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Anotace v české jazyce

Cílem  mé  bakalářské  práce  je  přiblížit  klasickou  pohádku dětem  ve  školní 

družině  v zájmových  činnostech,  které  jsou  jednou  z náplní  využití  volného  času, 

tráveného ve školní družině v době po vyučování.

Výchozím tématem pro mé výtvarné činnosti  s dětmi  je knížka Karla Jaromíra 

Erbena  a  Boženy  Němcové  Pohádky.  Z této  knihy  jsem  vybrala  tři  pohádky  – 

Zlatovláska, Pohádka o perníkové chaloupce a Princ Bajaja.

Výtvarné  činnosti  se  zaměřují  na  výtvarné  techniky  s netradičním  využitím 

textilního materiálu, a tím zdokonalení tvořivé schopnosti dětí.

Výtvarné  aktivity  jsou  zaměřeny  na  věkovou skupinu dětí  mladšího školního 

věku. Motivovat děti nejen k výtvarné, ale k jakékoliv činnosti je čím dál těžší. Proto 

chci  prostřednictvím  výtvarných  činností  s textilním  materiálem  na  téma  pohádky 

objevit jeden ze způsobů, jak děti k výtvarné činnosti motivovat.

Klíčová slova

Výtvarné činnosti s textilním materiálem, děti ve školní družině, volnočasové aktivity, 

motivace,dramatizace, komunikace, prožívání

Annotation

The aim of my work is to bring the classic tale for children of school clubs in the hobby, 

which is one of filling leisure farmed young men in the school during after school hours.

The default theme for my creative work with children's book by Karel Jaromír Erben 

and Bozena Nemcova Tales. From this book, I chose the three stories - Goldilocks, The 

Tale of a gingerbread house and Prince Bajaja.

Creative activities are aimed at non-traditional art techniques with the use of textile 

material, thereby improving the creative ability of children.

Art activities are aimed at a younger age group of children of school age. To motivate 

children not only art, but to any business is becoming increasingly difficult. Therefore I 

through creative activity with textile material on the fairy tale experience one of the 

ways children to motivate creative activity.

Keywords

Creative  activity  with  textile  materials,  children  in  school  clubs,  leisure  activities, 

motivation, drama, communication, experience
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TEORETICKÁ ČÁST:

1.  Úvod

Pracuji na základní škole jako vychovatelka ve školní družině, proto bych se ve 

své teoretické části chtěla zmínit o činnostech v ŠD obecně.

Školní  družina tvoří  ve dnech školního vyučování  mezistupeň mezi  výukou ve 

škole  a  výchovou  v  rodině.  ŠD  není  pokračováním  školního  vyučování,  má  svá 

specifika, která ji odlišují od školního vyučování.Hlavním posláním ŠD je zabezpečení 

zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, s možností přípravy na vyučování.

V další  kapitole  bych  chtěla  přiblížit  psychologické  zvláštnosti  dětí  mladšího 

školního věku, protože k práci s dětmi je to důležitá oblast pro výchovu a vzdělávání 

nejen v mimoškolních aktivitách.

Zájmová  činnost  ve  ŠD  naplňuje  svými  specifickými  prostředky  obecné  cíle 

vzdělávání a přímo navazuje a doplňuje konkrétní cíle naší školy. Proto bych v další 

kapitole  zmínila  požadavky  RVP  na  výtvarnou  výchovu,  ze  které  vycházím  při 

výtvarných aktivitách v mimoškolních činnostech ve  své bakalářské práci.

Východiskem pro výtvarnou činnost budou pohádky, které se stanou inspirací pro 

vlastní výtvarnou činnost dětí.  Obvyklým záměrem pohádky je pobavení, či  poučení 

čtenáře,  prostřednictvím  pohádek  dochází  k  předávání  vědomostí  a  zkušeností  z 

generace na generaci.

V poslední  kapitole  teoretické  části  bakalářské  práce  bych  chtěla  ve  stručnosti 

popsat historii některých  technik dekorování i výrobu textilního materiálu, které bych 

ráda využila při činnostech s dětmi v praktické části své bakalářské práce.

V praktické části své bakalářské práce popisuji školské zařízení, ve kterém jsem 

pracovala s dětmi mladšího školního věku a výtvarné aktivity s textilním materiálem.

Námětem pro práci byly tři klasické pohádky – Zlatovláska, Pohádka o perníkové 

chaloupce, Princ Bajaja
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2.  Školní družina

Školní  družiny  (dále  jen  ŠD)  zpravidla  existují  v ZŠ  (příp.  v jiném  typu  škol 

určeným žákům mladšího  školního  věku)  nebo  mohou  být  zřízeny  jako  samostatná 

zařízení, která mají sloužit žákům jedné či více škol.

Školní  družina  je  přednostně  určena  žákům  prvního  stupně  základního 

vzdělávání,  dělí  se  na  oddělení,  která  se  naplňují  do  počtu  30  žáků.  Počet  žáků 

stanovuje ředitel školy na jednoho pedagoga (nikoli však vyšší než 30 žáků) s ohledem 

na druh vykonávané činnosti,  zejména je třeba přihlížet k zajištění bezpečnosti všech 

žáků. Ředitel školy například určuje dalšího pedagoga při specifických zaměstnáních, 

při nichž může být ohroženo zdraví nebo které vyžadují  zvýšený dohled nad nižším 

počtem žáků (při koupání a plaveckém výcviku, při náročných výletech apod.). Může 

také zohlednit integrované žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Do  ŠD jsou  žáci  přihlášeni  zpravidla  k pravidelné  docházce.  V odůvodněných 

případech může být do ŠD zařazen i žák druhého stupně ZŠ.

Specifickou formou jsou ŠD při  speciálních školách,  které se v počtech žáků a 

zaměřením činnosti řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování a o prázdninách. Po projednání se 

zřizovatelem může ředitel přerušit její činnost o prázdninách. Pokud je v místě více ŠD, 

lze po dohodě s obcí určit, která z nich bude v provozu o školních prázdninách.

