporovat autenticitu dětského herectví a co nejjednodušeji navázat 
kontakt s diváky. 

Pro práci s dětmi se za nejvhodnějši považuje plocha bez 
vyvýšeni, poloaréna v menši miře aréna, avenue nebo pódium. 
Kukátkový prostor je už vhodný spiš pro zkušenější soubory na 
ZUŠ, jejichž hráči maji dostatečně osvojenou techniku jevištní 
řeči.55 Při tvarování na základní škole s dětmi mladšího 
školního věku je nejvhodnějši použit plochu bez vyvýšení nebo 
poloarénu. 
Učitel musi také pracovat s omezenými prostředky při 

tvarování s maximálním využitím. Pro tento fakt je mnoho 
důvodů. Především ekonomická stránka, ale též přirozenost 
tvarováni žáků. Scénická bohatost nutí žáky k předstírání a 
orientaci na vnější efekty. Měly by se proto najít takové 
prostředky, které jsou scénicky funkčni, nesou zamýšlené 
významy a přitom nejsou popisné a velkolepé. Rozvijí se tím 
tvořivost, obrazotvornost a pochopení metafory u žáků mladšího 
školního věku. Velmi důležitá je také transformace scény do 
prostředí, kdy prostředí upřesňuje dějová fakta a inspiruje i 
omezuje dramatickou akci. „Scéna je prostora v níž herci 

54 HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980, s. 44-46. 
55 MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2004, s. 172-174. ISBN 80-7331-021-X. 
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hraji. To je její technická definice, přičemž prostorou 

jmenujeme uzavřenou část prostoru (...) . Jeviště stává se scénou 

teprve, když se na něm hraje (...). Scéna je tedy prostora, 

představující místo dramatického děje. " 56 

K podobnému záměru slouži scénografické objekty, které by 
měly být co nejjednodušší, metaforické s možností rychlé 
přeměny. Spolupráce s žáky při tvorbě prostřed! je také 
důležitá pro rozvoj vlastni žákovy tvořivosti a fantazie. 
Zároveň je uči jednoduše, vizuálně efektně, efektivně i 
logicky využit prostor a jednotlivé scénografické předměty. 
Kostým je pro žáky prvni a druhé třidy velmi důležitý, protože 
pomáhá dítěti být vice autentický ve své roli, ale přílišná 
bohatost kostýmu ruši ditě při jeho hráni. Při jevištním 
tvarováni často postači pouhý kostýmni znak, který tolik žáka 
mladšího školního věku nenavádi k sebepozorováni. 
Tvorba zvukového plánu může být práci žáků. Při jednotlivých 

cvičeních cíleně vedených pedagogem, hledáji děti samy zvukové 
vyjádřeni. Hudba, zpěv nebo jednotlivé zvuky maji různé 
funkce, jak uvádi A. Palarčiková: „mohou být součástí jednání 

postav, předjímat nebo doprovázet vyjádření důležité myšlenky, 

navozovat atmosféru, podporovat napínavost situace, 

charakterizovat dobu, místo, postavu (...) může se také odehrát 

část děje, zvuky mohou informovat o ději probíhá j ícím za 

scénou, (...) , výrazně rytmizují jednotlivé děje, situace i celou 

inscenaci."57 Tato složka tvarováni je na základní škole často 
plně využívaná, protože jednotlivým zvukovým vyjádřením se 
s žáky můžeme věnovat při hudebni výchově a splňujeme tak i 
určité cile hudebni výchovy. To samé by se dalo řict o 
scénografických prvcích, které zase spadají pod výtvarnou 
výchovu. Jevištní tvar na základní škole většinou neobsahuje 
světelnou složku, protože pravé divadelní reflektory nejsou 
často dostupné. Přesto je světlo důležitou složkou 

56 ZICH, O.: Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986, s.177. 
57 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 31-32. ISBN 80-901660-5-
9. 
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představení, protože divák ví, kam má orientovat svoji 
pozornost a představení působí komorněji. Někdy se proto při 
práci s dětmi využivaji baterky, svičky a i stinohra. 
Představeni samo o sobě je prostředkem k dosaženi 

pedagogických cílů, orientovaných na žáka, třidu i učitele. 
K dosaženi jevištního tvaru s dětmi mladšího věku je potřeba 
velký dostatek času, trpělivost a zapáleni. Paradoxní je, že i 
když učitel s žáky věnuje někdy i rok času přípravě na tvaru, 
vzniklé představení trvá například jen 10 minut. 
Z psychologického hlediska, které je rozebráno ve výše 
uvedených kapitolách, je jasné, že samotné představeni děti 
prvni a druhé třidy ZŠ by rozhodně nemělo trvat déle než 20 
minut. Ideální čas pro představeni je 10-15 minut, čas, kdy 
žáci výdrži být plně soustředěni. Dlouhodobé trváni přípravné 
fáze je způsobeno tím, že jednotlivé kroky vzniku představení 
je třeba s žáky projít důsledně, ze všech možných stran tak, 
aby plně vnikli do přiběhu a zároveň mohli být spoluautory 
práce na představeni. Pokud proces tvarováni probíhá v rámci 
výuky, jako v našem připadě, dlouhodobost projektu je 
způsobena nemožností narušit přiliš osnovy ročniku, tvorba 
může být narušena akcemi školy, nemocnosti, prázdninami atd. 
A. Palarčiková velmi výstižně uvádi, co práce na jevištním 
tvaru nabizi a předpokládá: „dlouhodobá příprava (...) především 

umožňuje hlubší prozkoumávání námětu (...) diky tomu lze nalézt 

nové podněty a souvislosti na první pohled ne zcela 

zřejmé.Současně dochází k fixování částí improvizací a 

budování celku (....) Syntetický charakter práce (...) vytváří 

předpoklady rozvíjení kreativity dětí. Při tvorbě a realizaci 

zvukového a výtvarného plánu uplatnit osobité dovednosti dětí 

(....) v divadelní tvorbě děti zúročují dramatické dovednosti 

získané v předchozích etapách práce a současně jsou zamýšleným 

inscenačním sdělením motivovány k získání nových".58 

58 PALARČIKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 12. ISBN 80-901660-5-9. 
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Samotným představením jsou děti motivovány k předcházejíc! 
spolupráci, při veřejném vystoupeni jsou vtaženy do kulturního 
života. Důležité je, že diky veřejnému vystoupeni zúroči žáci 
svou dlouhodobou práci diky zážitku a prožitku, což se odrazi 
v posunu vzájemného vnímáni žáků jako třidy, ale i vnimáni a 
rozvoji jednotlivce v sobě samém. Zároveň tim žáci poznávají 
zákonitosti divadla jako uměleckého druhu. Zásadním specifikem 
veřejného vystoupeni děti mladšího školního věku je divák. 
Většinou se jedná o neformální představeni pro uzavřenou 
skupinu, například pro rodinné příslušníky, spolužáky, 
kamarády. Tato subjektivní skupina diváků je výhodná pro 
prvotní získáváni zkušenosti s veřejným vystupováním a pro 
odbouráváni trémy, protože toto publikum je velmi pozorné a 
tolerantní. Pokud se představeni nepovede, žáci diky 
subjektivnímu obecenstvu nepociti v plné miře neúspěch, 
nezískají tak strach z veřejného vystupováni a neztratí zájem 
o následnou práci na jevištním tvaru. 
Při jevištním tvarováni by učitel měl být „ schopen vést a 

inspirovat, naslouchat a sledovat tvůrčí práci dětí 

s maximálním soustředěním (...) snažit se využít fantazijního 

potenciálu dětí, umět navodit při práci atmosféru důvěry, 

probudit emocionální vztahy a nenásilně vést děti k pochopení 

významu inscenační práce. Měl by se opírat o dobrou znalost 

divadelní teorie a pokud možno i praxe. "59 

59 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 13. ISBN 80-901660-5-9. 
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2.2.4 Vznik a vývoj jevištniho tvaru s dětmi mladšího školního 
věku na základní škole 

Cesta k divadelnímu tvaru se v mnohém liši od běžného způsobu 
práce v divadle dospělých, jak profesionálů, tak i amatérů. 
Někdy však i vedouc! dětského souboru vybere již hotový text a 
prvni fáze tvarováni začne čtenými zkouškami. Timto způsobem 
se též dá dojit k ucelenému představeni, doslova se „nacviči". 
I tento postup práce může děti bavit, ale blokuje například 
rozvoj tvořivosti, fantazie, samostatnosti atd. 
Vzhledem k psychologickým aspektům dětského věku i dětského 
herectví i z hlediska pedagogického neni tento způsob přiliš 
vhodný. Práce učitele - režiséra by měla především spočívat 
v tom, že dětem je nabízen dostatek podnětů, tvaruje, třidi a 
vybirá z toho, co děti samy vytvořily. Zachová se tim dětská 
přirozenost a spontaneita. Ta je učitelem ovlivňována tak, aby 
konečný tvar byl dostatečně sdělný pro diváky. Pokud jde o 
práci s žáky mladšího školního věku, musi učitel mit zcela 
ujasněné možnosti skupiny, co dané téma skupině přináší, které 
pedagogické cile splňuje, jakým způsobem bude postupovat, 
které prostředky tvarováni jsou vhodné jak z hlediska 
vývojového stádia děti, tak pro výstižné sděleni významů 
prostředků využitých v představeni. Musi vybirat techniky 
práce, které jsou pro skupinu přijatelné, se kterými maji 
zkušenost nebo si je mohou snadno osvojit. Jeho režijní a 
dramaturgická práce s dětmi mladšího školního věku na ZŠ je 
zásadní. Učitelé, kteři pracuji s vice vyspělou a zkušenou 
skupinou, mohou mnohé dramaturgické a režijni problémy nechat 
na samotných členech souboru nebo je řešit ve spolupráci 
s nimi. 
Vhodné pro práci na jevištním tvaru s dětmi prvni nebo druhé 
třídy ZŠ je získávat jednotlivé prostředky pro tvar z 
tvořivosti a nápaditosti děti. Ale dramaturgický rozbor tématu 
je víceméně záležitosti pedagoga. Celý proces je samozřejmě 
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také založen na aktivní spolupráci žáků s učitelem. 
Dramaturgicko-režijni koncepci má učitel rámcově připravenou, 
měl by počítat s určitými změnami koncepce během 
interaktivního procesu. Tyto změny by měly přesně vyhovovat 
konkrétní skupině. Učitel by měl být schopen neustále sledovat 
individuální i kolektivní vývoj ve skupině. Některé dovednosti 
a techniky z dramatické výchovy, důležité pro budouci 
představeni, získávají žáci v průběhu vznikajícího tvaru. 
Učitel musi k této práci neustále motivovat žáky, aby 
pochopili jejich potřebu a význam. 
Jednotlivé fáze vzniku jevištního představeni popisuje ve své 

publikaci M. Slavik. Uvádi tyto fáze: "přípravná fáze, 

rozehrávání, první text, tvarování, premiéra a reprízy."60 

Náplň jednotlivých fázi je ovlivněna složením a zkušenosti 
dané skupiny, avšak tato výše uvedená, obecná osnova vzniku 
představeni výstižně charakterizuje práci s dětským souborem. 
A. Palarčiková rozděluje přípravnou fázi ve své klasifikaci na 
volbu námětu, analýzu předlohy a tvorbu dramaticko-režij ní 

koncepce 61, která částečně spadá též pod rozehráváni a prvni 
text. Jednotlivé fáze ještě obsáhleji uvádi I. Konývková, 
která jako prvni krok při postupu práce uvádi simultánní 
improvizace vedouci k uvolněni, soustředěni a zbaveni ostychu. 
Druhým krokem jsou simultánní improvizace při pisnich, krokem 
třetím jsou prvni souborové pokusy, kdy se děti seznamuji 
s práci na jevišti. Dalši fázi je společné hledáni tématu a 
prvni dramatizace. Následuje přípravná fáze, kam spadají 
jednotlivé improvizace a etudy pro vytvořeni charakteristiky 
postav a prostředí, získáni dovednosti práce se základní 
rekvizitou a pro dostatečné asociativní prozkoumáni námětu, 
dále následuje tvarováni a premiéra s reprízami.62 

60 SLAVÍK, M. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, s. 12-17. ISBN 
80-7068-094-6. 
61 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 17. ISBN 80-901660-5-9. 
62 KONÝVKOVÁ, I. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. In Tvořivá dramatika IX. 
Praha: IPOS ARTAMA, 1998, s. 18-23. ISSN 1211-8001. 
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Prvni fáze vzniku představení je i u souboru žáků mladšího 
školního věku shodná s tím, které uvádí I. Konývková. Protože 
se jedná o žáky první a druhé třídy, které nemají víceméně 
žádnou zkušenost s technikami dramatické výchovy, měli bychom 
delši dobu rozvíjet jednotlivé dovednosti. Do této fáze 
spadají průpravné hry a cvičeni, technická cvičeni týkajici se 
hlasu a těla a simultánní improvizace. Tato fáze vede 
k rozvoji tvořivosti, spolupráce, komunikace, soustředěni 
atd. Získávají se základní dovednosti potřebné k jevištnímu 
tvarováni. Učitel je ten, kdo přináší téma, i když jeho volba 
může být ovlivněna žáky, proto následuje fáze, kdy se pomoci 
improvizace či jiných technik dochází k tvorbě prostředí, 
charakterů postav i situaci vybraných učitelem z předlohy, 
kterou žáci prozatím neznají. Tato fáze je často nejdelši. Je 
možné při ni projit celý zamýšlený příběh a je také propojena 
s zážitkovým, pocitovým zkoumáním vytvořeného prostřed! nebo 
situace. Žáci se uči jednat s jednotlivými předměty 
metaforicky, hledají společně různá výtvarná a hudebni 
vyjádřeni pro tvořenou věc. 
Následuje fáze seznámeni žáků s předlohou. V této fázi se 
společně hledá hlavni téma příběhu, vybiraji se jednotlivé 
situace a prostředky z předešlého zkoumáni, které jsou vhodné 
pro zamýšlený tvar. Pracuje se především s improvizacemi 
jednotlivých situaci v daném prostředí, charakterizačni 
cvičeni jednotlivých postav a ověřováni zvolených prostředků. 
Začiná samotné tvarováni a tim i tvorba konečné podoby 
scénáře. Vzniká i základní kostra představeni. 
Poslední fázi je fixace jednotlivých situaci, následně celého 

tvaru, který je určen pro předvedeni. Tim konči vznik 
jevištního tvaru, nikoli však jeho vývoj. Jevištní tvar se dál 
vyviji diky premiéře a dalšim reprízám. Premiéra je prvnim 
ověřením, jestli tvar jako celek skutečně funguje a co je 
potřeba „dotáhnout", zlepšit, propracovat, pozměnit. 
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2.2.5 Volba látky 

Látka pro jevištní tvarováni může být původni (autorská), 
převzatá z literatury, daná osnovami nebo kombinaci všech 
těchto zmíněných možnosti. Východiskem pro volbu látky může 
být četba literatury, vyprávěni přiběhů, literární dilo 
především epické, improvizace, diskuse nad životními problémy, 
které se týkají buď bezprostředně skupiny, nebo života 
v obecném slova smyslu. Námět63 látky může vycházet z výtvarné 
nebo hudební výchovy. Zvolit hotový dramatický text nebo 
scénář neni přiliš vhodné, protože tato volba předpokládá 
práci se zkušenou skupinou, a i přesto musi projit ucelený 
dramatický text nebo scénář určitou transformaci, aby byly pro 
danou skupinu vhodné. 
Volbou látky se zabývá dramaturgie. Dramaturg by měl provést 
analýzu textu, aby zjistil zda je zvolená látka dramatická, 
vede k dramatickému jednáni, tedy jestli obsahuje nosný děj. 
Volba látky pro tvarováni s mladším školním věkem je též 
závislá na volbě cilů a prostředků pro konkrétní skupinu. 
Látku voli učitel buď sám nebo se ji pokusi nalézt společně se 
svými žáky. Pokud je skupina aktérů dostatečně zkušená, může 
se rozhodnuti ponechat na žácich. Pro práci s dětmi 1. a 2. 
třidy voli látku učitel sám. Většinou se jedná o látku 
vybranou z literárního dila, ze kterého učitel vytvoři 
předběžný dramatický text. Literární látka zvolená pro 
tvarováni se označuje jako předloha64. 
Učitel musi nejprve předlohu dramaturgicky analyzovat, kdy 
zkoumá, zda je divadelně zpracovatelná. Dobrým znamením je, 
pokud „představy budoucího tvaru u myšlení pedagoga naskakuj 1 

a řetězí se v jakýsi film, tzv. monokomunikativni imaginace."65 

63 „Námět je věcný obsah díla." (MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu. Praha: AMU, 
2004, s. 12. ISBN 80-7331-013-9.) 
64 MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu. Praha: AMU, 2004, s.13. ISBN 80-7331-
013-9. 
65 SLAVÍK, M. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha: IPOS ARTAMA, 1996, s. 13. ISBN 80-
7068-094-6. 
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Základní náplní analýzy předlohy je hledání hlavních a 
vedlejších témat66, které vytváří obsah díla. Tím nepodrobněji 
zjistí, co dilo sděluje nebo může sdělit a jak náplni určené 
pedagogické cile. Vedoucí by si měl dále uvědomit, zda 
předloha obsahuje dramatické situace, postavy a s nimi 
souvisejíc! konflikt, který umožňuji rozvíjet děj67 a 
v neposlední řadě, zda zvolený příběh je dostatečně nosný. 
Příběhem rozumíme „časové řetězení lidských situací a jednání 

jak po sobě následovaly, jejichž vzájemná vazba je volná či 

těsná, sled série události, jejichž jádrem je člověk, 

mezilidské vztahy, obecně řečeno život."68 

Určujici pro volbu je též konkrétní skupina žáků. Učitel musi 
znát a respektovat individuální i kolektivní potřeby, zájmy a 
zkušenosti žáků. Měl by umět předvídat, jak bude daná látka 
fungovat. Předloha by měla být adekvátní vzhledem 
k psychosomatickému vývoji skupiny a zároveň by měla vzbudit 
zájem. S dětmi mladšího školního věku se musi brát ohled též 
na nedostatek technické a odborné vybavenosti, osobni i herni 
nejistotu a nevyváženost pozic jednotlivců ve třidě. 
Při volbě je proto vhodné položit si několik základních 
otázek, jak uvádi A. Palarčiková 69: 

1) Je námět dostatečně nosný, obsahuje dostatek podnětů pro 

dlouhodoběj ší práci? Má literární předloha dostatečné 

divadelní kvality? 

2) Obohatí práce vztahy ve skupině, posune úroveň 

spolupráce? 

3) Je výběr vhodný vzhledem k věku dětí a jejich 

schopnostem? 

66 MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu. Praha: AMU, 2004, s.12. ISBN 80-7331-
013-9. 
67 Podrobně divadelní kvality textu formuluje ve své práce Z. Hořínek. (HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické 
dramaturgie. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980, s. 19-22.) 
68 MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu. Praha: AMU, 2004, s.15. ISBN 80-7331-
013-9. 
69 PALARČÍKOVÁ, A. Tygr v oku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 22. ISBN 80-901660-5-9. 
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4) Zaujme, osloví děti téma i příběh natolik, aby je chtěly 

prezentovat formou inscenace? 

5) Vyhovuje námět zaměření skupiny, obohatí jejich 

dosavadní inscenační zkušenost? 

6) Bude možné námět realizovat s počtem dětí, který je 

v daném kolektivu? 

Otázky jsou vztažené k práci na inscenaci, ale aplikovat je 
můžeme i na jevištní tvar, protože jsou pro něj stejně 
zásadní. 
Pokud předlohu upravujeme, nemělo by se stát, že původní dilo 

poškodíme nebo popřeme. Lze vypustit ty části, které nejsou 
dějové nebo nejsou součásti dějové linie, a přitom se neporuší 
výpovědní a umělecká hodnota dila. 
Tvarováni podle literární předlohy v mnohém usnadňuje práci. 
Předloha má většinou již vypracovanou fabuli, charakteristiku 
postav, prostředí. Přispívá k literární výchově a vede ke 
čteni. Žáci mohou docházet k sebepoznáni pomoci jednotlivých 
postav a situaci. Prozkoumávají a ověřuji si vlastni postoje a 
hodnoty. 
Učitel také musi zjistit, zda kolektiv děti předlohu zná. 
Pokud ano, lze rychleji začit společnou práci na hlubším 
prozkoumáni dila a jeho možné transformaci. Pokud je předloha 
neznámá, je možné začit pracovat s napětim a příběh procházet 
tak, aby vzbudil zájem žáků o pokračováni a detaily. S 
vybranou předlohu učitel seznámí žáky tak, že ji přinese bez 
úprav či rovnou upravenou, nebo seznamuje děti s předlohou 
pomoci her a improvizaci. 
U žáků mladšího školního věku na ZŠ z hlediska sociálního, 

emocionálního a psychosomatického vývoje, je znatelný zájem o 
pohádku, a to především kouzelnou, kde hrdina vykonává velké 
skutky, jednotlivé postavy maji jasnou charakteristiku a 

70 přehledné vztahy mezi sebou . 