Základní formou činnosti ŠD je činnost pravidelná – tj. každodenní pedagogická 

práce  v odděleních  s žáky  přihlášenými  k pravidelné  docházce.  Příležitostné  aktivity 

jsou zde chápany jako akce jdoucí  nad  rámec jednoho oddělení,  popř.  určené  i  pro 

rodiče  či  širší  veřejnost  (např.  slavnosti,  sportovní  dny,  karnevaly,  besídky,  veřejně 

přístupné  výstavy  prací).  Spontánní  aktivity  jsou  např.  neorganizované  hry  v ranní 

družině před začátkem vyučování či při tzv. koncové družině po pobytu venku nebo 

volná činnost žáků oddělení při pobytu venku na hřišti či v parku.

ŠD umožňuje dětem odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Odpočinkové 

činnosti  mají  odstranit  únavu,  plní  psychohygienické  poslání.  Odpočívat  mohou  na 

koberci  či  podložce,  ale  tuto  funkci  mohou  plnit  také  klidové  hry,  klidné  zájmové 

činnosti, poslechové činnosti apod. Do denního režimu se zařazují po obědě, popř. ráno 

pro žáky z tzv. ranní družiny, kteří brzy vstávají, a dále podle potřeby během dne. 
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V širším  pojetí  odpočinkové  činnosti  slouží  k regeneraci  sil,  převažuje  v nich 

aktivní odpočinek s prvky organizovaných zájmových aktivit. Aktivním odpočinkem je 

pobyt  venku jako organizovaná nebo spontánní  činnost.  Při  pobytu dětí  na hřišti  se 

doporučuje nejprve organizovaná činnost –sportovní aktivity, soutěživá hra s pravidly – 

a  posléze  umožnění  a  navození  spontánních  aktivit,  pro  které  vychovatelka  vymezí 

prostor, stanoví časovou délku a určí signál pro jejich ukončení. Sleduje činnost a má 

všechny děti ve svém zorném poli.

Mezi odpočinkové činnosti v ŠD patří také různé zájmové aktivity, jež rozvíjejí 

osobnost dítěte a umožňují dětem seberealizaci (příp. i kompenzaci možných školních 

neúspěchů), další poznávání a rozvoj dovedností.

Při  kreativních  činnostech  může  spontaneita  dětí  překračovat  běžná  hlediska 

uplatňovaná při hodnocení kázně během školního vyučování. Při zájmových činnostech 

dominuje vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení. (Hájek, Hofbauer, 

Pávková, 2008, s.144)

3.  Mladší školní věk (žáci I. stupně základní školy)

Toto  období  začíná  tzv.  školní  zralostí  a  školní  připraveností,  to  znamená 

přechodem ze světa her do světa povinnosti a práce.

Školní zralost se týká hlavně úrovně CNS. Zahrnuje celkovou reaktivitu dítěte, 

odolnost k zátěži a schopnost koncentrace pozornosti. Pro školní povinnosti je důležitý 

také rozvoj motoriky a senzomotoriky, zrakového a sluchového vnímání a poznávacích 

schopností. Určitá míra autoregulace, která směřuje od emocionální regulace k regulaci 

vůle  a  je  spojená  s vědomím povinnosti,  je  také  nezbytná,  aby  školák  byl  schopen 

překonávat překážky a plnit nároky školy (Vágnerová, 2000, s.141).

Školní připravenost je závislá na socializační úrovni dítěte, mělo by zvládnout 

určité role, umět komunikovat a respektovat normy chování. Dítě v tomto smyslu velmi 

ovlivňuje  rodina,  přebírá  postoje  a  názory na vzdělání  od ní.  Pokud má rodina jiný 

hodnotový  systém,  než  společnost,  může  se  škola  stát  místem  konfrontace  těchto 

názorů.  Sociokulturní  úroveň  rodiny  dítě  velmi  ovlivňuje  a  může  být  zdrojem 

sociokulturního handicapu dítěte 

Dítě  se  dokáže  soustředit  na  delší  časový  úsek  a  zvládá  školní  vyučování,  je 

vyspělé po tělesné stránce a vydrží již delší dobu sedět, zvyšuje se tělesná výkonnost, 
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zlepšuje se svalová koordinace, ale také nastává nerovnoměrný příkon tělesné energie. 

(Hájek, 2007, s.23)

Děti v tomto věku jsou již obratné - skáčou přes švihadlo, jezdí na kole, dovedněji 

házejí  míčem (a nejen míčem). Obratnosti věnují někdy více času a úsilí,  než škole. 

Tělesná síla a obratnost je důležitá, protože rozhoduje o postavení v kolektivu (zvláště u 

chlapců). Teď už si musejí hájit své postavení sami, jinak jsou biti a odstrkováni (Říčan, 

2004, s.148).

Po citové stránce jsou samostatnější.  Výrazná změna je ve vnímání  – ustupuje 

celostní vnímání, přechází od syntetického k analytickému. Nadmíra tělesné energie se 

projevují ve vyhledávání osobních střetnutí – často poměrně tvrdých. Také pohybové 

hry jsou velmi živé, což však nevylučuje zájem o klidné zájmové činnosti. Nezralost a 

nedostatek osobní zkušenosti se mohou projevovat krutostí nebo mstivostí a nevhodné 

výchovné působení může vést k potměšilosti.  Tyto projevy musí vychovatel  hned od 

samého počátku eliminovat, aby nepřerostly v šikanu.

Střídavá  intenzita  tělesné  energie  bývá  spojená  s kolísavostí  zájmů. 

Charakteristické  je  časté  střídání  zájmů  i  organizovaných  volnočasových  aktivit  a 

kroužků.  Zvláště  v koncovém  období  vývoje  se  výrazně  střídají  fáze  introvertní  a 

extrovertní – dítě se někdy uzavírá světu a následně intenzivně vyhledává společnost. 

Dítě vnímá  a hodnotí sociální skupiny podle toho, jakou roli v ní zastává.

Dítě vyžaduje hodnocení své činnosti okolím. V námi volených činnostech by se 

měly uplatňovat všechny děti a všechny by měly být oceňovány. 

Dítě  se  exponuje  i  pro  očekávanou  odměnu  –  uznání.  Proto  ho  lákají  úkoly 

vyžadující  soutěžení a prokázání určité iniciativy.  Nejsou příliš v oblibě akce, kde je 

jistý  výsledek.  Vychovatel  by  měl  vzbuzovat  přesvědčení,  že  mohou  dosáhnout 

výsledku vlastní iniciativou.

V zájmových  útvarech  je  hlavním  motivem  účasti  především  zájem  o  činnost 

samu,  teprve  později  je  tmelícím  prvkem  kroužků  také  zájem  o  sociální  kontakty 

v kolektivu.

Rodiče přihlašují děti do organizovaných zájmových činností často bez ohledu na 

jejich dispozice. Nezřídkým jevem je, že děti mají každé odpoledne vyplněné nějakým 

kroužkem. Okolo 8. roku začíná snaha o nezávislost, která se projevuje větší či menší 
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neposlušností  a  snahou  prosazovat  svou  vůli  i  vlastním  výběrem  organizovaných 

zájmových činností.(Hájek, 2007, s.23)

Školní docházka udává ráz dalších let více, než cokoliv jiného. Dosud byla hlavní 

náplní života hra, nyní je to školní práce a povinnost. Znamená to vyšší nárok na kázeň, 

schopnost odložit okamžité uspokojení, úsilí o výkon, ve chvílích, kdy by raději dělalo 

něco jiného.

Ve  srovnání  s  předchozím  obdobím,  je  mladší  školní  věk  obdobím  poměrně 

klidným, nebouřlivým a také šťastným, má ráz poměrně harmonického rozvoje.

Dítě ve škole získává nové zkušenosti (jiné než v rodině),  rozvíjí  schopnosti a 

dovednosti. Způsob myšlení, typický pro mladší školní věk nazval J. Piaget (1966, in 

Vágnerová, 2000,s. 148) obdobím konkrétních logických operací (je charakteristické 

respektováním zákonů logiky a konkrétní reality).( Helus, 2004, s. 208) 

3.1.  Výtvarný projev a myšlení dětí mladšího věku

V předškolním a raném školním věku dost těsně souvisí vývoj myšlení, intelektu a 

vývoj  výtvarného  projevu.  To  znamená,  že  dobře  se  rozvíjející  a  vyspělý  výtvarný 

projev  do  značné  míry  vypovídá  také  o  dobře  rozvinutých  myšlenkových  a 

intelektuálních (samozřejmě i citových) předpokladech dítěte.

Samozřejmě  do  kvality  výtvarného  projevu  se  promítají  i  jiné  psychické 

předpoklady.  Výtvarná  činnost  nemusí  být  vždy  v popředí  sklonů  dítěte,  může  být 

nahrazována například pohybovou aktivitou,  muzikální  aktivitou apod. proto není na 

místě  pociťovat  obavy z toho, když se dítě  začíná  výtvarně projevovat  později  nebo 

s menší  chutí.  V takových případech vždy rozhoduje celkový obraz chování,  nikoliv 

jeho dílčí projev, i když je důležitý.

V souvislosti s výtvarným projevem mluvíme o tzv. výtvarném myšlení. Projevuje 

se  v dovednosti mnohostranně zacházet s výtvarnými prostředky, nacházet poučení ve 

vlastní výtvarné zkušenosti,  přemýšlet  o postupech výtvarné aktivity  apod. Výtvarné 

myšlení lze nejlépe rozvíjet při vhodném spojení výtvarné aktivity s rozhovorem o ní a 

s oporou  o  konkrétní  příklady,  jak  přistupovat  k různým  výtvarným  problémům. 

(Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003, s.141)
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V souladu s principy formulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání 

(tzv.  Bílé  knize)  byl  do  vzdělávací  soustavy  zaveden  nový  systém  kurikulárních 

dokumentů. Na státní úrovni jsou to  Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP), 

které vymezují závazné rámce vzdělávání pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Na  školní  úrovni  jsou  to  Školní  vzdělávací  programy (dále  jen  ŠVP),  které 

si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Jednotlivé školy a 

učitelé mají prostor pro konkretizaci požadavků a jejich uvedení do praxe. Učitelé při 

respektování  své  profesní  zodpovědnosti  za  výsledky  vzdělávání  mohou  do  své 

pedagogické  činnosti  zakomponovat  různé  metody  a  formy  práce,  a  tím  dosáhnout 

efektivnější výuky.

RVP jsou  založeny  na  nové  strategii  vzdělávání,  která  zdůrazňuje  klíčové 

kompetence, uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a vedení 

žáků k celoživotnímu vzdělávání

4.  Požadavky RVP na Vv

Myslím, že tato část je podstatná pro uchopení nového vzdělávacího přístupu ve 

výtvarných aktivitách a jeho odlišení od způsobu vyučování výtvarné výchovy, který 

jsme zažili všichni na vlastní kůži.

V RVP se zvýšil důraz na  výstupy, na dosahování všeobecně vzdělávacích cílů, 

které jsou pro učitele závazné. 

Cesty k dosažení  těchto  cílů  mohou však být  různé (jsou vymezené  ŠVP),  ale 

kvalita výsledků by měla být srovnatelná mezi všemi vychovateli, učiteli nebo školami.