70 VODIČKA, F. Svět literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967, s. 63. 
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Podle mé osobni zkušenosti se zdá, že v této době převládá zájem dětí o 
příběhy s dětským hrdinou, povídky ze života, historickou a dobrodružnou 
literaturu, mytologické příběhy a moderní přepisy středověkých hrdinských 
eposů. Děti mají rády literaturu s napínavým dějem, jednoduchou 
charakteristikou a zřetelným hrdinstvím. 

Výběr epického díla pro práci na jevištním tvaru je vhodný, 
protože dovoluje jistou miru vlastni interpretace a tvořivosti 
při tvorbě určitých jednotlivosti a detailů, samostatnou 
charakteristiku postav a prostřed! atd. Některá dila však 
neobsahuji dramatičnost, která je základem tvarováni. Učitel 
by měl včas zjistit, zda předloha má nosný dramatický děj. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části popisuji a reflektuji průběh projektu 
„jevištní tvarováni". Praktické ověřeni spolu s teoretickými 
poznatky vede k naplnění hlavního cíle diplomové práce 

zjistit, zda je možné s dětmi raného školního věku na základní 
škole dospět k přijatelnému jevištnímu tvaru, který je možný 
prezentovat i jako představeni. 
Praktická část by měla vést k ověření platnosti stanovených 

hypotéz: 
1) Je možné s dětmi raného školního věku na 

základní škole dospět k přijatelnému jevištnímu 

tvaru. 

2) Stačí vlastní tvořivost dětí mladšího školního 

věku ke zformování ucelenějšího jevištního tvaru, 

nebo je zapotřebí většího dramaturgicko - režijního 

vedeni. 

Dále by měla ukázat proč je vhodné zařadit tento postup práce 
do výchovně - vzdělávacího procesu a jaký vliv má jevištní 
tvarováni na osobnostní a sociální rozvoj žáků. 
Praktická část je rozdělena do pěti základních kapitol. Prvni 

kapitolou je charakteristika skupiny. Následuje kapitola 
přípravná fáze, ve které jsou obsaženy cile této fáze, jej i 
průběh, ukázka dvou hodin a reflexe této půlroční práce. Třeti 
kapitolou je vlastní proces tvarování, jeho cile a reflexe. 
V této kapitole popisuji dvě základní fáze: seznámeni 
s příběhem tvorbu celku, doplněné také o ukázku dvou hodin. 
Dalši kapitolou je veřejné vystupování, jeho cile, premiéra a 
reprízy. Praktickou část uzavírám celkovým zhodnocením 
projektu. Praktickou část doplňuji přilohy uvedené na konci 
diplomové práce. 
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3.1 CHARAKTERISTIKA SKUPINY 

Skupina, se kterou jsem pracovala na diplomovém projektu, 
byli žáci Fakultní základní školy Chlupová. Má činnost začala 
ve druhém pololetí prvního ročníku. Žáků ve třidě bylo dvacet 
tři, z toho dvanáct divek a jedenáct chlapců. Třida měla již 
po prvním půlroce docházky do školy zavedená určitá třidni 
pravidla, která žáci víceméně dodržovali. Jako celek byla 
skupina do určité miry soudržná, protože pani učitelka kladla 
důraz na práci ve skupině, která rozviji spolupráci, schopnost 
domluvit se mezi sebou, schopnost prezentovat výsledek, 
schopnost reflexe atd. Dramatická výchova byla pro žáky zcela 
novým předmětem a nikdo z děti nenavštěvoval literárně 
dramatický obor na ZUŠ, proto se s dramatickou výchovou muselo 
začit zcela od začátku. Celý půlrok bylo mé působeni 
soustředěno na rozvoj základních dramatických dovednosti, 
především pomoci her a cvičeni (rytmických, zvukových, 
pohybových, výtvarných, verbálních), krátkých improvizaci a 
práci s přiběhy. Využívala jsem při jednotlivých lekcích 
fantazii, spontaneitu a zájem o hru, které jsou přirozené pro 
děti mladšího školního věku. 
Na konci prvni třidy odešli čtyři žáci, takže jsem ve druhé 
třidě pracovala už jen s devatenácti dětmi, deseti dívkami a 
devíti chlapci. V dramatické výchově má skupina stejného věku 
určité výhody. Žáci jsou na přibližně stejné vývojové úrovni, 
což usnadňuje učiteli plánováni lekci a rovnoměrnější zapojeni 
žáků do jednotlivých činnosti. Učitel musi zároveň brát 
v úvahu, že každá osobnost je svébytná individualita a 
v mladším školním věku se velmi rozviji. Bylo zapotřebí vnímat 
konkrétní potřeby skupiny a k některým žákům přistupovat 
individuálně. 
Chováni tři žáků v některých momentech během projektu 

hraničilo s hyperaktivitou. Bylo zapotřebí dynamicky střídat 
jednotlivé činnosti, aby se udržela jejich pozornost. To se 
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týkalo i dvou žákyň, kdy jedna měla poruchy hrubé i jemné 
motoriky a lehkou mozkovou dysfunkci a druhá poruchy vnimáni, 
soustředěni a epilepsii. Nebylo ale možné neustále vycházet 
vstříc jejich potřebám, takže průběh některých hodin tito žáci 
ovlivnili. Postupným vyvíjením projektu zvládli soustavně 
spolupracovat celou lekci i výše uvedeni žáci. Dalši čtyři 
žáci měli dyslexii a jedna žákyně výraznou poruchu řeči. Tyto 
speciálně - pedagogické problémy ale nijak neomezovaly naši 
činnost. 
Dalši změnou v naši skupině byl příchod nového žáka. Nový žák 

se chtěl také přidat do projektu. Musel se tedy částečně 
upravit scénář. Chlapec se zvládl seznámit s příběhem velmi 
rychle a naučil se svou roli. Práce na dramaturgicko - režijni 
koncepci byla pak neustále živá. 
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3.2 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 
3.2.1. Cile přípravné fáze 

Hlavní cíle pro žáky: 
- získávání základních dramatických dovedností potřebných pro 

následnou práci 

Dílči cile: 
Uvedené cile jsem převzala ze Vzdělávacího programu Obecná 
škola. Jejich formulace byla vhodná pro mou metodu práce. 
- rozvíjeni tvorby správného dechu, artikulace a správního 

drženi těla 
- rozvíjeni pohybu a orientace v prostoru 
- rozvíjení schopnosti hlasem a pohybem vyjadřovat základní 

emoce, myšlenky, názory, postoje a rozpoznávat je v chováni 
druhých 

- rozvíjeni schopnosti rozlišovat herni a reálnou situaci, 
přijímat pravidla hry 

- rozvíjeni schopnosti vstupu do jednoduchých roli a 
přirozeně v nich jednat 

- rozvíjeni schopnosti zkoumat témata a konflikty na základě 
vlastního jednáni 

- rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině na tvorbě jevištní 
situace, prezentovat ji a sledovat prezentace ostatních 

- rozvíjeni schopnosti reflexe a hodnoceni (to se týká i 
zážitku z dramatického dila 

- rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti 

Hlavni cile pro učitele: 
- volba vhodné látky, předlohy pro plánovaný jevištní tvar 
- učit děti dramatické dovednosti potřebné pro tvarování 
- vhodně a důsledně plánovat jednotlivé lekce 
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3.2.2 Průběh přípravné fáze 

Přípravná fáze se skupinou žáků první třídy základní školy 
trvala půl roku. Od února do června 2004 jsme se s žáky 
věnovali především hrám a cvičením, ale i jednoduchým 
improvizacím a dramatickým hrám. Dramatické hry se týkaly 
především práce s literaturou. Celý průběh této fáze byl 
směřován na zvládnuti základních dovednosti dramatické výchovy 
důležitých pro jevištní tvarováni. Zároveň jednotlivé metody a 
techniky vedly k osobnostně - sociálnímu rozvoji aktérů. 
Protože skupina neměla doposud zkušenost s dramatickou 
výchovou, byla tato fáze velmi důležitá. Dramatická výchova 
byla do vyučovacího procesu zapojena misto hudebni výchovy a 
hodiny čteni. Snažila jsem se tedy do lekci zapojit vice 
činnosti spojené s hudbou, pohybem a literaturou. 
Jednotlivé hodiny byly tvořeny hlavně z her a cvičeni, 

doplňovaných krátkými improvizacemi. Lekce byly většinou 
tematicky uzavřené a někdy obsahovaly ucelený přiběh. Hodiny 
byly plánované jako hlasové rozcvičky, nebo byly zaměřené na 
psychologicko - sociální rozvoj, na rozvoj dramatických 
dovednosti nebo se jednotlivé složky těchto typů hodin 
prolínaly. 

Hry a cvičeni, která jsem používala: 

Hry a cvičení pro seznámení. Využívala jsem je přibližně prvni 
tři lekce. Například hra Co rád dělám, kdy se pantomimicky 
předvádí, jaká je naše oblíbená činnost. 

Rozehřívací hry byly především honičky, například Houbová 

honička, kdy se děti mohly zachránit před houbařem tím, že ze 
sebe vytvořily muchomůrku. Sedly si do dřepu a musely udělat 
„jedovatý" obličej. 

Relaxaci jsem především využívala pro získání představy 
určitého místa a situace, ale také byla důležitou součásti 
hlasových rozcviček, kdy je potřeba uvolněni těla. 
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Aktivizace svalů a těžiště byla další důležitou součásti 
hlasových rozcviček. Možnosti motivace v těchto hrách jsou 
veliké, například, když byly Velikonoce, hráli jsem Jak se 

pomalu z vajíčka klube slepička. 

Hry a cvičení dechová byla obsažena také v hlasových 

rozcvičkách. Člověk z hlíny se učí dýchat - Děti si 
představovaly, že jsou sochy. Sochám jsem darovala dech. Se 
zavřenýma očima zkoumaly děti, kde v těle citi dechový proud a 
co se s tělem při dýchání děje. 
Hry a cvičení hlasová. Zvuky lesa - Žáci byli rozděleni na dvě 
skupiny. Jedna měla vyjádřit bez nástrojů zvuky lesa ve dne. 
Druhá tvořila zvuky lesa v noci. Pak se skupiny vyměnily a 
hledaly jiné možné vyjádření dne a noci v lese. 

Hry a cvičení artikulační. Tvorba zaklínadla - Děti dostaly na 
papírku napsané věty se slovy nemajici význam a smysl. 
V malých skupinkách se je musely naučit zpaměti a v roli 
kouzelníků je pak prezentovaly. 

Hry a cvičeni intonačni a výrazová. Báseň Stojí, stoji bedla, 

ráda by si sedla a vzala si pletení, noha už jí dřevění. -

Nejprve jsme společně přeřikávali báseň, tak aby si děti 
osvojily slova. Následně recitovali žáci báseň samostatně, 
každý se ji snažil prezentovat jinou intonací nebo rytmizací. 

Hry a cvičení rezonanční. Včely na louce - Všichni jsme se 
stali včelami a společně jsme létali po louce plné květin. 
Pohyb byl doprovázen citoslovcem „bzzz". 

Slovní hry. V obchodě jsem si koupil ... - První hráč řekl 
například: „V obchodě jsem si koupil hřeben. Kdo byl na řadě 
zopakoval celou jeho větu a přidal k ni dalši věc, kterou si 
koupil v obchodě. Postupným přidáváním věci vznikala dlouhá 
řada slov, která se neustále opakovala. Obměnou této hry bylo, 
že k jednotlivým slovům museli žáci přidat také pohybové 
vyjádření zvolené věci. 
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a cvičeni na rozvoj dramatických dovedností 

> zvládnutí prostoru: Vzrostlé stromy se procházej 1 po svém 

území - Děti chodily po hernim prostoru v roli stromů, 
které si samy určily. Činnost byla zastavována, aby si 
děti samy reflektovaly, nakolik prostor zaplnily a na co 
si musi dávat pozor. 

> tvorbu z vlastních těl: Stroj vyrábějící konkrétní emoce 

Ve skupinách po čtyřech vytvářely děti stroje na 
vylosované emoce. Společně vymyslely pohyby a zvuky, 
charakterizující například radost. Při předvedeni ostatni 
skupiny poznávaly, o jakou emoci jde. 

> práci s imaginární rekvizitou: Můj oblíbený předmět 

Každý žák pantomimicky předvedl oblíbený předmět. Ostatni 
určovali prezentovanou věc. 

> charakterizaci: Charakteristický pohyb v určité náladě 

nebo stavu - Stáli jsme v kruhu. Postupně každý vstoupil 
krok do něj a řekl například „Mám radost", nebo „Je mi 
zima.". Věta byla řečena určitou intonací a doplněna 
charakteristickým pohybem. Ostatni naráz výstup spolužáka 
zopakovali. 

> temporytmická cvičení: Chůze po prostoru, která vyjadřuje 

náladu, stav člověka - Děti chodily volně po prostoru a 
měnily styl chůze podle mého zadáni. Pohybovaly se jako 
člověk, který je smutný, šťastný, velmi starý, uchvátaný 
atd. 

y a cvičení na rozvoj psychických funkcí jedince a sociální 
tahy. 

> cvičení na pozornost a soustředění: Postupně přidáváme 

jednotlivé zvuky lesa - Děti seděly v kruhu. Prvni žák 
začal vymyšleným zvukem, který neustále opakoval. Po 
chvili se přidal s jiným zvukem dalši žák, a tak dále 
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dokud nevydávali zvuk všichni žáci. Na moment ozvučili 
les všichni naráz a potom postupně ukončovali své 
zvučeni. Ten, kdo prvni začal také prvni skončil. Děti se 
snažily najít zvuky tak, aby se neopakovaly. 

> smyslové vnímání: Poznávat po hmatu jaký předmět koluje -

Dětem v kruhu jsem postupně dávala poznat pět předmětů. 
Když si předmět prozkoumali všichni, společně určovali, 
co to mohlo být. 

> obrazotvornost a tvořivost: Vytvoření zaklínadla - Žáci 
ve skupinkách vymýšleli zaklinadlo pro společnou 
oblíbenou věc. Vytvořili slova zaklinadla a pohyb při 
čarováni. 

> cvičeni na kontakt a komunikaci: Řada podle abecedního 

pořadí - Bez mluvení se museli žáci abecedně seřadit. 
Nejdřív podle příjmení, pak podle křestních jmen. 

> mimoslovní komunikaci: Přehnané opakování pohybů -

Pracovalo se ve dvojicích. Jeden žák se libovolně 
pohyboval, druhý kopíroval přehnaně jeho pohyby. Pak si 
vyměnili své role. 

> skupinovou citlivost: Hra na dirigenta a orchestr - Jeden 
žák jde za dveře. Děti se domluví, kdo bude dirigentem, 
který obměňuje hudební nástroje. Hru na ně vyjadřují 
pantomimicky. Žáci stojí v kruhu, aby na sebe vzájemně 
viděli.Přichozi žák se snaži rozpoznat, kdo v kruhu udává 
pohyb, kdo je dirigent. 

Při stavbě hodiny jsem využívala také jednoduché improvizace, 
které měly průpravný charakter pro improvizace složitější. 

> improvizace bez kontaktu: Pohybové vyjádření hudby - Děti 
tančily nebo se libovolně pohybovaly na neznámou hudbu 
z CD. 
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> improvizace s kontaktem jak ve dvojici, tak i v malých 
skupinách. Co by se v lese nemělo dělat - V malých 
skupinách si děti připravily krátkou improvizaci, co by 
se v lese nemělo dělat. Jednotlivě vymyšlené činnosti 
prezentovaly tak, aby se respektoval prostor hlediště a 
jeviště. 

> improvizaci s dramatickým dějem: Najdu opuštěné zvíře 

v lese - Ve skupinkách děti společně vymyslely krátký 
přiběh na toto téma a rámcově si připravily improvizaci. 
Opět byly vedeny k tomu dodržovat prostor hlediště a 
j eviště. 

> dramatická hra se objevila se během tohoto půl roku pouze 
třikrát a vždy byla spojena s literaturou, například 
Tantalova muka viz. kapitola 3.2.3, Utopení Mořeny a 

Pověst o Horymírovi. 
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V přípravné fázi jsem měla dostatek času dosáhnout svého 
cíle, n a j i t v h o d n o u l á t k u p r o j e v i š t n í t v a r o v á n í . S e z n á m i l a 

jsem se dobře se skupinou žáků první třídy. Pozorovala jsem 
jejich dovednosti, zájmy, znalosti, individuální i kolektivní 
potřeby a jejich vzájemné vztahy. Podle získaného náhledu na 
s k u p i n u j s e m h l e d a l a v h o d n o u l á t k u p r o j e v i š t n í t v a r o v á n í 

s těmito konkrétními dětmi. Díky pozorování, částečné znalosti 

psychosomatické úrovně dětí mladšího školního věku, zkušenosti 
z jednotlivých lekci a konzultacemi s třídní učitelkou, jsem 
se rozhodla pracovat s literární předlohou. Určité knihy, 
vhodné pro tvarování s dětmi mladšího školního věku, které 
jsem si vyhledala, nebyly pro tuto skupinu vhodné. Buď 
obsahovaly málo postav nebo neodpovídaly charakteru dětského 
kolektivu a jeho potřebám. Kniha Václava Čtvrtka Dobrodružství 

bývalého piráta Koliska (příloha 1) se mi zdála pro tuto třídu 
nejvhodněj ší. 
Děti tohoto věku maji rády příběhy s dětským hrdinou a 

Kolisko byl stejně starý jako ony. Vyprávěni má velmi napínavý 
děj, dynamicky se střídají jednotlivé dramatické situace, 
postavy jsou různorodé a jednoduše charakterizované. Pro výběr 
této knihy mě inspirovalo především prostředí a postavy. 
Hlavni část příběhu se odehrává na pirátské lodi mezi 
„záludnými" piráty, což bylo dobrou motivací pro zaujetí žáků. 
Výše uvedené aspekty vyhovovaly potřebám a charakteru složeni 
třidy. Vytvořila jsem předběžnou dramatizaci předlohy na 
základě dramaturgické analýzy (viz kapitola 2.2.5). Pracovala 
jsem na dramaturgicko - režijní koncepci tak, abychom v prvním 
pololetí druhé třídy mohli společně procházet jednotlivé 
dramatické situace a vytvářet postupně plánovaný jevištní 
tvar. Musela jsem však počitat s možnosti přeměny určitých 
části koncepce v procesu tvarováni, jelikož jsem chtěla 
pracovat především s přirozenou tvořivostí dětí. Koncepci jsem 
nechala záměrně otevřenou, aby děti získaly větší zkušenost 
s práci na jevištním tvaru a plně si prožily přiběh. 
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Žáci byli pak společně se mnou režiséři, dramaturgové, 
scénografové atd. a jejich nápady jsme včleňovali do rámcové 
koncepce. Jako hlavní režisér a dramaturg jsem musela dbát na 
to, aby jejich návrhy nenarušovaly či nepřeměňovaly hlavni 
dějovou linii přiběhu, jako pedagog jsem se snažila využit co 
největši měrou vlastni tvorbu děti. 
Přesto jsem v dramatizaci předlohy vynechala některé postavy 

a situace, které byly epizodniho charakteru, a pracovala jsem 
především s příběhem odehrávajícím se na pirátské lodi. 
Z předlohy jsem vyškrtla úvodní část, kde autor v ich-formě 
uvádi příběh. Dále jsem při tvorbě scénáře vynechala první 
situaci příběhu, která popisuje, jak hlavni hrdina knihu 
získal. Přesto jsem žáky s touto situaci seznámila, aby měli 
nadhled nad následným dějem. Největši změnou bylo, že jsem 
v dramatickém textu nepracovala s přiliš rychlým stárnutím 
hlavního hrdiny, které se vztahovalo k určitým dramatickým 
situacím. Knižni příběh jsem tim do jisté miry zjednodušila, 
věk hlavního hrdiny zůstal po celou dobu neměnný (osm let), 
aby byl pro stejně staré děti lépe uchopitelný. Motivace 
k práci byla proto snazší, děti se s hrdinou lépe ztotožnily a 
měly o tvarováni celkově vyšší zájem. Scénář jsem koncipovala 
jako sen, protože bylo důležité, aby příběh začal a skončil na 
stejném mistě. Pro děti tohoto věku je typické konkrétní 
logické myšleni, které by bylo v rozporu s předlohou, v niž se 
objevuji dvě roviny fikce. Výraznější fikci byla existence 
pirátů, která se zdála pro děti přijatelná diky předchozím 
zkušenostem s dobrodružnými příběhy. Obtížně pochopitelnou 
fikci by bylo ponecháni hlavního hrdiny v roli piráta, kdy se 
po chyceni pirátů do knihy nedostává zpět do reality, ale 
zůstává ve světě fikce (viz příloha 1). 
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3.2.3 Ukázka hodin 

Ukázky jsem zařadila pro zpřesnění konkrétní představy o 
průběhu projektu. Přípravná fáze byla zaměřena na osobnostní a 
sociální rozvoj žáků a rozvoj základních dramatických 
dovednosti. 
Hlavním cilem ukázky č. 1 byl rozvoj pohybového vyjádření a 

pohybu v prostoru. Částečné zvládnuti těchto dovednosti bylo 
důležité pro jevištní tvarováni, aby děti byly schopny 
pohybově vyjádřit jednáni postav (například činnost pirátů na 
lodi), a aby dokázaly dynamicky zaplnit prostor jeviště. 
Dramatickým cilem ukázky č. 2 bylo ziskat zkušenost se 

stavbou příběhu a schopnost vnímat jeho dějovou linii. Tato 
hodina byla především důležitá pro mne, abych z pozice 
zúčastněného pozorovatele zjistila, do jaké miry jsou děti 
schopny vnimat a soustředit se na děj a jaké techniky 
dramatické výchovy jsou vhodné pro tento styl práce. Zároveň 
zde žáci získávaly dalši zkušenosti s jednotlivými technikami 
(improvizace, vstup do role atd.). 

Ukázka č.l - Příprava na hodinu: 
- rozvíjeni pohybového vyjádřeni a pohybu v prostoru 

1. Přivítání s dětmi. Každý v kruhu řekne jednu krátkou větu o 
tom, co nejzajímavějšího zažil o víkendu. 
Cil: uvolněni atmosféry. 

2. Stojime v kruhu. Každý řekne své jméno, ke kterému přidá 

přídavné jméno charakterizující žákovu osobnost. Připojí 
k t o m u p o h y b v y s t i h u j í c ! p ř í d a v n é j m é n o . ( „ J á j s e m P e t r 

zlobivý.") Všichni naráz představení žáka co nejvíc přesně 
zopakuji. 
Cil: rozvíjeni schopnosti vyjádřit pohybem určitou vlastnost, 
soustředit se na činnost spolužáka. 
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3. Učitel vypráví: O prázdninách jsem se dozvěděla, že kdysi 
dávno existoval pták jménem Wurumbu, který chodil pozadu a 
v předklonu a navic byl slepý. 
Cil: motivace k následné činnosti. 

4. Pták Wurumbu. Tři žáci jsou uprostřed pevného kruhu, 
vytvořeného z těl spolužáků. Jako ptáci Wurumbu, snaži se ti 
tři najit poslepu, v předklonu a pozadu skulinu v kruhu, 
kterou by se dostali ven. Kruh se po chvili na tajně určeném 
mistě rozevře. Wurumbu, který našel cestu ven, musí pištěním 
pomoc ostatním ptákům. 
Cil: rozvíjeni spolupráce, pohybu v prostoru, vstupu do 
jednoduché role. 

5. V roli Wurumba chodi žáci po prostoru, ale oči maji 
otevřené. Pokud do bubínku bouchnu jednou snaži se ze sebe 
udělat nejmenšiho Wurumba na světě. Když bouchnu dvakrát 
stanou se těmi největšími. 
Cil: rozvíjeni schopnosti vyjádřit stav tělem, pohybu 
v prostoru, vnímat spoluhráče, vstupu do role. 

6. Chůze po prostoru. Jako lidé se procházíme po parku. Je 
krásný letni den, z přírody je citit klid ... je nám dobře, jsme 
šťastni a spokojeni. Znenadání nám na záda skoči obrovský 
Wurumbu - sotva ho uneseme. Po chvili Wurumbu zmizl. Toto 
opakujeme asi třikrát. 
Cil: Rozvíjeni schopnosti pohybu v prostoru, vyjádřit stav 
tělem, vnímat spoluhráče. Rozvíjeni fantazie a správného 
drženi těla. 

7. Stojime v kruhu. Wurumba jsme se zbavili a tak si můžeme 
vydechnout.• Snažime se co nejdéle vydechovat, každý si zkusi 
alespoň pětkrát. 
Cil: prodlužováni výdechového proudu. 
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8. Meditace v kruhu. Abychom se uklidnili ze zážitku z parku, 
chvíli si společně zameditujeme. Všichni máme zavřené oči, 
držíme se za ruce a rezonujeme pomoci slova OHM. Posléze se 
děti přesvědčí, kde jim tělo rezonuje. Pak se tomu všichni od 
srdce zasmějeme. 
Cil: hledání rezonančních mist, trénink bráničniho impulsu. 

9. Pantomima. Předvádíme postupně, co vše by pták Wurumbu mohl 
dělat. 
Cil: Rozvíjeni schopnosti vyjádřit se pohybem, pohybu 
v prostoru, rozvoj fantazie. 

10. Kresba Wurumba. Žáci kresli svoji představu o Wurumbovi. 
Cil: rozvíjeni fantazie a výtvarného vyjádření. 
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Reflexe hodiny 
Zahájeni hodiny bylo směřováno především k uvolnění 

atmosféry. Děti musely řict pouze jednu větu o vikendu. 
Některým žákům se to podařilo rychle. Asociovala se jim 
vzpomínka na jeden konkrétní emocionální zážitek. Jiným to 
trvalo déle, jelikož byli nuceni vybrat s mnoha zážitků ten, 
který pro ně byl nejdůležitějši. 
Prvni cvičeni vedlo k rozehřát! skupiny. Většina děti měla 

problém najit přídavné jméno, které by je charakterizovalo. 
Volily proto takové, které vystihovalo jejich stav teď a tady. 
(Například: Hladová Petra, Ospalý Tadeáš) Přídavné jméno 
doplnily spontánně jednoduchým gestem nebo pohybem. Hra na 
ptáka Wurumba děti velmi bavila. Hru jsme opakovali tak 
dlouho, dokud si roli ptáka nevyzkoušeli všichni. Většina žáků 
měla problém s udržením zavřených oči. Neměli dostatečnou 
zkušenost s podobným typem cvičeni. Zrak je pro děti tohoto 
věku nejvíc používaný smysl. Bez něj se neorientovaly 
v prostoru a projevila se nedůvěra vůči skupině. Mnoho z nich 
se z kruhu pokoušelo dostat rychle až agresivně, snažily se 
násilně rozbit pevný kruh. 
Nejmenšiho a největšiho Wurumba si děti vysloveně užily. 
Pokryly velmi dobře celý prostor a okamžitě reagovaly na 
domluvená znamení. Následné cvičeni bylo zaměřeno především na 
rozvoj správného drženi těla. Diky tomu, že do cvičeni byl 
vložen akčni prvek (skok Wurumba na záda), byly děti po celou 
dobu plně soustředěny a dobře pracovaly se svým tělem. Dech a 
meditace pro ně byly přílišným „zpomalením", nedokázaly udržet 
pozornost ke své činnosti. Teprve když hledaly rezonanční 
mista na těle, vzrostla jejich soustředěnost. Pantomimou mohli 
žáci popustit uzdu své fantazie, přesto většina děti využila 
činnosti, které zažily nebo denně zaživaji. Při kresbě Wurumba 
aplikovaly děti vlastni zkušenosti s ptáky a zcela zapomněly 
na charakteristický postoj Wurumba. 
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Ukázka č.2 - Příprava na hodinu: 

seznámení s Řeckou pověstí o Tantalovi, rozvíjet zájem o 
čtení 
- uchopeni tématu: důsledky nemorálního jednáni 
- ziskat zkušenost se stavbou přiběhu a schopnost vnimat jeho 
dějovou linii 

1. Sezeni v kruhu. Volně si povídáme o zážitcích z projektu 
Řecko, který trval předchozích 14 dni. Snažíme se především 
pojmenovat Bohy. 
Cil: rozvoj schopnosti vyprávět, zaujmout děti tématem. 

2. Hostina Bohů na hoře Olymp. Koberec představuje horu Olymp. 
Žáci, kteři postupně vcházi na koberec-Olymp se představ! a 
usednou k fiktivni hostině, kde řeši božské problémy. 
Cil: vstoupit do jednoduché role a jednat v ni, řešit 
vymyšlený problém v roli, improvizovaný dialog. 

3. Vyprávěni: V Lýdii, v krajině, která dnes patři Turecku, 
panoval za starých časů král. Nebylo bohatšího krále - hora 
Sipylos mu dávala z-lato, jeho pole se táhla na dvanáct dni 
cesty. A klasy na nich byly dvakrát tak těžké než na ostatních 
polich. I bohové obdařili krále svou přižni. Dovolili mu, aby 
s nimi zasedl na Olymp za stůl, účastnil se jejich hostin a 
poslouchal, o čem nesmrtelní bohové hovoři. 
Cil: soustředěni skupiny na vyprávěné téma, uvedeni do 
přiběhu. 

4. Socháni krále. Učitel je kus hliny a žáci z něj vytváří 
představu sochy krále. 
Cíl: spolupráce, schopnost se domluvit, prosadit či přijmout 
nápad. 
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5. Učitel v roli vytvořeného krále promluví: Chodím na hostiny 
bohů, nalévají mi božský nektar, jim s nimi božskou ambrózii a 
vim, co si povidaji. Nikdo z lidi nemůže pochybovat o tom, že 
jsem také bohem. Sice nejsem vševědoucí, ale kdo vi jsou-li 
vševědouc! bohové. Vyzkouším je a přesvědčím se o tom. 
Cil: rozvíjeni příběhu, podníceni zájmu o přiběh. 

6. Návrhy. Děti navrhuji, jaký čin může král udělat, aby se 
přesvědčil. 
Cil: rozvoj fantazie, formulovat a prezentovat názor. 

7. Přečtení úryvku z knihy Staré Řecké mýty a pověsti od E. 
Petišky, str. 46. 0 tom, jak ukradl sochu. 
Cil: soustředit se na čtené, posunuti příběhu. 

8. Dvě skupiny stoji proti sobě. Jsou svědomím krále. Na jedné 
straně jsou ti, kteři chtěj i, aby král sochu vrátil. Druhá 
skupina je proti. Žáci střídavě řikaji argumenty, proč by se 
král měl rozhodnout podle nich. 
Cil: formulovat a prezentovat názor, vnímat a soustředit se na 
spoluhráče. 

9. Vyprávěni: Král odpřísáhl, že sochu nemá. Kněz odešel 
s nepořízenou a král byl přesvědčen, že se bohové jenom tak 
tváři, že jsou vševědoucí. Bohové však dobře věděli o každém 
činu krále, ale čekali, zda zaslepený král nedá přednost 
pravdě před lži. Ale zpupnost krále rostla a rostla. Každým 
činem se vysmíval božským i lidským zákonům a nakonec si 
vymyslel hrozný a neslýchaný čin. 
Cil: soustředěni skupiny na vyprávěné, posunuti děje. 

10. Improvizace ve skupinách po pěti. Co mohl král tak 
neslýchaného vymyslet. 
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Cíl: domluvit se ve skupině, rámcově připravit improvizaci, 
vstup do role, při prezentaci dodržovat prostor jeviště a 
hlediště. 

11. Čteni z knihy str. 47. 
Cil: posunuti přiběhu, soustředěni skupiny na čtené. 

12. Diskuse. Žáci v roli bohů diskutují o trestu vhodném pro 
krále. 
Cil: vstup do role, argumenty přesvědčit ostatní, rozvoj 
fantazie. 

13. Čteni str. 48. 
Cil: posunuti přiběhu, soustředěni skupiny na čtené. 

14. Postava krále. Učitel v roli, nebo žák představují krále 
svazujícího tři muka. Postupně se žáci postavi za něj a řeknou 
královu možnou myšlenku. 
Cil: vcítěni se do druhého, asociační myšlení, pozornost 
skupiny na spolužáka. 

15. Vyprávění. Syna- tohoto krále znovu bohové oživili a byl 
mnohem krásnější. Král, který trpi dodnes se jmenuje Tantalos. 
Cil: uzavřeni děje. 

16. Reflexe. Diskuse nad chováním krále, jak se řeší hrozné 
činy v této době. 

Cil: vlastni názor a postoj, tresty v dnešni době. 

Reflexe hodiny 

Tato dvouhodinová práce byla velmi kvalitní. Děti byly po 
celou dobu plně soustředěné na příběh, při jednotlivých 
činnostech pracovaly s velkým nasazením. 
Když děti vstupovaly na koberec jako na Olymp většina z nich 

zvolila jiného boha. Nastala improvizovaná diskuze. Pro 
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náhodně příchozího by to vypadalo jako přestávka. Žáci byli 
velmi hluční. Asi po pěti minutách jsem diskusi přerušila a 
žáci reflektovali své rozhovory. Diky reflexi jsem zjistila, 
že všichni po celou dobu udrželi svoji roli a diskutovali o 
problémech, které si vymysleli. Například chtěli potrestat 
opilce tak, že „mu dají tolik alkoholu, až mu bude špatně a už 

to víc nebude chtít". Vyprávěním zjistili, že mezi bohy chodi 
král. Aby si ho lépe představili, vytvořili ze mě sochu krále, 
která pak ožila. V roli krále jsem jim prozradila, co se 
pokusím dokázat. Tim si přiblížili jeho charakter. Při tvorbě 
krále byly děti přehnaně aktivní, musela jsem jejich činnost 
časově omezit, jinak by sochu nedokončily. Byly příliš 
nadšené, že se mnou mohou něco dělat. Při četbě nebo vyprávěni 
byly děti plně soustředěné. Děj pro ně byl dostatečně 
napínavý. Bavilo je proto vymýšlet, jakým způsobem chtěl král 
dokázat, že bohové nejsou vševědoucí. 
Poprvé jsme zkusili techniku svědomí (vrátit či nevrátit 

sochu). Tento typ techniky je pro mladši školni věk ještě 
náročný, ale žáci byli natolik vtaženi do děje, že se ani zde 
neobjevil závažnější problém. Vcelku rychle vymýšleli 
argumenty, některé i opakovali, ale nikdy nevznikla promlka. 
Když vymýšleli králův nehorázný čin, neobjevilo se nikdy nic 
krutého. Například vymysleli, že něco ukradl Diovi. Po 
přečtení toho, co král skutečně udělal, rozhostilo se po třidě 
ticho, všichni byli vyděšeni. Žáci měli možnost potrestat 
krále v roli bohů, ale jejich tresty byly příliš mírné. 
Například „padesát let musí uklízet Olymp". Prozradila jsem 
jim tři muka pro Tantala, vytvořili jsme znova jeho postavu. 
Když potom žáci chodili jednotlivě za postavu krále (jeden žák 

se dobrovolně přihlásil a celou dobu vydržel nehnuté) a říkali 
jeho myšlenky, většina z nich jeho činů litovala a omlouvala 
se bohům. Po ukončeni se polovina děti okamžitě ptala, co se 
stalo se synem. Jeho smrt jim přišla velmi nespravedlivá. 
Dovyprávěla jsem jim tedy přiběh dokonce. Bohové syna krále 
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oživili. Při následné reflexi mnoho děti rozzlobeně 
komentovalo chováni krále, ale všechny se shodly, že trest byl 
příliš krutý. Navrhovaly například 30 let vězeni. 
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3.2.4 Reflexe přípravné fáze 

Začátek přípravné fáze byl velmi náročný, především 
z hlediska přípravy na hodiny. Nezkušený kolektiv děti 
mladšího školního věku vyžadoval propracovanou přípravu, která 
odpovídala věku a psychosomatickým podmínkám žáků. Průběh 
výuky měl zároveň naplňovat cile jak osobnostně - sociální, 
tak především dramaticko - výchovné. Pokud jsem nepropracovala 
detailně přípravu, okamžitě se při dramatické výchově její 
nedostatky projevily. Nedokonalé připravení motivace a 
formulace zadáni byla pro mne ponaučením; cvičeni byla v tomto 
připadě dětmi špatně pochopena, proto se rytmus hodiny 
částečně pozastavil. Stačilo přeměnit formulaci daného 
cvičeni, aby žáci pochopili, co maji dělat a hodina se vrátila 
do původního tempa. 
Zároveň jsem musela počítat se žáky s individuálními 

potřebami. Zatímco téměř všichni žáci bez problémů pochopili 
důležitost práce ve skupině, bylo nutné pracovat se dvěma 
dívkami se specifickými potřebami individuálně. Debatovaly 
jsme o tom, proč je dobré zapojit se do skupinové práce 
z hlediska osobnostního a sociálního přínosu. Pokud jsem do 
výuky začlenila práci ve dvojicích nebo menších skupinkách a 
jedna z divek početně přebývala, snažila jsem se ji do 
kolektivu integrovat, nebo jsem byla jejím partnerem já, 
protože vzniklé skupinky je odmítaly do svého středu přijmout. 
Práce byla složitější do té doby, dokud většina děti nezačala 

dodržovat domluvená pravidla, jako např. sezeni v kruhu tak, 
aby na sebe všichni vzájemně viděli a aby měli kolem sebe 
dostatek prostoru pro snadnější pohybové vyjádřeni. Situace se 
zlepšila, když děti pochopily, že je výhodné domluvená 
pravidla akceptovat. 
Většina hodin byla založena na dynamickém střídáni činností, 

ve kterých převládaly za začátku „akčni" činnosti, které byly 
někdy proloženy činnostmi klidovými. Mezi „akčni" cvičeni 
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patřily především jednotlivé druhy honiček, ale i některé 
improvizace, například práce s imaginárním předmětem, který má 
nepřirozené rozměry. Pro klidná cvičeni bylo většinou 
zapotřebí plného soustředěni žáků, například to byla 
jednotlivá dechová cvičeni. Žáci, především chlapci, měli 
neustálou potřebu být plně pohybově aktivní. Nedokázali dlouho 
udržet pozornost, natož soustředit se při klidových 
činnostech, jako je například relaxace. Prvni polovina 
přípravné fáze byla zaměřena především na rozvoj osobnostně -
sociální. Tato část se týkala hlavně rozvíjeni spolupráce, 
vzájemné komunikace, tolerance vůči sobě samým a různým 
názorům, schopnosti argumentace, mluvni obratnosti, reflexe, 
hodnoceni. 
V druhé polovině přípravné fáze se zlepšilo celkové klima 
třidy, a tim průběh projektu. „Akčni" činnosti se s klidovými 
víceméně vyrovnaly. Žáci se dokázali déle soustředit, 
například při relaxaci měla již většina děti zavřené oči. 
Začala jsem tedy soustředit svou práci vice na svůj hlavní cil 
- získání základních dramatických dovedností. Žáci rozvíjeli 
ve větši miře svou schopnost práce s imaginárním předmětem, 
hry v roli, improvizováni, vytvořit živé obrazy, pantomimicky 
se vyjádřit atd. Protože se jejich pozornost a spolupráce 
zlepšila, rozvíjeli jsme více mluvni, pohybové a rytmické 
vyjádření se. Mohla jsem vice pracovat s hlasovými 
rozcvičkami, improvizacemi a dramatickými hrami. 
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3.3 VLASTNÍ PROCES TVAROVÁNÍ 
3.3.1. Cíle vlastního procesu tvarování 

Hlavní cíle pro žáky: 
- projít si celý příběh (situace, postavy, prostředí) pomocí 

metod a technik dramatické výchovy 
- zvolit a fixovat jednotlivé situace z příběhu, které vedou 

ke vzniku jevištního tvaru 

Dílči cile: 
- viz dilči cile přípravné fáze 
- rozvíjeni schopnosti improvizováni (jednoduché i složitější 

situace) 
- rozvíjeni schopnosti vytvářet a využívat prostředky 

z jiných estetických oborů 
- rozvíjeni schopnosti zacházet metaforicky s předměty 
- rozvíjeni schopnosti společně hledat hlavni téma přiběhu 
- rozvíjeni schopnosti vybirat jednotlivé situace a 

prostředky z předchozího improvizování, které jsou vhodné 
pro tvarování 

- rozvíjení schopnosti přijmout zvolenou nebo určenou 
jevištní postavu a plně se soustředit na práci ve své roli 

- rozvíjení schopnosti přirozeně komunikovat v herních 
situacích tvarováni 

Hlavni cile pro učitele: 
- práce na dramaturgicko - režijní koncepci 
- využívat tvořivosti děti a spolupracovat s nimi 
- pracovat s dovednostmi děti a respektovat jejich 

psychosomatický vývoj 

L 
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3.3.2 Seznamováni s příběhem 