 Svým pojetím  navazuje  na RVP  předškolního  vzdělávání,  specifikuje  klíčové 

kompetence, jichž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání, vymezuje 

vzdělávací  obsahy  (učivo,  výstupy),  zařazuje  průřezová  témata  do  vzdělávání, 

podporuje  individuální  přístup k žákovi  a  umožňuje  modifikaci  vzdělávacích  obsahů 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň

Očekávané výstupy – 1. období

žák
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,  

barvy,  objekty);  porovnává  je  a  třídí  na  základě  odlišností  vycházejících  z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

 v tvorbě  projevuje  své  vlastní  životní  zkušenosti;  uplatňuje  při  tom  v  plošném  i  
prostorovém uspořádání  linie,  tvary,  objemy,  barvy,  objekty  a  další  prvky a  jejich  
kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich vizuálně obrazné  
vyjádření volí vhodné prostředky
 interpretuje  podle  svých  schopností  různá  vizuálně  obrazná  vyjádření;  odlišné  
interpretace porovnává se svojí  dosavadní zkušeností
 na  základě  vlastní  zkušenosti  nalézá  a  do  komunikace  zapojuje  obsah  vizuálně  
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Očekávané výstupy – 2. období

žák
 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného vyjádření;  

porovnává  je  na  základě  vztahů  (světlostní  poměry,  barevné  kontrasty,  proporční  
vztahy a jiné)

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném  
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální  
postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních  
životních zkušeností  i  na tvorbu vyjádření,  která mají  komunikační účinky pro jeho  
nejbližší sociální vztahy

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu  
zrakového  vnímání  k  vnímání  dalšími  smysly;  uplatňuje  je  v plošné,  objemové  i  
prostorové tvorbě

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně  
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně 
volí  a  kombinuje  prostředky  (včetně  prostředků  a  postupů  současného  výtvarného  
umění)

 porovnává různé  interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji inspirace
 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje  obsah vizuálně obrazných  
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil1

1 www.Metodický portál RVP
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Učivo výtvarné výchovy je rozděleno do tří oblastí:

Rozvíjení smyslové citlivosti

 prvky  vizuálně  obrazného  vyjádření  –  linie,  tvary,  objemy,  světlostní  a 

barevné  kvality,  textury  –  jejich  jednoduché  vztahy  (podobnost,  kontrast, 

rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru

 uspořádání  objektů  do  celků –  uspořádání  na  základě  jejich  výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vizuálně 

obrazná  vyjádření  podnětů  hmatových,  sluchových,  pohybových,  čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními 

smysly

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření  – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama

Uplatňování subjektivity

 prostředky  pro  vyjádření  emocí,  pocitů,  nálad,  fantazie,  představ  a 

osobních  zkušeností –manipulace  s  objekty,  pohyb  těla  a  jeho  umístění  v 

prostoru, akční tvar malby a kresby

 typy  vizuálně  obrazných  vyjádření –  jejich  rozlišení,  výběr  a  uplatnění  – 

hračky,  objekty,  ilustrace  textů,  volná  malba,  skulptura,  plastika,  animovaný 

film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama

 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické,  statické,  dynamické),  hledisko  jejich  motivace  (fantazijní,  založené 

na smyslovém vnímání)

Ověřování komunikačních účinků

 osobní  postoj  v  komunikaci –  jeho  utváření  a  zdůvodňování;  odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) 

v  rámci  skupin,  v nichž  se  dítě  pohybuje;  jejich  porovnávání  s  vlastní 

interpretací

 komunikační  obsah  vizuálně  obrazných  vyjádření –  v  komunikaci  se 

spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve 
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škole  i  mimo školu);  vysvětlování  výsledků tvorby podle  svých schopností  a 

zaměření

 proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Základní vzdělávání na 1. stupni je v RVP pojato tak, aby usnadnilo přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a systematického vzdělávání. Je 

založeno právě na respektování a rozvíjení individuálních potřeb a zájmů každého žáka. 

Pro žáka je důležitá vlastní zkušenost, zážitek a činnostní charakter výuky.

Základním  posláním  RVP  ZV  je  utvářet  a  postupně  rozvíjet  u  žáků  klíčové 

kompetence,  poskytnout  základ  všeobecného  vzdělání  orientovaného  na  praktické 

jednání. Základní vzdělávání usiluje o naplňování těchto cílů:

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

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

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

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

i k přírodě

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

odpovědný

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

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 pomáhat  žákům poznávat  a  rozvíjet  vlastní  schopnosti  v  souladu  s  reálnými 

možnostmi  a  uplatňovat  je  spolu  s  osvojenými  vědomostmi  a  dovednostmi 

při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Klíčové kompetence „představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a  

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.“ (RVP ZV, 

2005,  část  C,  s.  14)  K jejich  utváření  a  rozvíjení  mají  přispívat  veškeré  aktivity  a 

činnosti,  které  ve škole  probíhají.  Za  klíčové  jsou považovány kompetence  k učení, 

kompetence  k  řešení  problémů,  kompetence  komunikativní,  kompetence  sociální  a 

personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 
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K naplňování  klíčových  kompetencí  poslouží  v mé  bakalářské  práci  klasická 

pohádka,  výtvarně  zpracovaná  textilním  materiálem,  protože  pohádky  jsou  jakýmsi 

vzorovým  příběhem  o  lidských  vlastnostech  a  vztazích  mezi  lidmi.  Vypovídají  o 

tématech  jinak  obtížně  uchopitelných,  prostřednictvím pohádek dochází  k  předávání 

vědomostí a zkušeností.

5.  Pohádka

Pohádka  (někdy  též  báchorka)  je  obvykle  krátký  epický  fiktivní  příběh,  ve 

kterém se ve většině případů objevují  smyšlené  bytosti,  jako například  (skřítci,  víly 

nebo draci).

Původem se jedná o lidový  žánr, nejčastěji  psaný v  próze. V moderní době se 

termín pohádka vžil také pro příběhy, které končí neobyčejně šťastně "pohádkovým" 

romantickým koncem.