Seznámení s příběhem trvalo čtyři měsíce (od září do prosince 
2004) a docházelo při něm k tvarováni určitých situaci. Ze 
začátku jsme pracovali v obecné rovině. Probírali jsme téma 
moře, co vše se řadi k tomuto pojmu, jaké zvuky k moři patři, 
jak to vypadá pod mořem atd. Při hledáni toho, co patři pod 
pojem moře, jsem využila metody brainstormingu, kdy děti plně 
využívaly vlastni zkušenost. Zvuky jsme vytvářeli pomocí 
nepřipravené improvizace. Děti byly vlnami v moři a zvukem se 
snažily vyjádřit podmínky, které jsem zadávala (moře při 
bouři, klidné moře, moře v noci, pobřežní vlny atd.). Jak to 
vypadá pod mořem jsme zjišťovali vstupem do role potápěčů. 
V jedné části hodiny zaměřené na potápěni jsem byla hlavním 
školitelem potápěčů, prováděla jsem je prostorem a popisovala 
prostřed! pod hladinou. 
Dalším tématem bylo K čemu je dobré umět číst. Společně jsme 

hledali různé důvody, proč je čteni důležité a jakým způsobem 
bychom přesvědčili člověka, který se odmitá naučit čist (viz 
ukázka hodiny č.l). Zjišťovali jsme možnosti využiti čteni 
v životě a seznámili jsme se s různými komunikačními systémy 
(Morseova abeceda, posunková řeč, prstová abeceda atd.). 
Dalši dvě hodiny se seznamovaly děti s hlavni postavou 

přiběhu. Podle jednotlivých předmětů měly přibližně zjistit, o 
jakou postavu jde (věk, jeho oblíbené i neoblíbené činnosti, 
určité rysy osobnosti atd.) Když se celá skupina shodla na 
tom, že jde chlapce, který neumi čist a miluje čokoládu, 
propracovávali jsme dalšimi metodami a technikami jeho 
charakteristiku a zjišťovali o něm potřebné informace. 
Například při tvorbě sochy zmíněného chlapce vymysleli žáci 
jeho křestni jméno a styl oblékáni. Diky mému vstupu do role 
Martina Koliska se žáci dozvěděli dalši informace o této 
postavě. Aby žáci ziskali nadhled nad postavou Koliska, 
vstoupila jsem i do role knihkupce Rotrekla, který přinesl 
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dětem především věcné a objektivní informace o chlapci a 
zároveň je uvedl do děje. Výše uvedený začátek seznamovací 
fáze byl motivací pro následnou práci. 
Po poznání dvou postav z příběhu jsem začala přibližovat 

dětem samotný děj. V této části jsem již pracovala s některými 
dramaturgickými změnami textu (věk hlavni postavy byl neměnný, 
pirátů bylo osm a hlavni přiběh byl sen). Epizodni situaci 
s knihkupcem Rotreklem (Knihkupec daroval Koliskovi knihu 
k narozeninám viz přiloha 1) jsem prozatím ponechala, pro 
snazši pochopeni následného děje. 
Prvni dramatickou situaci bylo hozeni darované knihy na zem a 

zjeveni pirátů. V této části jsme tvořili jednotlivé postavy 
pirátů (jejich funkci na lodi, vzhled, povahu atd.). Činnosti 
jednotlivých pirátů na lodi si děti vymyslely zcela samy. 
Nejdřív jsme diskutovali, jaká „povoláni" lze najit na 
pirátské lodi a vybrali jsme osm nejdůležitějších. Následně si 
každý zvolil určitou funkci a hledal pro ni pohybové vyjádření 
při simultánní pantomimě. Následovaly pohybové improvizace 
vybrané činnosti ve skupinách po třech. Nakonec jsme pro 
jednotlivé funkce hledali vyjádřeni ve zkratce, pomocí živých 
obrazů. Ty si děti nejdříve připravily a potom je prezentovaly 
na „jevišti" pro ostatni, abychom jim jako pozorovatelé mohli 
objektivně poradit. 
Také jsme si museli ujasnit vztah pirátů ke Koliskovi, 

například pomoci rozboru pirátské písničky, která je zásadni 
pro pochopeni konáni pirátů. Improvizacemi jsme hledali různé 
možnosti, jak se mohl Kolisko zachovat. Žáci pracovali ve 
skupinkách po čtyřech. Prvnim krokem bylo shodnout se na tom, 
jak situaci budou řešit. Protože myšleni děti mladšího 
školního věku je ovlivněno stádiem konkrétních logických 
operací, situaci řešili tak, jak by se zachovaly ony, 
například by zavolaly rodiče. Ani jednou se nestalo, že by se 
přidal Kolisko k pirátům. 
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Převyprávěla jsem jim, co Kolísko skutečně udělal, a tak jsme 
následně prožívali a řešili důsledky toho, že se dal piráty 
přesvědčit a přidal se k nim. Když byl zavřen do podpalubí, 
vytvářeli jsme různé strategie úniku, opět pomoci rámcově 
připravených improvizací. Zároveň jsme zkoumali, jak se může 
člověk citit v takové situaci a jak bylo Koliskovi. Vytvářeli 
jsme názorové spektrum. Schoulila jsem se pod lavici a 
vytvořila sochu nešťastného Koliska. Děti psaly do papírových 
bublin jeho možné myšlenky a dávaly je přede mne. Následně 
jsme si škálu myšlenek přečetli a diskutovali jsme, které 
z nich jsou pravděpodobné a které méně. Debatu jsem převedla 
do obecné roviny, aby si děti uvědomily, jak by přemýšlely ony 
v dané situaci. Záměrem bylo, aby se vice vcitily do postaveni 
Koliska. Tim jsme prohloubili charakter této postavy. 
Důsledkem konáni Koliska bylo posláni do strážného koše. 

V této části jsme především pracovali na zvukovém plánu (žáci 
hledali prostředky pro vytvořeni zvuků bouře). Následkem svého 
chováni musel Kolisko naporcovat velrybu. Skupinovými 
improvizacemi předváděli žáci možný styl chytání velryby, 
simultánně si vyzkoušeli jeji porcováni. 
Dramatickým okamžikem přiběhu byla bouře u Čagotských 

ostrovů. Piráti diskutovali, jestli mají pustit prozatím 
utajeného devátého piráta, který uměl zastavit bouři, ale 
zároveň mohl prozradit Koliskovi, jak se zbavit pirátů. Na 
této části jsme pracovali dlouhodoběji. Tvořili jsme zvukem a 
pohybem bouři, zkoumali jsme situaci pirátů i Koliska 
z různých hledisek a vytvářeli jsme postavu devátého piráta. 
Vytvořit zvuk veliké bouře a neomezovat mluvní projev 
přílišnou hlasitosti, bylo pro děti velmi náročné. Pokud 
pracuji s Orfeovými nástroji, chtějí je využít co největší 
měrou. Bylo pro ně velmi náročné přiměřeně zkombinovat 
nástroje a řeč. Nedokázaly se soustředit na obě činnosti 
naráz. Jestliže mluvily do bouře, přestaly hrát na vybraný 
nástroj a naopak. V tomto případě mi velmi pomohla pani 
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učitelka, která na hudebních složkách představeni pracovala 
v rámci hudebni výchovy. Diky tomu žáci dosáhli po měsični 
práci dobré iluze bouře. 
Nový pirát nakonec musel bouři zastavit a prozradil Koliskovi 
tajemství. Žáci vytvářeli prostředky na utišeni bouře, 
zkoušeli zpivat piseň proti bouři. Vymýšleli zněni tajemství, 
zformulovali jeho zněni ve dvojicích na papir a při následné 
reflexi prezentovali svoje dilo a společnou diskusi jsme 
zjišťovali, která by se mohla v přiběhu odehrát, která ne a 
proč. Děti se tak učily věcně vyjádřit svůj názor a hledat 
vhodné argumenty. Zkoumali jsme Koliskovu reakci na zjištěné 
tajné informace pomoci názorového spektra, kdy se žáci snažili 
verbálně vystihnou možné Koliskovi myšlenky. 
Do bezvýchodné situace přilétá papoušek a posléze připlouvá 

velryba. Simultánní improvizaci ve dvojicích jsme zkoušeli 
dialog papouška s Koliskem, prožívali jsme v roli Koliska 
vyčkáváni přiletu papouška a situaci, kdy Kolisko knihu 
získal, ale stále neuměl čist. Vyčkáváni jsme vytvářeli 
například individuálním vstupem do role. Kdo chtěl, mohl jit 
do prostoru jeviště a pomoci pantomimy zahrát očekáváni. 
Ostatni reflektovali předváděné a vzniklé nápady se do 
jevištní podoby pokusil převést dalši hráč. 
Učili jsme se pracovat se zástupnou rekvizitou (velryba -

peřina), zjišťovali jsme, za jakých podmínek a jakým způsobem 
se Kolisko učil ze slabikáře, který mu přinesla velryba. 
Ztvárněni připluti velryby jsem se dvěma dívkami zkoušela 
individuálně, především jsme hledaly vhodné uchopeni peřiny, 
tak aby to pro divky nebylo fyzicky náročné. Prvně jsem 
zamýšlela, že velrybu budou vodit obě naráz. Divkám se však 
nepodařilo sehrát, najit společný rytmus, takže jsme nakonec 
zvolili variantu střídáni se v roli velryby. Žákyně se pak 
navzájem nerušily a zároveň mohly pozorovat jedna druhou, čimž 
se jim rozšiřovaly různé nápady pro zahráni této postavy. 
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Kolísko byl při učení přistižen piráty a znovu poslán do 
strážného koše, kde si přečetl poslední kapitolu knížky. 
Zkoumali jsme možnosti, jak se zachovat, když jsme přistiženi 
při tajné činnosti. Jedna z použitých technik byla myšlenková 
mapa a pomocí pantomimy jsme zkoušely, jak Kolísko mohl 
zareagovat. Hráli jsme situaci ve strážném koši, kdy si 
Kolísko četl ono tajemství. Hledali jsme možné strategie na 
pochytáni pirátů. Chyceni pirátů improvizovaly děti ve dvou 
skupinách. 
Závěrem příběhu bylo vráceni pirátů zpět do knížky a 

probuzení se ze snu, kdy jsme zkoumali především reakci 
Koliska při probuzení. Aby byla reakce při probuzeni co nejvic 
autentická, využila jsem hru na snové přízraky. Jeden hráč 
sedi uprostřed velikého kruhu se zavřenýma očima. Ostatní 
střídavě prochází těsně kolem „spícího" hráče a nad ním vydají 
hrozivý zvuk nebo řeknou nepříjemné věty pomocí zvolené 
intonace (Pojď s námi!) či obsahu (Jsi zbabělý lhář!). 
V průběhu lekci jsme si jednotlivé části přiběhu opakovali. 
Určité hodiny byly prokládány odpočinkovými hrami a cvičeními, 
aby se udržela pozornost děti k přiběhu. Několikrát jsem práci 
začala hlasovými rozcvičkami, které se k přiběhu pojily a 
zároveň rozvíjely mluvní a hlasové dovednosti dětí. Jedna 
hodina byla věnována scénografické problematice. Žáci hledali 
vhodné prostředky pro scénu našeho přiběhu, které jsme 
následně prozkoumávali. Zjišťovali jsme, zda jsou důležité, 
výstižné, funkční atd. 
Během seznamování se s příběhem jsem využívala i jiných 
předmětů ve vzdělávacím procesu. V hudební výchově dotvářeli 
s paní učitelkou melodii k pirátské písni a naučili se 
Kolískovu smutnou píseň, jejíž melodii jsem vymyslela. 
V pracovních činnostech jsme vytvořili loutku papouška, 
vytvářeli jsme návrhy kostýmů jednotlivých postav a plakát na 
představení (příloha 6A). 
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Dramatická výchova ve druhé třídě byla zařazena do výchovně-
vzdělávaciho procesu misto výtvarné výchovy. Snažila jsem se 
proto do mého projektováni zapojit vice činnosti spojených 
s výtvarnou tvorbou. Malovali jsme moře, kreslili různé 
možnosti děni v přiběhu, vybarvovali piráty, tvořili loutku 
papouška, vymýšleli scénografické návrhy atd. Metodami a 
technikami dramatické výchovy, kterých jsem v projektu 
využívala především, byly hry a cvičeni (jejich klasifikace je 
popsána v kapitole 3.2.2), pantomima, živé obrazy, a 
improvizace. Dalšími metodami, které jsem používala, byly 
metody verbálně - zvukové (brainstorming, čteni, diskuse, 
dotazováni, mluveni za člověka, vyprávěni, rozhovor, zpěv a 
hudební exprese, reflexe a v malé miře mluveni za loutku), 
metody graficky - písemné ( myšlenkové mapy, obrazy, plakáty) 
a metody materiálně - věcné (práce s objekty, práce 
s kostýmem, práce s loutkou, práce s prostorem a práce se 
zástupným předmětem). Timto komplexem používaných metod 
docházelo k tvorbě prostředí, situaci a charakteru postav 
zamýšleného tvaru. 
Pantomimou jsme hledali například pohybové vyjádřeni lovu 

velryby. Děti si vytvořily čtyři skupinky a každá po krátké 
přípravě prezentovala svůj návrh výlovu. Společně jsme vybrali 
jeden z návrhů, který zkusila přehrát nejdřiv jedna polovina 
žáků, potom druhá. Nakonec jsme tuto situaci zahráli všichni 
pohromadě, tak abychom dodrželi prostor jeviště a hlediště. Do 
tvorby jsem částečně zasahovala z pozice režiséra. Děti se 
mnohdy točily zády k hledišti a některé nedokázaly mimicky a 
proxemicky vyjádřit, jak je velryba těžká. Proto jsme situaci 
opakovali asi třikrát, dokud děti dostatečně nevstoupily do 
role. 
Živé obrazy jsme použili pro znázorněni činnosti pirátů na 

lodi. Po přiřazeni funkci pirátů si každý vymyslel, co bude na 
lodi dělat. Vybranou činnost musely děti rozfázovat do tři 
obrazů, které postupně předváděly. Ostatní byli pozorovatelé, 
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kteři zhodnotili demonstrované obrazy a společně jsme s hráči 
hledali možnost vylepšení jejich prezentace. V improvizaci 
jsme postupovali stejně. Žáci v malých skupinkách 
improvizovali například, jak se Kolisko dostal z podpalubí. 
Metody verbálně - zvukové byly používány pro posunuti děje, 

například čteni a vyprávěni části příběhu. Dále fungovaly pro 
přenesení do obecnější roviny, aby děti měly nad jednotlivými 
situacemi nadhled. V diskusi jsme zjišťovali, co bychom sami 
za sebe dělali v situaci, kdyby se u naší postele objevilo osm 
pirátů. Reflektovali jsme pirátskou piseň, jejiž text byl 
stěžejní pro pochopeni děje (viz příloha 1) . Metodu rozhovoru 
jsem použila například pro dialog papouška s Kolískem. Žáci si 
vytvořili dvojice, jeden byl v roli papouška, druhý v roli 
Koliska, který musel papouška přesvědčit, aby mu doletěl pro 
novou knihu. Reflektovali jsme následně proběhlé rozhovory. 
Získali jsme velkou škálu možností průběhu dialogu a vybírali 
jsme z nich takové, které by odpovídal našemu příběhu. Děti 
tedy musely přeměnit své jednáni, například autoritativní nebo 
podbízející, aby odpovídalo charakteru Koliska. Mluvení za 
člověka jsem aplikovala, když Kolisko již znal tajemství 
ztroskotané knížky, ale neměl ji jak ziskat. Díky této metodě 
se žáci lépe vcítili do hlavní postavy a posílil se tím jeho 
charakter. Vytvořila jsem ze sebe postavu Koliska. Žáci 
jednotlivě za mne chodili, a snažili se vystihnout možné 
Kolískovy myšlenky v dané situaci. 
Ostatni metody, patřici do této kategorie, byly zpěv, kdy 

jsme nacvičovali jednotlivé písně do představení a zvuková 
exprese, kdy jsme vymýšleli například zvuky moře při bouři. 
Bouři se snažily děti vyjádřit hlasem i pomocí Orffových 
nástrojů. Mluveni za loutku si zkusili pouze ti žáci, kteří 
v tvarování pracovali s loutkou. Pokud měli ostatni děti 
samostatnou, například výtvarnou práci, mohla jsem se 
individuálně věnovat žákům, kteří se museli naučit základním 
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p r i n c i p ů m loutkoherectvi (neskrývat obličej za loutkou při 
mluveni, nedívat se do diváků a vodit loutku). 
Abych mohla strukturovat drama zevnitř, využívala jsem často 
jako metodu vedení učitele v roli 71. Tato metoda umožňuje 
pozorovat hru zevnitř, dostat děti rychle a efektivně do hry, 
posunovat děj, přinášet nové informace pro hráče atd. 
Například jsem vstoupila do role Koliska. Děti ho poznaly 
zatim jen částečně a nyni se s ním mohly seznámit blíže, a to 
především kladením vhodných otázek. Diky tomu jsme si 
zrekapitulovali minulou hodinu a vše, co jsme se o Kolískovi 
dozvěděli. Zároveň děti zjistily nové informace o hlavni 
postavě. 

71 VALENTA, J . Metody a techniky dramatické výchovy. P r a h a : STROM, 1 9 9 7 , s . 

2 2 9 - 2 3 7 . ISBN 8 0 - 9 0 1 9 5 4 - 1 - 5 . 
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3.3.3 Tvorba celku 

Tvorba celkového tvaru byla v mnohém ulehčená díky detailnímu 
seznámení s příběhem. S dětmi jsme v předchozí fázi důsledně 
prozkoumali dějovou linii přiběhu, vytvořili jsme podrobnou 
charakteristiku postav i prostředí, hudební a zvukovou složku, 
vyrobili jsme loutku papouška (příloha 5A) , velryby, a shodli 
jsme se na návrhu scény (přiloha 4A) . Tvarováni do jevištní 
podoby trvalo dva měsíce (od ledna do února 2005) a práce byla 
intenzivnější. Diky pani učitelce, která se mnou plně 
spolupracovala a měla zájem na dokončeni tvaru, probíhala 
dramatická výchova dvakrát týdně a od poloviny února třikrát. 
Jelikož jsme ve fázi seznamováni společně s dětmi vytvořili 

určité složky dramaturgicko - režijní koncepce, které 
vyhovovaly kolektivu děti i zamýšlenému tvaru, mohli jsme se 
plně věnovat práci na představení. Hlavni náplni těchto dvou 
měsiců bylo převést prozkoumané situace na jeviště. Uvážit, 
které situace je vhodné ponechat, vypustit, a které je potřeba 
zkrátit nebo rozšířit. Dále před námi stála problematika 
obsazeni žáků do rolí. 
Práci na tvarováni jsme začali debatováním o jednotlivých 

situacích v přiběhu. Nastalo hned prvni úskalí, kdy většina 
děti chtěla ponechat epizodní situaci s knihkupcem Rotreklem, 
protože si ji v předchozí práci natolik detailně prošly, že si 
bez ni přiběh neuměly představit. Měla jsem v plánu ji 
vypustit. Bylo to především z důvodu, aby zamýšlený přiběh 
nebyl příliš dlouhý. Žáci 2. třidy nebyli schopni plně se 
soustředit dlouhou dobu a měli minimální zkušenost 
s tvarováním, proto jsem chtěla vynechat vše, co se vynechat 
dalo. V některých věcech týkajících se představení se dalo 
vyjit vstřic, ale zde jsem využila své moci režiséra. Zvolila 
jsem metodu diskusního fóra, kdy jsme všichni byli v roli 
režisérů. Debatovali jsme proč je dobré situaci vynechat a 
proč ne. Několik žáků se ihned přidalo na moji stranu. Nebyli 
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přiliš zainteresovaní příběhem nebo se chtěli zalíbit učiteli. 
Většina děti ale vzrušeně argumentovala, proč musime Rotrekla 
ponechat, například kvůli snazšímu pochopeni příběhu pro 
diváky. Některá odůvodnění byla na místě, využila jsem proto 
v diskusi své autority a větší zkušenosti. Vlastně jsem jim 
„zákeřně podsouvala" vlastní názory natolik nenuceným 
způsobem, že nakonec žáci uznali situaci Rotrekl - Kolísko pro 
představení nedůležitou. Tvarovat jsme začali až od situace, 
kdy si Kolísko prohlíží knížku na posteli. Předcházela tomu 
ještě stavba scény a předběžné obsazeni do roli. 
Při předchozí čtyřměsíční práci jsem si rámcově vytvořila 

představu o obsazení jednotlivých rolí, která vznikla 
především na základě pozorování. Počítala jsem s tím, že tato 
složka koncepce bude nejvíce proměnlivá. První přiřazení rolí 
jsem udělala velmi jednoduše. Děti si samy určily, kterou 
postavu by si chtěly vyzkoušet zahrát. Velmi mě překvapilo a 
potěšilo, že se všechny trefily do mé představy. Vznikli nám 
hlavní dvě postavy, což bylo velkou výhodou. Mohli se střídat 
a tedy vzájemně inspirovat a hledat společně možnosti 
vyjádření. Skupinu dětí, která chtěla hrát piráty, jsem 
potřebovala rozdělit rovnou podle jednotlivých funkcí na lodi, 
aby si od začátku fixovaly svou roli. Po krátké diskuzi jsme 
dokázali vcelku vhodně rozdat role pirátů. V obsazení do rolí 
jsme se víceméně shodli, protože děti volily takové role, 
které jim byli něčím blízké a podobné. 
Jediným výrazným problémem bylo, že dívka s osobitou poruchou 

pozornosti, chtěla bezpodmínečně roli kapitána. Měla jsem dvě 
možnosti, direktivně ji roli vzít nebo dát žákyni šanci. 
Zvolila jsem druhou možnost, protože z vlastní zkušenosti vím, 
že děti se specifickými potřebami mohou mít skryté vlohy, 
které je nutno rozkrýt. Zároveň role kapitána mohla zlepšit 
postavení dívky ve třídě a zlepšit její psychosomatické 
dovednosti, například využívat fyzický potenciál. Během 
fixování tvaru dívka po většinu doby vůbec nespolupracovala. 
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Roli kapitána dokázala udržet pouze v případě, že jsem ji 
neustále upozorňovala. Atmosféra v celé skupině se tím měnila, 
bylo cítit, že ostatní žáky to při tvarování ruší a byli 
z jejího jednání nervózní. Přesto dokázali tolerovat osobitý 
projev žákyně, nezlobili se na ni, neupozorňovali ji na 
nevhodnost chování. Nakonec ve čtvrtině práce se dívka 
rozhodla sama, že bude radši pomáhat se zvukovou 
složkou představeni. Bylo dobré, že k tomuto rozhodnutí 
dospěla žákyně sama, dokázala samostatně posoudit svoji 
pozici, nenarušila tím klima ve třidě a zároveň získala uznání 
spolužáků, čimž pozitivně posunula vzájemné vztahy. Pokud by 
se dívka takto nerozhodla, musela bych zasáhnout z pozice 
režiséra a tím bych narušila atmosféru tvarování. 
Žáků bylo víc než postav ve scénáři, proto jsme některé 

postavy zdvojili. Loutku velryby vodily dvě divky, které, 
pokud nebyly „v akci", pomáhaly také se zvukovou složkou. 
Zdvojená byla ze začátku i jedna postava piráta (kuchař). Role 
pirátů se však během procesu tvarování neustále měnily. Do 
třidy přišel nový žák, který se také chtěl zapojit do 
tvarování. Přidal se k pirátům v roli druhého dělostřelce. 
Mezi piráty se postupně začlenil i Kolísko, který zrovna 
nehrál. Za stálé změny v rolich pirátů mohla především častá 
nemocnost ve třidě. Ke konci tvarování už to došlo tak daleko, 
že všichni byli schopni za druhé alternovat. Například nový 
žák si postupně prošel většinu rolí pirátů. Rozvíjela se tak u 
žáků schopnost celkově vnimat tvar. Museli se oprostit od 
převládajícího soustředění se na sebe sama, byli nuceni 
koncentrovat svou pozornost na ostatní role. Tím rostl pocit 
zodpovědnosti za všechny. Zároveň se prohlubovaly vztahy ve 
třídě, kdy žáci dokázali mezi sebou konzultovat své role, 
vzájemně si radit a hledat společně detaily pro vyjádření 
určité postavy. 
Když jsme si zopakovali a ujasnili fabuli příběhu a obsadili 

jsme role, mohli jsme začít s tvarováním situací jdoucích po 
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sobě. Při této práci jsem využívala předběžný scénář. 
Poprosila jsem děti už na začátku, ať si přinesou své kostýmy, 
které usnadňuji ditěti mladšího školního věku soustředěni se 
na svou postavu. 
Z nápadů, které vzešly při seznamováni se s příběhem a 

okamžitých nápadů při tvarování, nám vznikaly jevištní 
situace. V mnoha směrech jsem musela vlastni činnost děti 
opravovat a korigovat. Děti se často otáčely zády k hledišti a 
měly málo zvládnutou jevištní techniku řeči. Během tvarováni 
jsem proto zařazovala cvičeni, která rozvíjejí jevištní řeč. 
Jevištní jednáni postav jsem také musela upravovat. Většinou 

jsem využila ostatních žáků, kteři předvedli svůj nápad 
provedení. Z jednotlivých nápadů jsme následně vybírali ty 
vhodné pro tvar. Hlavní dramaticky nosné situace tvaru jsem 
musela „vyčistit" mým režijním vedením. Režijní vedení bylo 
nutné, zejména proto, že žáci mladšího školního věku nedokáži 
vnímat celkovou dramatičnost děje, obtižně propojuji 
jednotlivé dramatické situace. Protože děti nedokáži vnimat 
komplexnost vytvářeného představeni, bylo pro ně z počátku 
náročné plně se soustředit na svou roli. Tyto problémy jsem 
řešila buď dělením situaci na části, nebo eliminaci aktérů při 
fixování tvaru. Většinu situaci jsme tvořili společně. 
Postupem času děti více vnímaly svou roli i roli ostatních, 
takže byly schopné alternace. O alternaci píši na straně 83. 
Při tvarování výstupu utajeného piráta, papouška, velryby a 
některých výstupů Koliska, jsem zvolila postup individuálního 
nácviku, který se vzápětí propojil s celou skupinou. 
Předběžný scénář (příloha 2) se měnil především z hlediska 

charakteru vět. Žáci používali řeč, která jim byla přirozená. 
Dbala jsem pouze na to, aby se z vět nevytratila významová 
složka nebo aby některé mluvni projevy nebyly navic a 
nenarušovaly dění. Během února vznikla konečná verze scénáře 
(příloha 3), kde byla upravena především textace. Jednotlivé 
věty děti přeformulovaly tak, aby jim byly vlastni. 
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Tuto konečnou verzi jsme posiedni týden v únoru pevně 
fixovali. Posiedni den jsme uspořádali generální zkoušku, při 
které se ukázalo, jestli tvar funguje jako celek. 
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3.3.4 Ukázka hodin 

Ukázky jsem zařadila pro zpřesněni konkrétní představy o 
průběhu projektu. Vlastni proces tvarováni byl především 
zaměřen na tvarováni jednotlivých dramatických situaci, stavbu 
celkového příběhu a jeho fixováni. 
Hlavním cilem ukázky č.l bylo vytvořeni hlavni postavy 
přiběhu. Bylo důležité, aby charakter postavy poznali všichni 
dobře. Odvíjelo se od toho jednáni hlavni postavy v určitých 
situacích, ale i jednáni vedlejších postav vůči hlavni 
postavě. 
Hlavním cilem ukázky č. 2 bylo vytvořeni funkci pirátů na 
lodi. Děti získaly konkrétní představu o jednotlivých 
pirátech, snáze tim pohybově vyjádřily jednáni pirátů na lodi. 

Ukázka č.l - příprava na hodinu 

- vytvářeni hlavni postavy přiběhu 

1. Úsudek podle předmětů. Sedíme v kruhu a doprostřed koberce 
dám čtyři předměty, které vystihuji hlavni postavu (čokoláda; 
list žákovské knížky, ve kterém je napsaná pětka za čteni; 
přáni k osmým narozeninám; mapa České republiky a v ní 
znázorněný Hrochův Týnec.) . Podle věci se děti diskusí snaží 
dobrat k tomu, o jakou postavu jde. 
Cíl: najít analogii předmětů k hlavni postavě, prezentovat 
vlastní názor, soustředit se a respektovat názory druhých. 

2. Shrnutí diskuse. Hlavní postava je osmiletý chlapec, který 
miluje čokoládu a ve škole mu nejde čteni. 
Cíl: ujasnění hlavních charakteristik postavy. 

3. Socháni chlapce. Divky vytváří z chlapců sochy postavy. 
Žákyně jednotlivě okomentuji své výtvory a společně rozhodnou, 
která socha jako jediná zůstane pro následnou práci. 
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Cil: rozvoj spolupráce, tvořivosti, zvolit společně jeden 
výtvor. 

4. Mluveni za člověka. Jedna socha nám zůstává, ostatni 
vymýšli jeho jméno, oblečeni, záliby, charakter atd. 
Jednotlivě chodi za sochu a řeknou o chlapci jednu konkrétní 
informaci, kterou si vymysleli. Rekapitulace nových informací. 
Cil: hlubši charakteristika postavy, soustředěni na nové 
informace. 

5. Improvizace v pěti skupinách. Skupiny si rámcově připravuji 
scénky, jaké jsou pro chlapce důsledky toho, že neumi čist, 
v různých situacích (nádraží, rodina, škola, kamarádi a 
knihkupectví). Žáci představující situaci v knihkupectví 
dostávají skrytou informaci, jak to je v příběhu. 
Cíl: rozvoj spolupráce, schopnost improvizovat, prezentovat 
improvizaci za dodrženi prostoru „jeviště" a hlediště". 

6. Reflexe situace v knihovně. (Chlapce si zavolal knihkupec 
do svého obchodu. Chtěl donést čokoládu, když to Kolisko 
udělal dostal za to a taky k narozeninám knihu.) 
Cíl: prohloubení " charakteristiky Kolíska, poznání první 
situace v přiběhu, slovně vyjádřit své myšlenky, názory a 
postoje. 

7. Simultánní dialog ve dvojicích. Jeden je Kolisko, druhý 
jeho kamarád. Kamarád se Koliska snaží přesvědčit, že by měl 
začit čist. 
Cíl: schopnost argumentace, vstup do role. 

8. Reflexe rozhovorů. Uvážit, jestli by kamarád přesvědčil 
Kolíska. . 
Cíl: objektivně posoudit průběh dialogu, vyjádřit názor. 
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Reflexe hodiny 
Metoda použitá v prvním cvičení byla pro děti zcela nová. Děti 
nejdřiv nevěděly, jak by jednotlivé předměty mohly souviset 
s nějakou postavou, hledaly spíše vztažnost předložených 
předmětů. Po mém vysvětleni, že je třeba každou věc brát 
jednotlivě a uvážit, co znáči, pracovaly děti už dobře. Našly 
mnoho možnosti pro vysvětleni si předmětu. Následně musely 
nějak propojit předměty, aby všechny souvisely s postavou. To 
žáci zvládli rychle, většina se ihned shodla, že jde o 
chlapce, kterému je osm, má rád čokoládu, nejde mu čteni a 
bydlí v Hrochově Týnci. V závěru diskuse jsme si utřídili, co 
jsme stanovili, aby si to lépe děti pamatovaly. 

Tvorbu sochy jsem záměrně zvolila tak, že dívky postavily 
sochu z chlapců. Především se obměnily nezvykle dvojice, čímž 
se také zlepšuji vztahy ve třidě. Zároveň byly děti při tomto 
cvičení plně soustředěny, protože chlapci měli „důležité 
postavení" a dívky „velký úkol". Autorky pak stručně ostatním 
dívkám představily vlastní sochu (Socha utíká, jí čokoládu, 
vyhrál závod atd.). Společně pak vybraly dvě sochy, které byly 
nejblíže jejich představě o postavě. Následně se k nim přidali 
chlapci, kteři nebyli vybráni, a pomohli dívkám s výběrem. 
Zůstala nám jedna socha. Metodou mluveni za člověka jsme 

zrekapitulovali to, co jsme již věděli a zároveň děti 
vymýšlely nové informace. Takže vytvořily chlapce, který se 
jmenuje Martin, nosi sportovní oblečeni, hraje fotbal, ve 
škole mu jde matematika, rodiče jsou hodni, má tři kamarády 
atd. Žáky to velmi bavilo. Cvičení trvalo asi sedm minut, 
přesto žák v roli chlapce vydržel po celou dobu ve svém 
postoj i. 
Žáci si ve skupinách rámcově připravovali imptovizaci 

v určeném prostředí. V některých případech došlo k problému 
domluvit se. Jako učitel jsem musela u tři skupin setrvat při 
jejich tvorbě déle, pomáhala jsem jim vymýšlet a formovat děj 
improvizace. Určití žáci potřebovali radu ohledně hereckého 
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vyjádřeni. Často jsem vybídla jejich spoluhráče, ať se oni 
pokusí kamarádovi poradit. Pokud ani to nešlo, navrhla jsem 
řešení já, ale vždy slovně. Kdybych navrhované přehrála, bral 
by to žák jako to správné a nevyužil by své vlastní 
tvořivosti. Při samotném přehrávání skoro nikdo nezvládl herní 
prostor. Točili se zády k „hledišti", mluvili potichu, 
nevydrželi v roli, nechali se rozptýlit okolním děním. 
Prezentované improvizace jsme proto jednotlivě reflektovali, 
společně jsme navrhovali, jakým způsobem se improvizace může 
zlepšit. Diky tomu, že si žáci sami nahlas řekli jednotlivé 
problémy, uvědomili si je a více se na ně soustředili. Podruhé 
zahrané improvizace byly potom mnohem povedenější. Dialog 
Kolíska s kamarádem děti velmi bavil, dokázali se udržet 
v roli a většina přesvědčila Koliska, že by měl začit číst. 
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Ukázka č.2 - příprava na hodinu 

- vytvoření funkcí pirátů na lodi 

1. Honička. Kdo má babu, je Kolísko, ostatní jsou kousky 
čokolády. Který kousek Kolisko chyti, je sněžené, proto si 
sedne a nepokračuje ve hře. Hra konči, když všichni sedi na 
zemi. 
Cil: rozehřátí, uvolněni. 

2. Zazpívání pirátské písně. 
Cíl: uvolněni, opakování slov z písně. 

3. Bezkontaktní simultánní improvizace. Děti si nejdřív 
rozmysli, kterou funkci na lodi by si chtěly vyzkoušet. 
Zvolenou roli představ! spolužákům a vstoupl na prostor 
koberce, jako na loď a pantomimou rozehraji svoji činnost. 
Cil: vstup do role, pohybové vyjádřeni zvolené činnosti, 
zvládnout zaplněni prostoru. 

4. Změny situaci v improvizaci. Improvizace už může být 
kontaktní. Děti ve svých činnostech reagují na mé zadávání 
změn: prší, je nesnesitelné vedro, přišla veliká bouře, mrzne, 
piráti jsou zraněni, někoho honi atd. 
Cíl: udržení role, schopnost okamžitě reagovat, vnímat a 
orientovat se v prostoru, schopnost pohybově se vyjádřit. 

5. Živé obrazy. Žáci konají činnosti. na lodi za normálního 
stavu. Během akce zastav! třikrát své jednání, ve štronzu 
počítají do pěti, a pak pokračují v konání. Následně předvedou 

c> 

pouze ty tři obrazy , ve kterých se zastavili, na znamení 
trianglu. 
Cil: udrženi role, umět se rozhodnout a vybrat, soustředit se, 
zvládat fyzický potenciál. 
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6. Předvedeni živých obrazů. Na lodi zůstávají vždy jen tři 
piráti, kteři prezentuji své živé obrazy. Ostatní jako diváci 
pojmenovávají a hodnotí jednotlivé činnosti, snaží se společně 
vymyslet, jek činnost lépe vyjádřit nebo co je technicky 
lepši. Postupně se vystřídají všechny trojice. 
Cil: udrženi role, dodržení prostoru „jeviště" „hlediště", 
schopnost vyjádřit i přijmout názor, hledat pohybové 
vyj ádření. 

7. Psaní návrhu. Každý na papír napíše osm funkcí pirátů, 
z těch které jsme viděli a které vidí jako nejdůležitější. Ty 
funkce, které se nejvíc budou opakovat, zanecháme pro 
následnou práci. 
Cíl: dokázat vybrat z množství, individuálně se rozhodnout, 
tolerovat výsledek přáni většiny. 

8. Kresba pirátské lodi ve dvojicích nebo trojicích. 
Cil: uvolněni, výtvarné vyjádřeni, tvořivost, schopnost 
spolupráce. 

Reflexe hodiny 
Při honičce si děti aktivizovaly svalstvo a uvolnily se, až do 
té míry, že jsem je musela po hře uklidnit. Ke zklidnění a 
soustředěnosti nám pomohla i pirátská píseň. Zopakovali jsme 
ji dvakrát, melodii už žáci měli zafixovanou, avšak slova 
dělaly v některých částech problém. 
Výběr a vstup do rolí pirátů mě mile překvapil. Díky tomu, že 
děti uvedly funkci předváděného piráta než vstoupily na 
„jeviště", ostatni se snažili vymyslet vždy jiné originální 
povolání. Tím se vytvořila velká škála profesí pro .následný 
výběr. Cvičení změn situací na lodi jsem zvolila proto, aby se 
děti „vyřádily" pro dalši činnost, kde bylo potřeba plně se 
soustředit. Zároveň se rozvíjela jejich schopnost improvizovat 
a tvořivě využívat své tělo. Hledání živých obrazů bylo pro 
děti velmi náročné. Ze začátku „zkameněly" při jakékoli změně 
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pohybu. Museli jsme cvičeni zopakovat třikrát. Děti si pak 
p ř e s n ě o s v o j i l y p ř e d v á d ě n o u č i n n o s t a s n á z e s e j i m v y b í r a l y 

momenty pro zastaveni. Po třeti už většina žáků vybrala 
zásadní momenty pro „obraz". Vzniklé obrazy jsme převedly do 
prostoru „jeviště". Hráči vystupovali po třech a ostatní jako 
diváci měli možnost zhodnotit předváděné, hledat možnosti pro 
vhodnější vyjádření, navrhovat různá technická vylepšeni. Diky 
pozorování a diskutování o možnostech vyjádření získávali 
inspiraci pro vlastni činnost a automaticky pracovali na 
detailech ztvárněni své postavy. 
Po dokončeni jednotlivých prezentaci jsme museli vybrat osm 

hlavních funkci, které budeme následně používat v příběhu. 
Děti napsaly osm hodnosti podle vlastního uváženi. Kdo měl 
napsáno, šel kreslit pirátskou loď. Děti mohly pracovat 
v libovolných skupinkách i samostatně. Především to pro ně 
byla odpočinková činnost po dlouhodobém soustředění a zároveň 
tím t v o ř i l y m a t e r i á l pro p l a k á t n a p ř e d s t a v e n í , který v z n i k n e 

technikou koláže. 
Při tvorbě lodi jsem prošla, kteři piráti se nejčastěji 

opakují. Výsledky jsem zapsala na tabuli a žáky s nimi 
seznámila. Piráti tak získali funkce: kapitán, kormidelník, 
vyhlížeč, kuchař, plavčík, uklízeč, dělostřelec a poradce 
kapitána. 
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3.3.5 Reflexe vlastního procesu tvarování 

Proces tvarování v našem případě trval půl roku. Z toho 
většinu času jsme se věnovali detailnímu prozkoumání příběhu. 
I když jsme už v této fázi tvarovali jednotlivé části děje, 
čas pro vlastní stavbu a fixaci celku (2 měsíce) byl 
nedostatečný na to, aby si děti vzniklý tvar dostatečně 
osvoj ily. 
Čtyřměsíční práce na seznamováni přesto nebyla zdlouhavá. 

Byla sice plánovaná velmi podrobně, ale diky tomu jsem se žáky 
došla k zevrubné charakteristice postav, prozkoumali jsme 
veškeré přičiny, důsledky a motivy jednotlivých dramatických 
situací, vytvořili jsme hudební, zvukovou a scénickou složku. 
Nacházeli jsme prostředky vhodné k jevištnímu vyjádřeni a 
prohlubovali jsme tak dosavadní zkušenost s metodami 
dramatické výchovy, které jsme museli přetransformovat do 
jevištní podoby. 
Už v této části bylo zapotřebí režijně zasahovat, především 

v prvotním tvarování jednotlivých situacích. Děti v tomto věku 
jsou ve stádiu konkrétního myšlení. Například pro vyjádření 
činnosti pirátů na lodi měly potřebu mit v ruce reálný 
předmět. Tvrdily, že „bez něj to nejde". Musela jsem tedy 
zařadit některá cvičení pro práci s imaginárním předmětem, tím 
získaly větší zkušenost s možnostmi vyjádření pomocí těla. 
Podobným problémem byla i práce se zástupnou rekvizitou, kdy 
velrybu představovala peřina. V mladšim školním věku není 
rozvinuta abstraktní empatie. Děti ovlivněné svým konkrétním 
myšlením, nedokázaly ze začátku přenést na peřinu atributy 
velryby, takže svým pohybovým vyjádřením lovily pouze peřinu. 
V této situaci jsem apelovala na jejich představivost®slovně, 
zopakovali jsme situaci asi třikrát, než se do ztvárnění 
výlovu dostal ten správný výraz. Během práce jsme se k tomuto 
ztvárněni občas vraceli, aby zůstal pro fázi fixování 
ustálený. 
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Výrazným problémem bylo také zvládnutí prostoru jeviště. Žáci 
se především točili zády k „divákům", nedokázali mluvit 
výrazně a zřetelně. Zařazovala jsem proto určitá cvičeni na 
rozvoj jevištní řeči a pohybu v prostoru, ale místo pro tyto 
metody bylo tak malé, že jsem spíš žáky na tyto problémy 
neustále upozorňovala. Vštěpili si to do paměti natolik, že se 
nakonec kontrolovali a napomínali vzájemně. Zvládnuti prostoru 
jeviště je pro děti úskalím především kvůli minimální 
zkušenosti. 
Probíhání fixace tvaru ovlivňovaly různé skutečnosti. Tato 

fáze vyžadovala plné soustředění a trpělivost děti, protože se 
jednotlivé situace často opakovaly, hledaly se různé cesty 
jevištního vyjádření. Z pozice režiséra jsem se snažila určité 
části „vyčistit" tak, aby se udržela dějová linie, bylo zřejmé 
jednání postavy, přitom aby prostředky využité v těchto 
částech odpovídaly možnostem dětí. Například situace, kdy se 
na scéně objevuje do té doby skrytý devátý pirát Žvandra. 
Musela jsem usměrnit děti, aby přehnaně nereagovaly na zpívání 
písně proti bouři, ale přitom posunuly své jednání podle 
vzniklé situace. Aby jejich hra v roli nebyla chaotická, 
domluvili jsme si dvě možnosti, jak na Žvandru herně reagovat. 
Někteří z pirátů si proto ždímali oblečeni a druhá část se 
radovala a tančila na piseň. 
V některých hodinách už se projevovala únava z neustálého 