Původně nebyly příběhy, které bychom dnes nazvali pohádkami samostatný žánr. 

Pohádky jako samostatný žánr vyčlenili až spisovatelé v období renesance. Tento termín 

byl následně pevně ukotven díly mnoha literátů.

Základním motivem pohádek bývá obvykle boj  dobra se  zlem, pohádky určené 

dětem končívají většinou vítězstvím dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do 

nějakých fantaskních bytostí, které mívají velmi vyhraněné vlastnosti

Dalším častým motivem, je motiv  daleké cesty, jejímž záměrem může být  zisk 

slávy, či bohatství. Muž je většinou stavěn do pozice hlavního hrdiny, žena naopak do 

pozice  postavy,  které  je  nějakým  způsobem  ubližováno  a  potřebuje  pomoc  právě 

hlavního hrdiny.

Pohádky byly vyprávěny, když šly děti spát.

Obvyklým záměrem pohádky je pobavení, či poučení čtenáře. Za tímto účelem je 

často využíváno fantaskních světů.

Četba pohádek pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet fantazii podporuje 

komunikaci i mezi malými dětmi a jejich rodiči o tématech jinak obtížně uchopitelných, 

prostřednictvím pohádek dochází  k  předávání  vědomostí  a  zkušeností  z  generace  na 

generaci
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Jazyk pohádek je pestrý - některé jsou psány spisovnou češtinou, jinde je použit 

jazyk  lidový,někde  dokonce  nářečí.  V  dalších  pohádkách  najdeme  jazyk  hovorový, 

jinde třeba moderní češtinu.

V pohádkách se  někdy setkáváme se  slovy,  jejichž  význam už v  dnešní  době 

nemusí být dětem a někdy ani jejich rodičům znám. Pohádky totiž vznikaly před mnoha 

lety, např. klasické české pohádky byly zapisovány v 19. století. Zatímco ve své době se 

jednalo o slova naprosto běžná, dnes jsou tato slova již neobvyklá. Během uplynulých 

let totiž došlo ve způsobu života lidí k zásadním životním změnám Často se jedná o 

slova  související  nějak  s  venkovským hospodařením,  zemědělstvím,  přírodou  apod. 

Může se jednat o archaismy (oř), historismy (mošna) anebo slova sice stále používaná, 

ale známá jen úzké skupině lidí (opratě, otěže)

Mnoho variant pohádek, zvláště ty určené pro děti, v sobě mají obsažen morální 

apel. Jsou jakýmsi návodem pro děti, jak rozlišit dobro a zlo a jak si s mini poradit.

Až některé moderní pohádky se spoléhají jen na barvitý a víceméně prázdný děj 

bez ponaučení. Fantastické motivy pohádek ale v minulosti nebyly pouhou ozdobou, 

měly svůj symbolický význam, často právě morální.

Ve  dvacátém  století  se  tvorba  pohádek  komercializuje.  Dochází  tak  někdy  k 

směřování k poutavosti a zábavnosti na úkor hlubšího příběhu a poučnosti.

V době, kdy se pohádka šířila ústně, přizpůsobovali vypravěči pohádkové látky 

své současnosti. Když se v našem století přestaly pohádky vyprávět a začaly se šířit jen 

v psané, vlastně už zakonzervované podobě, zůstaly v nich reálie století minulého. V 

některých sbírkách národních pohádek se však přece jen odráží postupující modernizace 

života. 
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Dětská kniha je branou, jíž se vchází do pohádkového světa, kde dobro musí vždy 

zvítězit nad zlem, do světa, v němž je možné všechno...

Ilustrace  – výtvarný doprovod knihy, který má  text  osvětlit  a vysvětlit,  učinit 

srozumitelným, ale také knihu zdobit.

Většinou mívá podobu kresby, objevují se i lepty, koláže nebo rytiny, málokdy 

jsou  to  malby. V  naší  současné  ilustrační  tvorbě  se  objevují  nové  cesty  nikoliv 

nezávazným experimentováním,  ale  úsilím vyrovnávat  se  s  novými úkoly umělecky 

poctivě, s odpovědností k literární předloze a k dětem a zároveň i s věrností vlastnímu 

vidění.

Také  v  první  učebnici   pro  prvňáčky  –  slabikáři  jsou  jednotlivá  písmenka  a 

doprovodné texty doprovázeny ilustracemi, které pomáhají dětem lépe pochopit, co se 

mají naučit.

Ve  své  bakalářské  práci  se  pokouším  také  prostřednictvím  dekorování 

textilního materiálu  přiblížit  a vysvětlit obsah nebo nějakou situaci pohádek. 

Chci s dětmi vyzkoušet některé techniky dekorování textilu i jeho výrobu, jejichž 

historie sahá daleko do minulosti.

6.  Historie technik dekorování textilu

6.1.  Historie batiky 

Batikování  je  jedním  z nejstarších  způsobů  dekorování  textilu.  Tato  technika 

ručního vytváření vzorů dostala název podle malajského kmene bataků, kteří si takto 

textil zdobili. Batika je také důkazem toho, jak byl praktický význam výroby textilií od 

počátku úzce spjat s jejich stránkou estetickou. Dnes velmi populární originální technika 

má tisíciletou historii a nám Evropanům přináší i poezii dálek. Batikované tkaniny nosí 

africké ženy již od dob faraonů. Stejně tak byly indické sárí a oděvy žen v Indonésii, 

v Číně nebo v Japonsku zdobeny batikou řadu století před naším letopočtem. Přestože 

měly  jednotlivé  kulturní  oblasti  různé  společenské  i  přírodní  podmínky  a  dosáhly 

odlišného stupně technického vývoje i  různých technologií  zpracování  textilu,  jedno 

přece jen bylo společné – textilie tělo chránila, ale i zdobila. A zdobila ho skvěle!
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Princip této techniky vzorování vychází z barvení nebarevné textilie. Dekor vzniká 

rezervováním textilie před obarvením. To znamená, že místa, která budou tvořit dekor, 

chráníme (rezervujeme),  aby k nim nepronikla  barva.  Vznikne tak negativní  dekor – 

světlý vzor na tmavším podkladu. (Skarlantová, Vechová, 2005, s.38)

6.1.1.  Vyvazovaná batika

Uzel nemusíme dělat vždy jen na kapesníku! Může nám posloužit jako základní 

pomůcka při vytváření nebarevného vzoru na barevném podkladu. Vyvazovaná batika 

je nejjednodušším výtvarnou technikou vzorování textilie. Zvládne ji i úplný začátečník, 

a to bez ohledu na věk. Zauzlení textilie v daném místě tak, aby k ní nepronikla barva, 

je  tou  nejstarší  a  nejprostší  rezervací  vzoru.  Batika  je  technikou  s fantazií!  Nikdy 

nemůžeme  předem do  detailu  vědět,  jak  se  nám požadovaný  tvar  vybarví.  I  v tom 

spočívá půvab této techniky. Batikování je proto ideální pro lidi s chutí experimentovat, 

pro lidi s představivostí. (Skarlantová, Vechová, 2005, s.40)

6.1.2.  Vosková batika 

Je batikou v pravém smyslu slova. Slovo „batik“ totiž pochází z Jávy a znamená 

„psát, kreslit“. Vosková batika je tedy kreslení vzoru voskem, který rezervuje – kryje 

tkaninu v místech, kde nemá být obarvena. 

Tato technika je velmi stará a z našeho pohledu exotická. Za pravlast batiky je 

považována  Zadní  Indie.  Batika  však  byla  tradiční  dekorativní  technikou  na  mnoha 

indických ostrovech,  typická  je  například  pro řadu afrických států.  Jak vznikaly  tak 

krásné vzory?  To byla  záhada i  pro učence  starověku:  „v Egyptě  barví  šatstvo tím  

zvláštním způsobem, že natírají bílá plátna po zválení nikoliv barvami, nýbrž prostředky  

umožňující  vsáknutí.  Tím se ovšem nic neobjeví,  až když se v kotli  povaří plátna ve  

vroucí vodě a po krátké době se vytáhnou pomalovaná. Je divné, že se neobjeví barva  

z kotle, nýbrž jiná, podle příslušného vsáklého prostředku.“

Plinius,  G.  starší:  Kapitoly  o přírodě.  Antická  knihovna,  sv.19 Praha,  Svoboda 

1974

Evropa  se  s touto  tisíciletou  technikou  seznámila  poměrně  pozdě,  když  v 18. 

století přiváželi holandští obchodníci z východní Indie látky neobvyklých vzorů a barev. 

Krásu batikovaných textilií „světu“ představila až světová výstava v Paříži v roce 1900. 

Secesní umělce inspirovaly rostlinné motivy, které v nejrůznějších variantách zdobily 

batikované  textilie.  Dá  se  říci,  že  ani  v současné  době  neztratila  tato  technika  svůj 
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půvab. Už jenom proto, že je to technika rukodělná, velmi náročná na dovednost i čas a 

oboje  je,  jak  víme,  v dnešním světě  průmyslové  výroby dosti  vzácné.  (Skarlantová, 

Vechová, 2005, s.48)

S touto  technikou  chci  seznámit  děti  vyšších  ročníků  v některých  dalších 

výtvarných aktivitách v zájmových činnostech školní družiny

6.2.  Historie ručního tisku

Ruční tisk patří k nejjednodušším a nejstarším technikám dekorování textilu. Je 

k ní zapotřebí tiskátek (tisk z výšky) a výsledkem je pozitivní vzor. Stejně jako řada 

jiných technik i tisk textilními tiskátky vznikl v Orientu a předpokládá se, že kolébkou 

potiskování textilií byla Indie. Ale Evropa se s touto technikou, v orientálních zemích 

dovedenou  již  tehdy  k mistrovství,  seznámila  poměrně  pozdě,  vlastně  „až“  ve 

středověku.  Můžeme  však také  říci  „už“  ve  středověku.  A to  tehdy,  poměřujeme-li 

vznik  textilního  tisku  s prvním  knihtiskem.  Tkaniny  se  v Evropě  začaly  potiskovat 

v 10.století.  Zajímavostí je, že se tato dnes nejrozšířenější technika vzorování zrodila 

z nouze!  Tiskem  se  napodobovaly  textilie  zdobené  bohatými  vytkávanými  vzory,  a 

protože ty byly velmi drahé a pro převážnou většinu lidí  nedostupné.  V Německu a 

později  v dalších  středoevropských  zemích,  kde  byly  tyto  tiskové  látky  velkou 

vzácností,  se  rozšířila  technika  tisku.  Avšak  ani  s napodobením  módních  vzorů  to 

nebylo jednoduché. Šlo o zcela jinou technologii. Vzor, který původně „rostl“ společně 

s tkaninou  tkalci  „pod  rukama“,  musel  v tomto  případě  nanést  tiskař  na  tkaninu 

dodatečně. Čím? Formou – štočkem. Dalo by se také s trochou nadsázky říci „dřevěným 

razítkem“. Princip je totiž stejný: nanesení barvy na reliéfní povrch štočku (vzoru) a 

jeho obtisknutí na tkaninu.

Na samotném počátku hrála u ručních tisků hlavní roli příroda. Prvotní tisky se 

prováděly otiskováním přírodních struktur (krouživým pohybem proutku, otiskem peří). 