přeměňováni a dokončováni jednotlivostí, proto jsem do 
určitých částí zapojila uvolňovací hry a cvičení, nebo jsem 
pracovala individuálně s jednotlivými žáky. Například v jednom 
cvičení si děti vyzkoušely práci s loutkou papouška. Papoušek 
koloval v kruhu a každý se pokusil s nim vyjádřit vždy jinou 
činnost (zobe zrni, čisti si křidla, tancuje atd.). Díky tomu 
si žáci odpočinuli od soustavné práce a nabrali novou energii 
pro dalši činnost. 
Velkou měrou ovlivňovala průběh fixováni minimální zkušenost 
s převodem situaci na jeviště a úroveň psychického vývoje. 
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Děti nedokázaly pojmout celkově dějovou linii příběhu. 
Soustředily se pouze na jednotlivé činnosti v rámci své role, 
nebyly schopny vnímat situace komplexně. Těžké pro ně bylo 
například, když jsme propojovali pohyb pirátů při bouři se 
zvukovou složkou. Žáci, kteři hráli piráty, se nedokázali 
koncentrovat na vyjádřeni bouře a zároveň na její zvuky. Někdy 
ukončili svůj pohyb dřiv, někdy pokračovali i po dozněni zvuků 
bouře. Při skupinovém fixováni měly potřebu vzájemně se 
pozorovat, ztratila se tedy pozornost na činnost vlastni 
postavy. To se po dlouho dobu stávalo v situaci, kdy Žvandra 
prozrazoval Koliskovi tajemství. Bylo potřeba, aby si piráti 
tohoto děni vůbec nevšímali, ale zvědavost dětí zastavila 
činnost v roli a svůj zájem věnovali pouze Žvandrovi. Tento 
stav se mi nepodařilo zcela „vyčistit", ale po neustálém 
připomínáni většina žáků se dokázala koncentrovat hlavně na 
své konání. 
Vlastní tvořivou činností nedokázaly většinou najít 

dostatečné výrazové prostředky. Aby se tyto problémy do jisté 
míry odstranily, bylo zapotřebí do procesu tvarováni velkou 
měrou zasahovat z pozice režiséra. Pokud jsme hledali a 
vytvářeli výrazové prostředky společně, ztvárnění dětí bylo 
autentické. Z časových důvodů však nešlo tímto stylem 
postupovat neustále, takže jsem někdy vysvětlila svou 
představu o ztvárnění, kterou se děti pokusily sehrát. Nikdy 
jsem ale jednotlivé akce nepředehrávala. Ponechala jsem tím 
prostor pro vlastni dětskou tvořivost a spontaneitu. 
V tomto postaveni jsem musela hlidat i přeměňováni textu, tak 
aby byl dětem přirozený a zároveň neztrácel významovou složku 
pro děj. Pro práci s loutkou jsem zvolila individuální 
zkoušení, protože se to týkalo pouze dvou žákyň. Vysvětlili 
jsme si základní principy pro práci s loutkou a vyzkoušeli si 
možnosti převedení těchto konkrétních loutek na jeviště, což 
následně hodnotila celá třída a podílela se na propracování 
detailů. 
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Jevištní tvar by byl možná ucelenější, pokud by práce na 
fixaci trvala déle. Propracovali bychom jednání postav, 
zvýraznili dějovou linii, zdokonalili bychom jednotlivé 
výrazové prostředky a použité složky v tvaru atd. Na druhou 
stranu, pokud by práce byla dlouhodobější, mohl by se tim 
velmi snížit zájem dětí. Upevňování tvaru nemohlo být již 
delší také z důvodu narušení učebního plánu, protože skoro 
jeden měsíc probíhala příprava dvakrát i třikrát týdně. Třída 
tím ztratila několik hodin prvouky, čteni, hudebni výchovy, 
ale i českého jazyka a matematiky. Přesto i za pouhé dva 
měsíce jsme dokázali vytvořit jevištní tvar možný k veřejnému 
představeni, které ovšem bylo specifické z hlediska možností 
mladšího školního věku (viz kapitola 3.4). 
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3.4 VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ 
3.4.1 Cíle veřejného vystupování 

Hlavní cíl pro žáky: 
- získat novou životní zkušenost díky veřejnému vystoupení 

Dílčí cile: 
- rozvíjení schopnosti pracovat v týmu 
- rozvíjení schopnosti přijmout na sebe odpovědnost 
- rozvíjení schopnosti překonat zábrany a trému 

Hlavní cil pro učitele: 
- ověřeni, zda jevištní tvar funguje jako celek 
- objevit v tvaru skutečnosti, na kterých je třeba následně 

pracovat 
- posílit pozitivní klima a vztahy ve třidě 
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3.4.2 Premiéra 

Jevištní tvar měl premiéru 8.3.2005 (příloha 7 a 8). Ta se 
udála ve třídě Fakultní základní školy Chlupová, kde probíhal 
celý proces tvarováni. Obecenstvem byli rodinní příslušnici a 
přátelé. Před veřejným vystoupením dostaly děti ode mne 
„zlomvazky" (příloha 6B). Bylo to pro ně dobré rozptýlení před 
začátkem. Protože „zlomvazka" byla pro ně něčím novým, zájem o 
ní eliminoval pozorováni usedajících diváků. 
Představeni proběhlo celkově dobře. Děti udržely po celou 

dobu rytmus příběhu. Mluvily zřetelně, nahlas a bez výrazných 
chyb. Ukázalo se také, kde je potřeba na tvaru zapracovat. 
Především se v některých částech vytrácela dějová linie. 
Výrazná byla především herni činnost pirátů. Veškerá pozornost 
diváků tím směřovala na jednotlivé jejich akce a proto 
přestali být koncentrováni na děj příběhu. Určité situace se 
zdály být dokonce navíc. Například scéna, kdy se Kolisko mračí 
ve strážném koši a přivolává bouři, kde nebyl dostatečně 
propracovaný přechod mezi předchozí a následnou situací. V 
jednotlivých částech děti ztrácely, diky trémě, soustředění na 
svou roli. Problém se vyskytl i u hudební složky, která rušila 
diváky sedící blízko a ti zase rušili pozornost hudebníků. 
Bohužel v prostoru, kde se představeni odehrávalo, nebyla jiná 
možnost. 
Z premiéry jsem však měla celkově dobrý pocit. Z dětí bylo 

cítit vnitřní napětí a soustředění. Do přehrání tvaru daly 
veškerou svou energii, bavilo je to. Chtěly se ukázat před 
rodiči v tom nejlepšim světle a zároveň byly zodpovědné za 
celou třidu, teď záleželo na všech naráz. Tyto dvě skutečnosti 
vedly k tomu, že si děti doopravdy prožily vytvořený příběh o 
Kolískovi. Ze strany diváků bylo znatelné, jak své děti, 
sourozence a kamarády pohledem povzbuzují. Ve třídě tak 
vznikla nádherná atmosféra, která se přiliš nedá popsat. 
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Žáci díky premiéře získali první zkušenost hraní „divadla" 
pro diváky, upevnil se v nich příběh jako celek a sami 
zjistili nedostatky v určitých místech tvaru. Zároveň se 
rozvíjela schopnost nést odpovědnost sám za sebe i za ostatní, 

překonat trému, využít a veřejně prezentovat získané 
dramatické dovednosti. 
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3.4.3 Reprízy 

Reprízy byly bohužel pouze dvě a odehrály se až v květnu 
2005. Po premiéře jsme měli dlouhou pauzu, kdy jsme 
s představením nic nedělali. Bylo potřeba doplnit zameškanou 
látku ve škole a zároveň si celkově odpočinout od přiběhu a 
tvarování. Děti měly mnoho práce ve škole, proto jsme se sešli 
teprve týden před prvni reprízou, která se konala 6.5. 2005. 
Přiběh jsme pouze jednou zopakovali, spiš jsme pracovali na 
jednotlivých detailech dramatických situací, tak aby se 
zvýraznila dějovost. Například jsme vytvářeli plynulou 
návaznost situací, kdy Kolíska piráti vytáhnou z podpalubí a 
posílají ho do strážného koše. Tvarovali jsme ale i podrobněji 
jednotlivé postavy, například jsme zdůraznili odlet papouška 
zpod postele. Obletěl pomalu dvakrát Koliskovu postel, aby 
jeho akce byla výraznější pro diváky. 
První repríza byla opět ve třidě, kde se odehrávala premiéra. 

Hráli jsme pro ostatni ročníky druhých třid a některé učitele 
ze sboru. Jednotlivé situace byly propracovanější, aktéři 
zvládli zahrát situaci i s tím, co jsme vymysleli během 
předchozího týdne. I když dějová linie byla posílena, veřejné 
vystoupení ale celkově moc dobře nevyšlo. 
Děti byly přiliš ovlivněny trémou, protože diváky byli 

především jejich vrstevnici a zároveň kamarádi. Některé části 
byly plytké a zapomínaly se kousky textu. 
Druhá repríza byla uskutečněna na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v rámci studia specializace dramatické 
výchovy. Byla to velmi zvláštní situace, ale zároveň výzva pro 
získání naprosto nové zkušenosti. Všichni jsme měli obrovskou 
trému. Pro děti bylo zejména problémem během půl hodiny se 
seznámit s jiným prostředím a sžít se s úplně novým prostorem. 
Navíc zde se poprvé setkaly s neznámým odosobněným divákem. 
Přestože to byla psychicky náročná situace pro děti mladšího 
školního věku (s minimální zkušeností s veřejným 

104 



vystupováním), zvládly to skvěle. Představení přehrály velmi 
pomalu, ztratil se rytmus příběhu a tím i dějová linie. Bylo 
to jejich nejhorši vystoupeni, ale neni divu při takových 
podmínkách. Následně jsme společně rozebírali, proč 
představeni dopadlo právě takto. Děti to velmi mrzelo, ale 
myslím, že pochopily příčinu nezdaru. 
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3.5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

P o p r v n i m p ů l r o c e s y s t e m a t i c k é p r á c e s i ž á c i p r v n i t ř i d y 

základní školy osvojovali základní dovednosti z dramatické 
výchovy. V této fázi se též rozvíjela vzájemná komunikace, 
s o u d r ž n o s t , t o l e r a n c e , s p o l u p r á c e , t v o ř i v o s t a f a n t a z i e . 

V š e c h n y t y t o s l o ž k y , a r o z v í j e n i d a l š í c h o s o b n o s t n ě s o c i á l n í c h 

aspektů, byly velmi důležité pro samotnou fázi tvarování a 
předvedení tvaru. Myslím si ale, že délka trvání přípravné 
fáze nebyla dostatečná. Mohla by probíhat dalši tři roky, aby 
si děti skutečně osvojily základní elementy, důležité pro 
jevištní tvarování. Během tohoto půlroku jsem hledala i vhodný 
námět či předlohu pro tuto konkrétní skupinu. 
Při fázi seznamování s příběhem pracovaly děti s velkým 

nasazením na jednotlivých složkách dramaturgicko - režijní 
koncepce. Zvolený přiběh je zaujal svou dynamičností, 
pestrostí, prostředím a především charakterem postav. V této 
části projektu žáci prozkoumávali děj, seznamovali se s 
jednotlivými postavami, odůvodňovali si jejich jednání a hráli 
jednotlivé části příběhu. Žáci zde byli jak aktéři, tak 
pozorovatelé. Mohli si střídavě vyzkoušet jednotlivé role a 
situace. Také vytvářeli společně hudební a výtvarnou složku 
pro tvar. Tato náročná půlroční práce byla dostačující pro 
osvojeni přiběhu a důležitá pro samotné fixováni tvaru do 
celku. 
Celek jsme fixovali v průběhu dvou měsíců. Nacvičování a 
„čištění" jednotlivých situací bylo již pro děti únavné. 
Neměli jsme přiliš času na „pilováni", a proto některé části 
zůstaly nedotažené. Příběh byl totiž příliš dlouhý, tvar trval 
cca 15 minut. Výhodnější je pracovat s kratším příběhem, při 
kterém nám vznikne například pěti minutový tvar. To nám umožní 
pevnější fixaci celku. 
Námi vzniklý tvar měl z časových důvodů velké nedostatky. 
Ztrácela se dějová linie, některé postavy a jejich jednáni 
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nebylo detailně vytvarováno atd. Přesto nám vznikl tvar, který 
se dal veřejně prezentovat. Tim se ověřila jedna z mých 
hypotéz, že k jevištnímu tvaru lze dojít s dětmi raného 

školního věku na základní škole. 

Průběh fixováni tvaru ovlivňovala minimální zkušenost 
s převodem situaci na jeviště a úroveň psychického vývoje. 
Děti nedokázaly pojmout celkově dějovou linii přiběhu. 
Soustředily se pouze na jednotlivé činnosti v rámci své role, 
nebyly schopny vnímat situace celkově. Při skupinovém fixováni 
měly potřebu vzájemně se pozorovat, ztratila se tedy pozornost 
na činnost vlastni postavy. Vlastni tvořivou činností 
nedokázaly většinou najít na jevišti vhodné výrazové 
prostředky. Musela jsem také korigovat formulaci vět 
z příběhu, aby byly dětem přirozené a zároveň neztrácely 
významovou složku. Má režijní činnost se upotřebila také při 
hledání možností práce s loutkou a rekvizitou. Bylo tedy 
zapotřebí do procesu fixováni tvaru velkou měrou zasahovat 
z pozice režiséra. Má druhá hypotéza, že při jevištním 

tvarování s dětmi mladšího školního věku je zapotřebí 

důsledného režijního vedení a vlastní tvořivost žáků nestačí 

k zformování jevištního tvaru, neni zcela platná. Při 
seznámení s příběhem a tvarování jednotlivých situací jsem 
ponechala velký prostor pro vlastni tvořivost děti. Důsledné 
režijni vedeni bylo zapotřebí především při fixaci tvaru, 
s čimž děti neměly žádnou zkušenost. V mladšim školním věku by 
nedokázaly samy převést vytvořené situace na jeviště. 
Premiéra a reprízy nám dokázaly, že jsme skutečně jevištního 

tvaru dosáhli. Představeni mělo však tolik nedostatků, že bylo 
vhodné jej prezentovat pouze „subjektivním" divákům, kteři 
jsou velmi tolerantní. Přesto se žáci během tří měsíců setkali 
se třemi druhy diváků, jednou dokonce i s odosobněným divákem 
a i takto náročnou situaci zvládly na svůj věk, dalo by se 
řici, profesionálně. Fungovaly jako kompaktní skupina se 
silnou vzájemnou soudržnosti. Naučily se nést zodpovědnost za 
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celek. Například pokud někomu vypadl text, nevyvedlo je to 
z koncentrace, neupozornily spolužáka na jeho chybu, ale 
dokázaly okamžitě zareagovat tak, aby se nepřerušil děj. 
Jestliže někdo kvůli trémě zapomněl, co má zrovna dělat, byl 
schopen udělat to někdo jiný ze skupiny. Tim, jak děti 
dokázaly okamžitě a bez ovlivněni své role reagovat, mě velmi 
překvapily. Ukázalo se, jakým přínosem pro ně byl tento 
proj ekt. 
Projekt celkově vedl k rozvoji vztahů ve třidě. Děti začaly 

mezi sebou více komunikovat, lépe se poznaly, dokázaly si 
vzájemně pomoc, spolupracovaly, diskutovaly o vzniklých 
problémech a vzájemně se více tolerovaly. U dominantních žáků 
s e s n í ž i l o j e j i c h a u t o r i t a t i v n í c h o v á n i a u m á l o p r ů b o j n ý c h 

dětí se zdravě zvýšilo jejich sebevědomí. Vzájemně se všichni 
uznali rovnocennými partnery. Z těchto pozitivních faktů 
v y p l ý v á , ž e p r o j e k t o v a t j e v i š t n í t v a r o v á n í n a z á k l a d n í Š k o l e 

j e v e l k ý m p ř í n o s e m j a k p r o j e d n o t l i v c e , t a k p ř e d e v š í m p r o 

fungování a soudržnost celé třídy. 
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4. ZÁVĚR 

Podstatou mé práce bylo zjistit, zda je možné s dětmi 
mladšího školního věku dospět k jevištnímu tvaru, přestože 
prochází velmi náročným psychosomatickým rozvojem. Během 
průběhu tvarování se ukázala mnohá úskalí, která v této 
diplomové práci popisuji. Vytvořit jevištní tvar s dětmi 
raného školního věku je velmi náročná práce, vyžadující 
dokonalou přípravu, trpělivost a důsledné režijní vedeni. 
V běžné praxi se začiná pracovat na projektech podobného typu 
až s dětmi středního školního věku (viz kapitola 2.1), 
především z důvodu psychosomatického vývoje, kdy jsou děti 
vyzrálejší a jednotlivé složky osobnosti se posouvají do jiné 
roviny. Zároveň děti mají větší životní zkušenost, kterou 

m o h o u p l n ě v y u ž í t p ř i t v a r o v á n í . J e v i š t n í t v a r s d ě t m i 

mladšího školního věku nikdy nedosáhne základních parametrů 
pro stabilní veřejné vystoupení jako je inscenace. Proto se 
vytvořené dílo prezentuje většinou pouze subjektivním divákům, 
c o ž j s o u p ř e d e v š í m r o d i č e d ě t í , s p o l u ž á c i , k a m a r á d i . 

Na druhou stranu jsem zjistila, jaké výhody má podobný typ 
projektu pro děti raného školního věku na základní škole. 
Nejen, že se při tvarování rozvíjí většina osobnostně 
sociálních a dramatických dovedností, ale především proces 
tvarování a zároveň veřejného vystupování obrovskou měrou 
pozitivně rozvíjí vzájemné vztahy a klima ve třidě vůbec. 
Mezi osobnostně - sociální dovedností, které byly rozvíjeny, 

patřily především: schopnost soustředit se, spolupracovat, 
udržet pozornost, vnimat spoluhráče, domluvit se, prosadit či 
přijmout názor, věcně formulovat názor, argumentovat, umět se 
rozhodnout, nést zodpovědnost, schopnost prezentace, empatie, 
sebehodnocení, sebekontroly a reflexe. Dále se rozvíjela 
fantazie, tvořivost a estetické vyjádření. 
V oblasti dramatických dovedností jsme rozvíjeli tyto 
dovednosti: verbální a neverbální komunikace, vstup do role, 
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vyjádřit pohybem určitou vlastnost, emoci či stav, vést dialog 
v roli, improvizovat, vytvářet dramatické situace, vytvářet 
charakteristiku postavy, hledat vhodné vyjadřovací prostředky, 
pracovat se zástupnou rekvizitou, orientovat se v prostoru, 
přirozeně komunikovat v herních situacích atd. 
Projekt jsem realizovala na Fakultní základní škole Chlupová. 

Ověřila jsem platnost stanovené hypotézy: 
S dětmi raného školního věku lze dojít k jevištnímu tvaru. 

Po dokončeni projektu jsem zjistila, že druhá hypotéza: při 

tvarování s dětmi mladšího školního věku je zapotřebí důsledné 

režijní vedení, neni zcela pravdivá. Při tvarování s dětmi 
raného školního věku je možné plně využívat jejich vlastni 
tvořivost. Důsledné režijní vedeni je potřebné především ve 
fázi fixace tvaru, kdy děti nejsou schopny jednotlivé 
dramatické situace převést na jeviště. Nemají s tímto 
prostorem dostatečnou zkušenost. Vznikají zde problémy 
především se zvládnutím prostoru, tak aby k divákům nebyly 
zády, a se zvládnutím jevištní řeči. Při fixování jsem také 
jako režisér kontrolovala, zda jednotlivé složky představeni 
jsou funkční, zda jednotlivé situace jsou herně čisté a 
plynule na sebe navazuj i. 
Celý projekt byl pro mne velmi poučný a přínosný. Jeho 
výsledek je významnou, osobní motivací pro pokračování 
v podobném stylu a způsobu práce. 
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Příloha 1. 

Doslovný přepis literárního díla, které bylo použito jako předloha k jevištnímu tvaru . 

Ilustroval Jiří Kalousek. Graficky upravil Václav Kabát. Vydal jako svou 6159. publikaci 

Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1981. Odpovědná redaktorka Milada 

Matějovicová. Výtvarný redaktor Zdeněk Mlčoch. Technická redaktorka Zoe Bláhová. Ze 

sazby písma Univers vytiskl VKÚ, Barmánec. 4,90 AA(text 0,57 ilustr. 4,33), 4,95 VA. 

Náklad 110 000 výtisků. 1. vydání. 13-792-81 14/45 Kartonovaný výtisk 19 Kč. Pro čtenáře 

od 7 let. 

Napsal Václav Čtvrtek. 

Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska 

Jsem Josef Kolísko, pirát ve výslužbě. Už si jen vzpomínám na moře a na všechno, co jsem na 

moři zažil. Má slova jsou poctivá jako rána z pistole. Ať se vám to zdá jak chce podivné, 

dostal jsem se k pirátům proto, že jsem jako chlapec nepřečetl knížku, kterou by daroval 

knihkupec Rotrekl. 