Jistě jste si položily otázku, čím se tisklo. Opět přírodními barvivy. Barevné hlinky se 

míchaly s tukem zvířat, až vznikla jakási kaše. Nejstarší tisky byly provedeny černými 

sazemi které se rozetřely v oleji  s červenou hlinkou. Takto potištěné textilie sloužily 

k slavnostním příležitostem a dekoračním účelům. V současnosti se tiskne na předem 

připravenou tkaninu, kterou bývá většinou hlazené bílé nebo barevné plátno
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Tiskátka z textilu jsou založena na stejném principu jako tiskátka, která máme ve 

škole.  Zajímavé  struktury  textilních  materiálů  „zviditelníme“  nanesením  barvy  a 

otiskem na základní textilii, nejlépe bavlněné plátno. Za tiskátka nám poslouží takové 

textilní materiály, které mají zajímavý plastický (reliéfní) povrch a vytvoří pak zajímavý 

vzor.  Mohou  to  být  např.  manšestr,  juta,  kanava,  ale  i  silnější  bavlněná  krajka. 

(Skarlantová, Vechová, 2005, s.57)

6.3.  Kresba textilními barvami

Kresba je nejpřirozenější výtvarnou činností. Mnohým z nás se zdá jednodušší a 

snazší nežli malba. Nebudí v nás takový respekt. Snad je to tím, že jsme už jako malé 

děti, ještě dříve než jsme dostali do rukou pastelky, kreslili prstem na zamžená okna 

nebo jsme ryli klacíkem „čáry“ do písku. A čára, linie, tvoří základ kresby.

Textilní  materiál vyžaduje takovou techniku kresby, která umožní její  dokonalé 

spojení s podkladem. To už předem vylučuje všechny suché techniky, jako jsou např. 

kresba tužkou,  pastelkou nebo křídou.  Naopak kresba mokrou technikou se provádí 

tekutou barvou a využívá  savosti  textilních  materiálů.  (Skarlantová,  Vechová,  2005, 

s.87)

Totéž platí o malbě na textil.

6.4.  Hedvábí – tkanina císařů a králů 

Malba na hedvábí náleží k nejstarším způsobům vzorování hotové tkaniny. A to 

tkaniny  nejvzácnější,  tkaniny  císařů  a  králů.  Své  výsadní  postavení  mezi  ostatními 

textilními materiály si přírodní hedvábí plně zaslouží. A také naši pozornost. Znáte snad 

ušlechtilejší textilní materiál?

Hedvábí bylo v Číně známé již ve třetím tisíciletí př. n. l. Aby se rozšířilo do zemí 

západního světa, muselo absolvovat dobrodružnou pouť pouštěmi i moři. Jeho vznik je 

opředen legendami. V Čechách zavedl hedvábnictví v roce 1627 Albrecht z Valdštejna. 

Po jeho smrti však zaniklo a obnoveno bylo až v roce 1751 císařovnou Marií Terezií, 

která  vydala přísná nařízení  na ochranu morušových stromů. Jejich nedodržování  se 

trestalo  vězením.  Zato  však udílela  značné odměny chovatelům bource  a  pěstitelům 

moruší. Smrt císaře Josefa II. Znamenala konec výroby hedvábí v našich zemích. Snahy 

o rozšíření hedvábnictví v Čechách a na Moravě byly zmařeny v roce 1859 po ztrátě 

21



Lombardska. Tehdy se nacházel chov bource na vysokém stupni rozvoje. V tuzemsku 

však  nebylo  zajištěno  průmyslové  zpracování,  a  proto  se  surovina  prodávala  do 

zahraničí.  Ve 20.  století  zanikl  u  nás  chov bource morušového úplně.  (Skarlantová, 

Vechová, 2005, s.90)

Protože je malba na hedvábí poměrně drahou záležitostí i v dnešní době, zvláště 

v podmínkách školy, kde se dennodenně potýkáme s nedostatkem peněz, nahradila jsem 

ve své práci s dětmi hedvábí nepotřebným starým prostěradlem.

6.5.  Tkaní

Tkaní  je  nejstarší,  doslova  pravěkou  technikou  zhotovování textilií,  nikoli 

dekorování.  Také  jsem  ji  zařadila  do  svých  výtvarných  aktivit  s dětmi,  proto  zde 

zmiňuji její historii.

Existují domněnky, že pravěký člověk ke splétání proutí, větví a dalších ohebných 

přírodnin využíval principů, které se později uplatnily v technice tkaní.

Nejstarší nález spadá do 7. tisíciletí  př.n.l.  V okolí města Konya byly nalezeny 

tkaniny s různými tkalcovskými vazbami. Z období před naším letopočtem se mnoho 

textilií  nedochovalo.  Zato různé druhy nářadí ke spřádání  vláken a jejich  tkaní  nám 

umožňuje nahlédnout hluboko do minulosti. Během tisíciletého vývoje vznikly přeslice 

a  vřeteno,  aby  bylo  možné  rostlinná  vlákna  a  chlupy  spřádat  na  přízi.  Stav  sloužil 

k utkání  příze  do  souvislého  pruhu textilie.tkaní  patřilo  od  nepaměti  k dovednostem 

ženy. (Skarlantová, Vechová, 2005, s.143)

Tyto zajímavé techniky a další techniky dekorování a výroby textilu využívám 

ve své praktické části výtvarných činnosti s dětmi.

Je třeba, aby se dítě od prvních pokusů a seznamování se s výtvarnými technikami 

učilo hledat vlastní výtvarný názor. „Aby se pokoušelo vycítit řeč materiálu či nástroje  

nebo nalézt v souladu s daným tématem sobě přiměřené výtvarné podání. Na 

prohloubený cit pro materiál a nástroj pak navazuje cesta za osobitým výrazem.“ 

(Roeselová, 1996, s. 15)
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PRAKTICKÁ ČÁST:

1.  Úvod do praktické části bakalářské práce

Mimoškolní  výchova je  důležitou  součástí  reedukace.  S oblastí  vzdělávání  se 

těsně prolíná. Základem mimoškolní výchovy je činnostní pedagogika. Široké spektrum 

činností  nabízených  dětem  je  zárukou  uplatnění  rozdílných  dispozic  a  zájmů 

jednotlivých dětí, související s prožitím úspěchu dětí. Trvalé vytváření příležitostí vyžití 

dětí musí být spojeno i s erudovanou motivací k jednotlivým činnostem.