Čtení mě vůbec nebavilo. Ze všech věcí na světě jsem měl nejmíň rád slabikář. Snad za mých 

mladých let nebyly slabikáře ještě dost napínavé. A tak jsem v osmi letech nedokázal přečíst 

ani písmeno. Právě o osmých narozeninách se mi to zle vyplatilo. 

Tenkrát naše rodina bydlela v Hrochově Týnci, v domě, kde měl krám knihkupec Rotrekl. 

Toho dne si mě ráno zavolal a povídá: „Dojdi mi ke kupci pro tabulku čokolády." Celou cestu 

jsem se těšil, že dostanu aspoň kousek za odměnu. Ale když posloužíte knihkupci, nečekejte 

od něj čokoládu. Rotrekl ji snědl sám. Jen jsem se díval a sliny mě píchaly za ušima. Pan 

Rotrekl sáhl na pult pro knihu: "Tuhle máš, od cesty a k narozeninám." Ten dárek mi už od 

rána pořádně pokazil sváteční den. 

Doma jsem knížku prolistoval, abych aspoň podle obrázků věděl, o čem asi je. Zahlídl jsem 

v ní loď s třinácti chlapy na palubě. A jak mi listy běžely pod palcem, taky velrybu, co 

s pěkným vodotryskem nad nosem plavala za lodí. V hustém pobřežním porostu jsem zahlídl 

papouška s červenou hlavou. Když jsem večer šel spát, strčil jsem knížku pod slamník. 

Rozhodl jsem se, že na ni zapomenu. Ale ona pořád jako by mě tlačila do zad. Bylo už po 
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desáté hodině a všude čemá tma. Vytáhl jsem knížku zpod slamníku - a rovnou s ní pod 

postel. A v té chvíli okolo mne stáli! 

Všech třináct. První měl dřevěnou nohu. Druhý pásku přes levé oko. Třetí měl levou nohu 

bosou a na pravé střevíc s rozzívnutou špičkou. A čtvrtý, sedmý, devátý. Třináctý pirát začal 

ukazovat prstem umazaným od dehtu a všichni se dali do zpěvu. 

KDYŽ CHCE PIRÁT ZLATO, 
TAK SI CHYTÍ ČLUN, 
KDYŽ CHCE ČOKOLÁDU, 
MÁ JÍ TISÍC TUN. 

ZA ROK U PIRÁTU 
BUDEŠ KAPITÁN, 
MĚKCE BUDEŠ SPÁVAT 
NA HOUPAČCE Z LAN. 

NEVĚŘ SLABIKÁŘI, 
SLABIKÁŘ JE LHÁŘ, 
NENAJDEŠ V NĚM RECEPT 
NA POLÁRNÍ ZÁŘ. 

SLABIKAR PIRÁTŮM 
NIKDY NECHYBÍ, 
PIRÁT KRMÍ SLABIKÁŘEM 
LEDA VELRYBY. 

Třináct pirátů zpívalo. Já poslouchal a poslouchal. Na jazyku mi začala sládnout čokoláda, 

kterou mi piráti v písničce slibovali. Uslyšel jsem, jak se kutálejí a zvoní dukáty. A krmit 

velryby slabikářem? A stát se u pirátů kapitánem? To bylo to nejlepší, co jsem si uměl 

představit. 

A to už má postel nebyla postel, ale loď. Černé trenýrky, které jsem na noc přehodil přes 

pelest, se třepotají na stožáru jako pirátská vlajka. Má peřina už taky nebyla peřina, ale 

červeně a bíle proužkovaná Velryba. Otvírala hubu, jen do ní strčit slabikář. Kývl jsem prstem, 

piráti skočili ke mně na palubu. A už jsme pluli. 

Knížka, z které se piráti vysypali, se ještě nějakou chvíli potácela na vlnách. Třináct pirátů se 

vyšplhalo do lanoví a velmi pozorně se za ní dívali. Listy se obracely, přelévaly se přes ně 

vlny. V poslední chvíli se z nich vznesl papoušek s červenou hlavou a vykřikl na mě: „Cos to 

provedl, ty chytráku?" Pak odletěl k dalekému pobřeží. 

Knížka ztroskotala a klesla ke dnu. Piráti se dali do bouřlivého smíchu a spokojeně šťouchali 

jeden druhého do žeber. Řekl jsem si, že teď je ta pravá chvíle. Abych si vyzkoušel, jak mě 

budou poslouchat, až u nich budu kapitánem, spustil jsem: „Hrome, co je tu vlastně 

k smíchu?" 

Popadli mě za ruce a za nohy a hodili do kotce na přídi. Tma tam byla jako v černé noci. 

Stačil jsem ještě vykřiknout: „Pusťte mě ven! Proč mě zavíráte?" „Protože čtrnáctý z nás je 
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Žvandra žvanivý. A věru nestojíme o to, aby ti prozradil tajemství ztroskotané knížky," 

zavrčel pirát s dřevěnou nohou. 

V tom kotci byla tma! Chvíli jsem přemýšlel, jaké asi tajemství skrývala knížka od knihkupce 

Rotrekla, že se jí piráti tolik báli. A taky o čtrnáctém pirátovi s divným jménem Žvandra. Na 

palubě jsem ho nezahlédl. V kotci bylo ticho. Slyšel jsem, jak se voda otírá o boky lodě. A 

najednou jakoby se do toho šplouchání ozval lidský hlas. 

Přitiskl jsem ucho k dřevěné příčce. Někdo za ní mluvil. Ne slovo za slovem, ale vždycky 

nejmíň tucet najednou. Křikl jsem: „Kdo tam?" - Zas asi dvanáct tuctů slov, rozuměl jsem ale 

jedinému: „Žvandra!" - Po několika hodinách přestal i tajemný Žvandra. Byli jsme uprostřed 

širého moře. Slzy mi vytryskly z očí. Rozhodl jsem se, že vypláču tolik slz, až to zaplaví loď. 

Když jsem plakal asi týden, zaslechl jsem dunět lodní pumpy. Potom se rozlétl poklop u kotce 

a něčí ruka mě za tričko vytáhla na palubu. „Tak už dost," zavrčel na mě pirát s černou 

páskou přes oko. „Podívej se na moře!" Bylo od mých slz tak přesolené, že se jím loď sotva 

prodírala. 

Kolem plavala hejna sleďů. Byli tak prosolení, že by se dali rovnou jíst jako slanečci. Piráti 

měli solí ojíněné vousy. „Pálí to v očích jako devět čertů," zavrčel pirát s rozzívnutým 

střevícem. „Zatracené řemeslo, kvůli tvému breku jsme propásli už sedm lodí." V tom letěl 

kolem racek s posoleným ocáskem a těžce dosedl na roubení koše nahoře na stěžni. „Alá, do 

koše!" zavrčeli piráti a hnali mě nahoru. „Pořádně tam fouká. A vítr už ti ty tvoje 

kormarumpálvratiráhnostěhlepacholemordsecmiliónské slzy vysuší." 

V koši na stěžni jsem seděl asi týden. Chvílemi ke mně z podpalubí zalétl Žvandrův hlas. 

Zdálo se mi, že bych některým slovům mohl rozumět. Ale piráti vždycky začali hlasitě klít a 

hromovat. Měl jsem po naději, že by mi pirát Žvanda mohl prozradit tajemství ztroskotané 

knížky. Začal jsem se mračit na piráty tak černě, že toho bylo plné nebe. V neděli ráno šlehl 

první blesk a málem se rozpoutala bouře. „ S klukem není k vydržení!" zavrčeli piráti a stáhli 

mě z koše na palubu. Zle by to bylo se mnou dopadlo, kdyby se pod obzorem nebyla objevila 

červeně a bíle proužkovaná velryba. „ Harpunu!" křikl pirát s rozzívnutým střevícem. Když 

vylovili velrybu z moře, zavalila loď jako peřina postel. A to už u mě s nožem v ruce stál 

pirát, co střídavě chytře mrkal hned levým, hned pravým okem. Obtáhl si nůž na podrážce, 

podal mi ho a povídá: „ Tu velrybu vykucháš a rozporcuješ. Zkrátka z ní naděláš bifteky a 

svíčkovou." Ostatní piráti přikyvovali, až se rozhoupala loď. „ Taková práce toho kluka na 

pořádný čásek zaměstná, aby zas nesolil moře nebo nevolal bouři." 
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Čas se mi vlekl jako konec lana za nejlínější skutou. Uplynul rok. Tou dobou jsem měl být na 

pirátské lodi kapitánem. A já pořád ještě porcoval velrybu. Když jsem se uhodil přes kapsu, 

neozval se v ní ani pětník. O tunách čokolády a zábavném krmení velryb slabikáři jsem radši 

ani nepřemýšlel. Odložil jsem nůž a přeměřil velrybu. Zbývalo jí ještě čtrnáct patnáctin. 

Zazpíval jsem si smutnou písničku. 

KULATÝ SVĚT SE NĚKDY DIVNĚ TOČÍ, 
CO SI MÁM S TOU VELRYBOU POČÍT? 
KDO CHCE MÍT HODNĚ, DOSTANE VÍC, 
DOSTANE TOLIK, ŽE NEMÁ NIC. 

VELRYBA PŘECE NENÍ RYBA, 
A KDO TO NEVÍ, JEHO CHYBA. 
KDO LOVÍ RYBY V MOŘI CHYB, 
TEN ZMEŠKÁ ŽIVOT U VELRYB. 

Čtrnáct let jsem si takhle zpíval nad velrybou. Den za dnem čtrnáct let. Ležela na palubě jako 

hora, a jako by z ní neubývalo. Ještě dlouhých čtrnáct let jsem ji měnil v bifteky a svíčkovou. 

Po celý ten čas jsem nezaslechl Žvandrův hlas z podpalubí. 

Když jsem z velryby udělal poslední biftek a odložil nůž, bylo mi třiadvacet let. A tu se 

přihnala bouře. Jestli jsem prve Žvandru nemohl zaslechnout, protože velryba zavalila 

všechny palubní průduchy, neslyšel jsem ho teď pro bouři. Takový vichr! Kormoráni 

v povětří pohodlně složili křídla, ale i tak se jen míhali vzduchem. Piráti se shrnuli kolem 

stěžně. Radili se, co podniknout proti takové nepohodě. Já objímal sud s dělovými koulemi a 

přemýšlel, jak vyzvědět na Žvandrovi tajemství ztroskotané knížky a uniknout z moci pirátů. 
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Tenkrát ale u Čagotských ostrovů bývaly bouře, které trvaly i třicet let. Než jsem se nadál, byl 

ze mne třiapadesátiletý muž. Za těch třicet bouřlivých let se taky velmi přiostřil spor pirátů u 

stěžně. Vrčeli na sebe jako mořští psi. Pochopil jsem, že se hádají o mě a o Žvandru. Žvanda 

totiž znal zvláštní prostředek proti bouři. Ale báli se ho zavolat, aby mi snad mezi řečí 

neprozradil tajemství ztroskotané knížky. Proti pirátům je každá lest spravedlivá. Pustil jsem 

se sudu s dělovými koulemi. A když mě vlna spláchla k pirátům, řekl jsem:"Zalíbilo se mi 

mezi vámi. Už pětadvacet let čekám, až se přestanete hádat a vezmete mě mezi sebe." Ten 

s černou páskou přes oko spráskl ruce: "Člověče, a to jsi nemohl říct dřív?" 

V tu chvíli loď uvázla na hřebenu vlny tak vysoké, že nebylo jisté, dožijeme-li se vlny příští. 

Pirát, co chytře mrkal hned levým, hned pravým okem, odrazil palubní poklop a zavrčel dolů 

do podpalubí: „Žvando, pospěš si, je nejvyšší čas!" Pirát Žvanda se spíš vysypal, než vyšel na 

palubu. A už ho bylo slyšet, jak repetí: „Kalokolakulimagolakulimalaburu..." - „Co povídá?" 

řekl jsem. - „Chce všechno vyžvanit," zavrčel pirát, co tam při dupal na dřevěné noze. „Jenže 

bouře to v něm všechno zpřeházela." Popadl Žvandru za rameno a křikl: „Spusť tu svou 

písničku proti bouři!" - A čtrnáctý pirát Žvanda se dal do zpěvu. 

JEŠTĚ NEBYLO TAK ŠPATNĚ, 
PŘIVALTE MI SOUDEK OLEJE, 
JEJULIJÓ, JEJULIJÓ, OLEJE. 

NENAOLEJUJE-LI JE JULIE, 
MOŘE NÁM SVÍČIČKU ULIJE, 
JEJULIJÓ, JEJULIJÓ, ULIJE. 

NENAOLEJUJI-LI TY VLNY JÁ, 
NAOLEJUJE JE JULIA, 
JEJULIJÓ, JEJULIJÓ, JULIA. 

TO JE PŘECE ZNÁMÝ, 
ŽE MOŘE NEMÁ TRÁMY, 
HOLÁRI, HOLÁRIHOLÁRIJÓ. 

NAOLEJUJI-LI VLNY OLEJEM, 
ZÍTRA DO PADANGU DOJEDEM, 
JEJULIJÓ, JEJULIJÓ, DOJEDEM. 

Jen se Žvanda dal do zpěvu, vlny na moři ztuhly. Byl to nejpodivuhodnější pohled, jaký jsem 

kdy spatřil. Obrovské vlny se tyčí bez pohnutí, jako kamenné hory. Ale v tom už se začaly 
V t 

vrtět, jako by vrtěly hlavou nad Zvandrovou písničkou. A pak se rozsypaly smíchy. Oceán se 

uhladil jako rybníček. Piráti pro tu podívanou zapomněli dávat pozor na Žvandru. Mrkl na 

mě, tiše se přitočil a pošeptal mi: „Ty, Josef, víš, proč utopili tu knížku v moři?" Protože se 

hrozně bojí toho, co je v ní na poslední stránce. Josef, ale to by sis musel tu poslední stránku 

přečíst. 
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V tu chvíli ho znova popadli piráti. A jak ho nesli do podpalubí, divili se, že je o třicet liber 

lehčí, než býval. Tak těžké bylo tajemství, které v sobě nosil celých pětačtyřicet let. Radši 

nemyslet na to, co by s námi oběma bylo stalo, kdyby piráti byli jen tušili, co mi Žvanda 

prozradil. Náhle mi bylo lehko a veselo. Vždyť mám už jen krok k tomu, abych vyvázl z moci 

pirátů. Pak jsem se ale zamyslel hlouběji a znova na mě padl černý smutek. Kde vzít tu knížku 

od knihkupce Rotrekla? Kde ji vzít? Kde vzít na širém moři u Čagotských ostrovů stejnou 

knížku, jakou mi před pětačtyřiceti lety v Hrochově Týnci dal knihkupec Rotrekl k mým 

osmým narozeninám? 

Přicházely na mě i jiné neutěšené myšlenky. Ačkoli jsem nikdy od pirátů nevzal ani prášek 

z kořisti, přece jsem byl jedním z nich. Ty hory bifteků, co jsem pro ně nařezal z nevinné 

červeně a bíle proužkované velryby. Piráti se tím živili, aby měli dost síly k bitkám 

s poctivými námořníky. Byl jsem velmi nešťastný. Našel jsem si opuštěné místo na zábradlí 

vzadu nad kormidlem a tam jsem trávil mnoho času. Okolo kormidla šuměla voda a já 

přemýšlel, jak zakormidlovat do poctivého života. Pluli jsme právě podél pobřeží, které voní 

skořicí. A tu vyletěl z pobřežního porostu papoušek a usadil se mi na rameno. Měl žlutý 

fráček, zelená křídla a hlava mu červeně hořela. Tiše, abych ho nepoplašil, povídám: 

„Hrochův Týnec..." A papoušek na to: „Hrochův Týnec." Já už jen šeptal: "Nejsi náhodou 

z dobrodružné knížky od knihkupce Rotrekla?" Papoušek lusknul zobákem: „Hrrrome, a nejsi 

ty ten ztrrrracený kluk, co tu knížku hodil pod postel?" Div jsem se nepřevážil do moře. Byl 

to opravdu on. Těžko se mu žilo v pralese. A jako já jsem toužil vrátit se mezi pořádné lidi, 

chtěl on zpátky do knížky mezi malované papoušky. Bylo horko, piráti klímali. Přikrčil jsem 

se za hromadu lan a několikrát jsem papouškovi zopakoval vzkaz pro knihkupce Rotrekla: 

„Pošlete mi stejnou knížku, jako jste mi dal k osmým narozeninám." Když se to papoušek 

naučil, povídám mu: „Jestli mi tu knížku v pořádku přineseš, pustím tě zpátky na stránku 

třiasedmdesát." „Dobrrrá," kývl červenou hlavou papoušek. Odletěl přes Sokotru, Bejrút, 

Smyrnu a Bukurešť k Hrochovu Týnci. Byl nejvyšší čas. Pirát, co chytře mrkal hned levým, 

hned pravým okem, se vytrhl z dřímoty. Vyskočil a zamrkal oběma očima najednou tak 

prudce, že hlídka v koši vykřikla: „Do zbraně!" 

Přihnali se ke mně po zuby ozbrojení piráti. „S kým jsi to tu vedl řeč?" Odpověděl jsem, že 

z dlouhé chvíle jsem učil papouška mluvit. Nevěřili mi. Znovu jako před lety mě hnali nahoru 

do koše ne stěžni. Pobyl jsem tam dva roky a oslavil čtyřiapadesáté narozeniny. A právě o 

mých pětapadesátých narozeninách se vrátil papoušek. A s knížkou v zobáku! Pustil mi ji do 

klína a řekl: „Až se vrátíš domů, dostane od tebe Rotrekl třiadvacet korun."pak si pařátem 

nalistoval stranu třiasedmdesát a usadil se mezi malované papoušky na obrázku pralesa. 
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Přikrčil jsem se s knížkou v strážním koši. Ruce se mi chvěly, obracel jsem list za listem. A 

byl tu list poslední. A na něm, jak říkal Zvanda, rozluštění tajemství ztroskotané knížky a 

rada, jak zatočit s piráty. Dívám se na ten poslední list, dívám se shora, zdola, ze všech stran. 

Vidím nějaké značky, tečky, čárky. Nerozumím z toho ani slovo! Vždyť já neuměl číst! 

V pětapadesáti letech jsem ještě neuměl číst. Šlo na mě zoufalství. Byl tichý večer, pod 

oblohou se chechtali rackové a dole na palubě piráti. V tu chvíli jsem si nepřál být na světě. 

Pomalu jsem sklapl knížku. A tu se za lodní zádí ozval z moře zpěv. 

MALE RYBY TAKY RYBY, 
MALÉ CHYBY TAKY CHYBY, 
POLÍČÍŠ SI NA RYBU, 
ALE CHYTÍŠ VELRYBU. 

MALA RYBA, VELERYBA, 
CHYBIČKA ČI VELECHYBA, 
NA SVĚTĚ BY BYLO LÍP 
BEZ VELRYBÍCH VELECHYB. 

To zpívala modře a bíle proužkovaná velryba. Dozpívala, pohoupala se na vlnách a povídá: 

„Jak jsem těžká, tak jsem moudrá." Připlula blíž, znova se pohoupala a novu povídá: „Jsem 

sestra té červeně a bíle proužkované, co pirát s rozzívnutým střevícem zabil harpunou. Taky 

mám s piráty své účty." Velryba domluvila. Od nosu jí začal růst vodotrysk. Dosáhl až ke 

strážnímu koši, kde jsem seděl. Vidím, že se na vrcholku vodotrysku něco převrací. Byl to 

slabikář. Jeden ze slabikářů, kterým piráti krmí velryby. Nikdo na světě nikdy netoužil po 

slabikáři víc než já v té chvíli. Rychle jsem po něm sáhl. MÁMA MÁ MALOU EVU. 

MAMO, EVA MÁVÁ! Celé stránky si dodnes pamatuju ze slabikáře, který jsem dostal od 

modře a bíle proužkované-velryby. Ale trvalo mi asi půl roku, než jsem se vněm vyznal. 

Taky piráti, jako by něco tušili, nenechávali mě teď málem ani chvilku o samotě. Jednou mě 

pirát s dřevěnou nohou přistihl, jak si opakuju v slabikáři. „Co to máš?" zavrčel. Rychle jsem 

se vymluvil: „Zpěvník pirátských písniček." - Hned se to rozkřiklo po celé lodi. Chytrý pirát, 

co teď pořád mrkal na poplach oběma očima najednou, mi poručil: „Zazpívej nám z toho 

z p ě v n í k u ! " Hodi l i mi kytaru a já zpíval . 

LAP LAPA LIDU 

LÍDO, HLEDEJ LAPA 

PIRÁT LOĎ LAPÍ 
GUSTO, KDE MÁŠ GUMU? 
MÁMA MÁ MÁLOU EVU 
EVA MÁVÁ 
PIRÁTI PIJÍ PLNOU PINTU RUMU 

OLA MA PILU 

OTA NESE SÍTO 

PIRÁT RUM DOPIL 
MÁTE TAKY TETU? 
JULA SE TULÍ K MÁMĚ 
PIRÁT VOLÁ 

NABÍTE DĚLA, HURÁ NA KORVETU! 
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Zatrachtile divná písnička, co? Pirátům se ale líbila. Nepoznali, že se mnou vlastně zpívají 

slabikář. Zpívali písničku znova a znova. Brzy mě tím neustálým opakováním naučili číst. 

Toho dne jsem z tajného úkrytu vyj mul knížku, co mi papoušek přinesl od knihkupce 

Rotrekla. Uklidil jsem se s ní do strážního koše a přečetl ji až do konce. Poslední stránku jsem 

četl zvlášť poctivě. Pochopil jsem z ní, proč o mých osmých narozeninách piráti z takovou 

chutí utekli z knížky. A proč se tolik radovali, když klesla na dno oceánu. A proč věznili 

Žvandru. 

To všecko proto, že na poslední stránce očekávala piráty spravedlivá odplata. Čekala tam na 

ně stíhací loď s namířenými děly. Pro jistotu jsem se podíval, jestli vojáci na lodi mají děla 

řádně nabitá. Pak jsem slezl z koše na palubu a krátce jsem s piráty zatočil. 

Otevřel jsem knížku a nastavil jsem ji do cesty tomu s rozzívnutým střevícem. Klopýtl o 

stránku čtyřiapadesát a vletěl rovnou do rukou vládních vojáků. K pirátovi s páskou přes levé 

oko jsem se přiblížil z levé strany. A tak jsem ho lehce lapil do knížky. Jak se kácel, vzal s 

sebou toho s dřevěnou nohou. Chytrý pirát, co mrkal na poplach, mi uhnul kličkou tak 

promyšlenou, že tam spadl za nimi. O Žvandrovi jsem si nebyl tak jistý, jestli i on si zaslouží 

stejný osud. Ale pirát Zvanda se kolem mě točil a žvanil a žvanil, až se mezi řečí ocitl 

v knížce. Když jsem lapil všech čtrnáct pirátů, sklapl jsem knížku. Ještě jsem zaslechl, jak 

vládní loď na poslední stránce vypálila za všech svých děl. 

A co bylo dál? Šťastně jsem s pirátskou lodí ztroskotal u ostrovů, kterým se říká Amaranty. A 

opustil jsem ji. Dřív jsem ale zaskočil do kapitánské kajuty pro papír, pero a kalamář. 

Vyhotovil jsem si řádný doklad o tom, že pirát Josef Kolísko odešel do výslužby a stal se 

řádným člověkem. 

Připozdilo se nám. Už na ten pirátský život jen vzpomínám, když se ukládám k spánku do 

poctivé postele pod červeně a bíle proužkovanou peřinu. Zhasněte lampy. Dobrou noc. 
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Příloha 2. 

Prvotní scénář - Dobrodružství Kolíska 

I. Kolísko si v posteli prohlíží knížku, vůbec se v tom nevyzná, a tak rozmrzelý dá 
knihu pod polštář. Tam ho kniha však neustále tlačí, hodí ji na zem k posteli, a 
teprve pak usne. 

II. Během toho, co spí, někdo mu bere peřinu a odhazuje do dálky. Zpod postele vyletí 
papoušek velmi rychle a zmizí. Nakonec postupně vylézá 8 pirátů, kteří se 
rozestaví kolem Kolíska a zpívají. Během zpěvu piráti přestavují postel na loď, a v 
zápětí chytnou Kolíska a shodí ho s postele mezi sebe. 

Piráti: Když chce pirát zlato, tak si chytí člun 
Když chce čokoládu, máji tisíc tun 

Nevěř slabikáři, slabikář je lhář 
nenajdeš v něm recept na polární zář 

Za rok u pirátů budeš kapitán, 
měkce budeš spávat na houpačce z lan 

Slabikář pirátům nikdy nechybí 
pirát krmí slabikářem lede velryby 

III. Piráti se začnou hurónsky smát. 

Kolísko: Hrome, co je tu vlastně k smíchu? 

V tom ho piráti vezmou za ruce a nohy a hodí do podpalubí. 

Kolísko: Co to děláte?! Pusťte mě ven! Proč mě zavíráte? 

Pirát 1: Devátý z nás je Žvanda žvanivý, a ten by ti prozradil tajemství 
ztroskotané knížky, tak proto. 

IV. Kolísko začne v podpalubí plakat, tak dlouho, až bude všechno slané. Piráti 
předvádí svou situaci živými obrazy (2 v normálu, 3 ze solného prostředí). Jeden 
pirát přejde k podpalubí a chytne Kolíska za rameno. 

Pirát 2: Tak už dost!!! Podívej se na moře! Je od tvých slz tak přesolené, že se 
nedá plout. 

Pirát 3: Zatracené řemeslo, kvůli tvému breku už nám uniklo 7 lodí. 

Pirát 4: Maso se nedá jíst....! 

Pirát 5: A nemáme co pít! 
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Piráti vytáhnou Kolíska ven z podpalubí. 

Pirát 6: Alou do koše! 

Pirát 7: Aspoň ti vítr ty hromské slzy vysuší. Piráti vykonávají své běžné 
povinnosti na lodi, ale mají velký hlad a pomalu začíná bouře (pomocí zvuku), 
protože se Kolísko mračí a mračí. 

Pirát 8: Hrom do toho! Co s tím klukem uděláme? Mračí se jak bouřka. Slez 
dolu!!! 

Pirát 1: Na obzoru velryba! Bude večeře!!! 

Jeden pirát zahledne na obzoru velrybu a zburcuje tím celou loď. Pomocí harpuny 
a spolupráce bíle a červeně proužkovanou velrybu vytáhnou na palubu (peřina). 

Pirát 2: Tu velrybu vykucháš a rozporcuješ. Aspoň bude od tebe pokoj!!! 

V. Piráti pokračují ve své činnosti zminimalizovaně. Kolísko porcuje velrybu, je mu 
velmi smutno, a tak si začne zpívat. 

Kolísko: Kulatý svět se někdy divně točí 
Co si mám s tou velrybou počít? 
Kdo chce mít hodně, dostane víc 
Dostane tolik, že nemá nic. 

Pirát 3: Bouře v dohledu!!!!! 

Pirát 4: Kde to jsme? 

Pirát 5: Čagotské ostrovy. 

Pirát 6: No, tak to jsme v pasti, tady trvají bouře nejméně 30 let. 

Začne neuvěřitelná bouře pomocí zvuků. Každý je rád, že se někde drží (zpomalený 
film). Většina pirátů je u stěžně a snaží se domluvit, co dělat. 

Pirát 7: Bez Žvandry jsme ztraceni! Jen on nás může zachránit. 

Pirát 8: Prozradí všechno tomu klukovi, to nejde. 

Pirát 1: Vždyť se utopíme. Žvandra nám musí pomoc! 

Pirát 2: Nemůžeme riskovat prozrazení. 

Pirát 3: Tak budeme radši riskovat utopení, ne?!Pusťte okamžitě Žvandru! 
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Pirát 4: To nejde, hrome! 

Kolísko sem tam něco slyšel, a tak se skrz bouři dostane k pirátům u stěžně. 

Kolísko: Mně se přece u vás líbí. A nějaká knížka mě vůbec nezajímá. 

Pirát 5: Člověče, to si nemohl říct dřív? 

Piráti hned spěchají pro Žvandru. Ten si prvně něco nesmyslného brblá, ale když 
vidí situaci spustí z plna hrdla píseň. 

Pirát 6: Zavolejte rychle Žvandru! 

Pirát 7: Žvandro, pospěš si, je nejvyšší čas. 

Žvandra: Ještě nebylo tak špatně, jak zle je 
přivalte mi soudek oleje 
jejulijó, jejulijó, oleje. 

Naolejuji-li vlny olejem 
zítra do Padangu dojedem 
jejulijó, jejulijó, dojedem. 

Co Žvandra dozpívá, v tu ráno utichne i bouře. Piráti se radují a poskakují na 
lodi. A tak se Žvanda dostane na chvíli k udivenému Kolískovi. 

v t 

Žvandra: Ty, Martine, musíš si přečíst poslední stránku ztroskotané knížky. Tak 
zjistíš její tajemství. 

Kolísko: Ale já tu knížku nemám... 

Piráti chytnou Žvandru a zavřou ho zpátky do podpalubí. Kolísko si smutný vyleze 
na stěžeň a přemýšlí. Piráti usínají znaveni bouří. Přilétá papoušek s červenou 
hlavou, sedá si na stěžeň, ale Kolíska si nevšímá. 

Kolísko: Nejsi ty papoušek z dobrodružné knížky? 

Papoušek: Hrrrome, ty jsi ten ztracený kluk, co hodil knížku pod postel! 

Kolísko: Teď už vím, že to byla hloupost. Mohl bys mi k nám doletět pro novou 
knížku? Chtěl bych si přečíst poslední stránku. 

Papoušek: Ale prrrosím, není prrroblém. Jen mě potom musíš vrátit na strranu 38. 
Tady to není k vydrrržení. 
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Kolísko: Slibuji...Teď si však pospěš! 

Papoušek odletí, piráti stále spí. Kolísko netrpělivě vyhlíží papouška. Ten přináší 
knihu a na stěžni si otevře stranu 38 a zmizí v knize. 

VII. Kolísko nalistuje poslední stránku,ale ať knihu otáčí jakkoli, ničemu nerozumí. 
Velmi zesmutní a v tom se ozvou „ zvuky moře " a objeví se hejno ryb s modře a 
bíle proužkovanou velrybou. 

Velryba: Jak jsem těžká, tak jsem moudrá. Jsem sestra té červeně a bíle 
proužkované, a tak mám s piráty nevyřízené účty. Chytej! 

Velryba pomocí vodotrysku poskytne Kolískovi slabikář a zmizí. Kolísko se rychle 
začne učit. Piráti se během toho probouzí, ale něco jim přijde divné, jako by něco 
tušili. 

Pirát 8: Rychle řekni, co to máš! 

Kolísko: Zpěvník pirátských písniček. 

Pirát 1: Slez a pojď nám tedy zazpívat. 

Kolísko: Piráti pijí plnou pintu rumu, 
pirát rum dopil. 
Máte taky tetu? 
Pirát loď lapí a vesele volá: 
Nabijte děla, hurá na korvetu. 

Pirátům se písnička velmi zalíbí, začnou si ji pobrukovat a pít rum, až se opijí, 
unaveni sedí na lodi, neustále popíjejí a pobrukují si. 

VIII. Kolísko si vyleze na stěžeň, kde má ukrytou dobrodružnou knížku a pomalu čte 
poslední stránku. 

Kolísko: K pirátské lodi se blížila spravedlivá odplata. Hned za zátočinou čekala 
stíhací loď s namířenými děly. Zákeřní piráti ani netušili, co je čeká. Vojáci svá 
děla řádně vyčistili a nabili a trpě vyhlíželi piráty, aby je navždy zničili. 

Tak to tedy je, musím piráty i s lodí dostat zpátky do knížky! 

Kolísko slezl ze stěžně a začal lovit piráty do knížky, některé chytne ještě v sedě 
opilé, jiní se vzbudí a honí se s Kolískem. Nakonec všechny vrátí do knihy a rychle 
sklapne knížku. Jak sklapla knížka, spadne Kolískovi z ruky na to samé místo, kam 
ji hodil, než usnul. Kolísko se probudí položený napříč postele a se skopnutou 
peřinou. Zmateně kouká po pokoji, pomalu si vytahuje zpět peřinu a uvidí knížku. 
Nalistuje na poslední stránku, usměje se a zas usne s knihou v náručí. 
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Příloha 2. 

Konečná verze scénáře - Dobrodružství Kolíska 

Uvítání provede žák představující Žvandru. - „Dobrý den. Všechny vás tady 
vítám. Byl jednou jeden kluk a ten nesnášel čtení. A teď o něm zahrajeme příběh." 

I. Kolísko si v posteli prohlíží knížku, vůbec se v tom nevyzná. 

Kolísko: Je to takhle, nebo takhle. Vůbec se to nedá přečíst. 

II. Rozmrzelý dá knihu pod polštář. Tam ho kniha však neustále tlačí, hodí ji na zem 
k posteli, a teprve pak usne. 

Kolísko: S tím se nedá spát! 

III. Během toho, co spí, někdo mu bere peřinu a odhazuje do dálky. Zpod postele vyletí 
papoušek velmi rychle, obletí jedenkrát stůl a zmizí. Nakonec postupně vylézá 8 
pirátů, kteří se rozestaví kolem Kolíska a zpívají. Během zpěvu piráti přestavují 
postel na loď, a v zápětí chytnou Kolíska a shodí ho s postele mezi sebe. 

Piráti: Když chce pirát zlato, tak si chytí člun 
Když chce čokoládu, máji tisíc tun 

Nevěř slabikáři, slabikář je lhář 
nenajdeš v něm recept na polární zář 

Za rok u pirátů budeš kapitán, 
měkce budeš spávat na houpačce z lan 

Slabikář pirátům nikdy nechybí 
pirát krmí slabikářem lede velryby 

IV. Piráti se začnou hurónsky smát. 

Kolísko: Čemu se smějete? Co je tu k smíchu? 

V tom ho piráti vezmou za ruce a nohy a hodí do podpalubí. 

Kolísko: Co to děláte?! Pusťte mě! Proč mě zavíráte? 

Vyhlížeč: Protože devátý z nás je Zvanda žvanivý, a ten by prozradil tajemství 
ztroskotané knížky. 

Kórmidelník: A teď je loď naše! 

V. Kolísko začne v podpalubí plakat, tak dlouho, až bude všechno slané. Piráti konají 
na lodi každý svou práci -pantomimou. Po chvíli jeden pirát vykřikne, protože soli 
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už je všude příliš, tím se zpomalí jejich pantomima. Další pirát jde vytáhnout 
Kolíska z podpalubí. 

Vyhlížeč: Týjo! 

Kapitán: Už nebullUž je celý moře slaný a nedá se v něm plout. 

Poradce: Už jsme kvůli tobě minuli sedm lodí, už toho mám dost! 

Kuchař: Maso se nedá jíst....! 

Plavčík: Pití se nedá pít! 

VI. Piráti zavlečou Kolíska do koše na stěžni. 

Kormidelník: Alou do koše! 

Dělostřelec: Aspoň se ti ty tvoje hromské slzy vysuší 

VII. Piráti vykonávají své běžné povinnosti na lodi, ale mají velký hlad a pomalu začíná 
bouře (pomocí zvuku), protože se Kolísko mračí a mračí 

Poradce: Slez dolů! Přivoláváš tu bouři! 

Kuchař: Na obzoru velryba! Bude večeře!!! 

Jeden pirát zahledne na obzoru velrybu a zburcuje tím celou loď. Pomocí harpuny 
a spolupráce bíle a červeně proužkovanou velrybu vytáhnou na palubu (peřina) 

Kapitán: Vykuchej tu velrybu, abychom už měli od tebe pokoj a abychom měli 
večeři! 

VIII. Piráti pokračují ve své činnosti zminimalizovaně. Kolísko porcuje velrybu, je mu 
velmi smutno, a tak si začne zpívat. 

Kolísko: Kulatý svět se někdy divně točí 
Co si mám s tou velrybou počít? 
Kdo chce mít hodně, dostane víc 
Dostane tolik, že nemá nic. 

Vyhlížeč: Bouře v dohledu!!!!! 

Plavčík: Kde to jsme? 

Poradce: Čagotské ostrovy. 

Dělostřelec: No, tak to jsme v pěkný kaši, tady trvají bouře až 30 let. 
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IX. Začne neuvěřitelná bouře pomocí zvuků. Každý je rád, že se někde drží. Většina pirátů 
je u stěžně a snaží se domluvit, co dělat. 

Kuchař II.: Bez Žvandry jsme ztraceni! Jen on nás může zachránit. 

Kortnidelník: To nemůžem riskovat, prozradí to tomu klukovi. 

Uklízeč: Vždyťztroskotáme! Žvandra nám musí pomoc! 

Poradce: Nemůžeme riskovat prozrazení. 

Kuchař: To se radši utopíme, nebo co?! Zavolejte Žvandru! 

Plavčík: To nejde! 

Kolísko sem tam něco slyšel, a tak se skrz bouři volá k pirátům. 

Kolísko: Co blázníte? Mně se u vás líbí. Mně o žádnou knížku nejde! 

Kapitán: Člověče, tos nám nemohl říct dřív? 

X. Piráti hned spěchají pro Žvandru. Ten si prvně něco nesmyslného brblá, ale když vidí 
situaci spustí z plna hrdla píseň. 

Vyhlížeč: Zavolejte Žvandru! 

Uklízeč: Žvandro, vylez, už je nejvyšší čas! 

Žvandra: Ještě nebylo tak špatně, jak zle je 
přivalte mi soudek oleje 
jejulijó, jejulijó, oleje. 

Naolejuji-li vlny olejem 
zítra do Padangu dojedem 
jejulijó, jejulijó, dojedem. 

XI. Co Žvandra dozpívá, v tu ráno utichne i bouře. Piráti se radují a poskakují na lodi, 
ždímají své oblečení atd. A tak se Žvanda dostane na chvíli k udivenému Kolískovi. 

Žvandra: Ty, Martine, musíš si přečíst poslední stránku ztroskotané knížky. Tak 
zjistíš její tajemství. 

Kolísko: Ale já tu knížku nemám! 
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XII. Dva piráti chytnou Žvandru a zavřou ho zpátky do podpalubí. Kolísko si smutný vyleze 
na stěžeň a přemýšlí. Piráti usínají znaveni bouří. Přilétá papoušek s červenou hlavou, 
sedá si na stěžeň, ale Kolíska si nevšímá. 

Kolísko: Nejsi ty náhodou papoušek z dobrodružné knížky? 

Papoušek: A nejsi ty náhodou ten kluk, co hodil knížku pod postel? 

Kolísko: Udělal jsem hloupost. Doletíš mi, prosím, domů pro novou? 

Papoušek: Ale jistě, není problém. Ale pak mě budeš muset vrátit na stranu 38. 
Tady to není k vydržení. 

Kolísko: Samozřejmě. Ale teď si pospěš! 

XIII. Papoušek odletí, piráti stále spí. Kolísko netrpělivě vyhlíží papouška. Ten přináší 
knihu a na stěžni si otevře stranu 38 a zmizí v knize. Kolísko nalistuje poslední stránku,ale 
ať knihu otáčí jakkoli, ničemu nerozumí. Velmi zesmutní a v tom se ozvou „ zvuky moře " a 
modře a bíle pruhovaná velryba. 

Velryba: Jak jsem těžká, tak jsem moudrá. Jsem sestra té červeně a bíle 
proužkované, a mám s piráty nevyřízené účty. A teď chytej! 

XIV. Velryba podá Kolískovi slabikář a zmizí. Kolísko se rychle začne učit. Když pochopí 
vše, piráti se začnou probouzet. 

Kolísko: Aha! 

Plavčík: Co to máš! 

Kolísko: Zpěvník pirátských písniček. 

Kapitán: Tak slez dolu a zazpívej nám jednu. 

Kolísko: Piráti pijí plnou pintu rumu, 
pirát rum dopil. 
Máte taky tetu? 
Pirát loď lapí a vesele volá: 
Nabijte děla, hurá na korvetu. 

XV. Pirátům se písnička velmi zalíbí, začnou si ji pobrukovat a pít rum, až se opijí, unaveni 
sedí na lodi, neustále popíjejí a pobrukují si. 
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XVI. Kolísko si vyleze na stěžeň, kde má ukrytou dobrodružnou knížku a pomalu čte 
poslední stránku. 

Kolísko: K pirátské lodi se blížila spravedlivá odplata. Hned za zátočinou čekala 
stíhací loď s namířenými děly. Zákeřní piráti ani netušili, co je čeká.Vojáci svá 
děla řádně vyčistili a nabili a trpě vyhlíželi piráty, aby je navždy 
zničili Tak to tedy je, musím piráty i s lodí dostat zpátky do 
knížky! 

XVII. Kolísko slezl ze stěžně a začal lovit piráty do knížky, některé chytne ještě v sedě opilé, 
jiní se vzbudí a honí se s Kolískem. Nakonec všechny vrátí do knihy a rychle sklapne 
knížku. Jak sklapla knížka, spadne Kolískovi z ruky na to samé místo, kam ji hodil, než 
usnul. Kolísko se probudí položený napříč postele a se skopnutou peřinou. Zmateně 
kouká po pokoji, pomalu si vytahuje zpět peřinu a uvidí cíp koberce na háčku. 

Kolísko: Kruci, co je tohle? 

XVIII. Sundá „ koberec " z háčku, sebere ze země knížku. V posteli si nalistuje poslední 
stránku a zkontroluje, zda jsou piráti tam, kde mají být. Spokojeně si lehne a 
s úsměvem usne s knihou v náručí. 
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Příloha 2. 

B) Skutečná scéna. 
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Příloha 2. 
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Příloha 2. 

A) Plakát na představení 

B) „Zlomvazka". 
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Příloha 2. 

Některé fotografie z premiéry. 

Piráti vylezli zpod postele. 

Vseje od soli 
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Dialog s papouškem. 
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Žvandrova píseň, 
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Koliskova lest. 
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Chytání pirátů, 

Vítězné usnutí. 
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