Moje práce je zaměřena na mladší školní věk.  Jako východisko pro výtvarnou 

činnost jsem zvolila pohádky  K.J. Erbena a B. Němcové. Ty se staly inspirací pro 

vlastní  výtvarnou  tvorbu  dětí..  Pohádka  je  blízká  dětské  mentalitě  svoji  časovou 

neurčitostí („Byl jednou jeden...“), záhadným umisťováním („Za sedmero horami...“)a 

tajemností.  Vyhovuje  i  svými  primitivními  rysy  (jasné  rozdělení  dobra  a  zla, 

jednoduché popisy). Má etický i relaxační účinek. Děti jejím prostřednictvím přejímají 

nejstarší dědictví své kultury.

Cílem je zařadit  věkově přiměřené  výtvarné činnosti do mimoškolních aktivit 

dětí,  obohatit  jejich  výtvarné  vyjadřovací  schopnosti  i  prožitky  z práce  s dostupným 

textilním materiálem.

Výtvarné aktivity jsem vybrala z nabízeného množství tak, aby odpovídaly co 

nejlépe  cílové skupině a specifickému prostředí ve školní družině. Nebylo těžké přimět 

děti k nějaké činnosti, protože děti ve školní družině velice rády tvoří. Mohou tam zcela 

jistě zažít pocit úspěchu z činnosti, kterou dobrovolně vykonávají. Zvlášť jsou výtvarné 

aktivity důležité pro ty děti, kterým se nedaří   uspět v době dopoledního vyučování v 

jiných předmětech..

Techniky, které jsem pro děti připravila, měly navodit tvořivou atmosféru.

Netradiční  materiály,  způsoby práce  i  náměty  by neměly  připomínat  klasickou 

výtvarnou činnost, ale měly by ukázat dětem, že výtvarným prostředkem  může být i 

textilní materiál.

V některých  aktivitách  se  spojuje  výtvarná  tvorba  s pohybem, hudbou  nebo 

dramatickými prvky.  Možností  propojování  je  nekonečné  množství,  já  se  pokusila 

s dětmi realizovat jen některé možnosti. 
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2. Stručná charakteristika ZŠ a školní družiny, ve které působím jako 

vychovatelka 

  Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves

Pracuji  na  základní  škole  jako  vychovatelka  ve  školní  družině.  ZŠ  je  školou 

vesnickou, malotřídní. Školu navštěvuje v současné době 25 dětí od prvního do pátého 

ročníku, z toho do školní družiny chodí 23 dětí  – 11prvňáků, 3 druháci,  4 třeťáci,  2 

čtvrťáci, 3 páťaci. Z toho 10 dívek a 13 chlapců.

Školu navštěvuje v současné době 25 žáků, převážně ze sociálně slabších rodin. 

Na začátku školního roku 2009/2010 byl počet 22 žáků. V loňském roce byl počet žáků 

16. V předešlých letech  byl počet žáků kolem 40.

Na  naší  škole  působí  tři  pedagogové  –  paní  ředitelka,  pan  učitel  a  paní 

vychovatelka ve školní družině (tedy já).

I  když se v letošním roce  počet  žáků mírně  zvýšil,  stále  bojujeme o „přežití“. 

Nemyslím však, že důvodem je špatná činnost školy. Hlavním důvodem malého počtu 

je lokalita, ve které se škola nachází. Obec má převážně obyvatelé důchodového věku. 

Pro mladé lidi není možnost kvalitního bydlení a tím možného přistěhování. Přesto se 

obecní úřad velmi snaží školu v obci udržet a investuje do ní značné finance. Do naší 

školy  chodí  děti  převážně  ze  sociálně  slabších  rodin,  které  mají  málo  podnětné 

prostředí.

Tím jsem chtěla přiblížit, jaké děti naší školu navštěvují a jak obtížné je  s nimi 

pracovat, protože u mnohých chybí kvalitní  rodinné zázemí.  Některé děti  nemají  ani 

základní normy chování. Proto velice záleží na přístupu pedagogů.

2.2.  Školní družina při ZŠ a MŠ Kmetiněves

Školní družina tvoří  ve dnech školního vyučování  mezistupeň mezi výukou ve 

škole  a  výchovou  v  rodině  .   ŠD  není  pokračováním  školního  vyučování,  má  svá 

specifika, která ji odlišují od školního vyučování.
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Hlavním posláním ŠD je  zabezpečení  zájmové  činnosti,  odpočinku  a  rekreace 

žáků, s možností přípravy na vyučování.

Zvláště ve školní družině mohu s dětmi pracovat na získání správných sociálních 

vztahů,  např.  pomocí  četby v příjemném,  téměř rodinném prostředí.  Nejraději  čteme 

pohádky  –  ať  už  klasické  nebo  pohádkové  příběhy  novodobých  pohádek.  Pohádky 

ukazují dětem, jaké vlastnosti jsou pro bytosti žádoucí a jsou právem odměňovány i ty, 

které jsou nežádoucí, a že záporný hrdina je pokaždé potrestán.

Pohádkou můžeme  dětem  vysvětlovat  morální  pravidla  lidského  soužití  – 

vzájemně si pomáhat, neubližovat slabším, říkat pravdu, být poctivý a čestný – to je 

smyslem každé pohádky,i  když v nich někdy místo lidí  vystupují  zvířecí  postavy. A 

abychom nezůstali pouze u četby pohádek, pokusila jsem jim pohádku přiblížit i jinou 

formou a obohatit jejich výtvarné vyjadřovací schopnosti i prožitky z     práce s     dostupným   

textilním materiálem.

3.  Cíle a klíčové kompetence k naplnění volného času žáka

• rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času

• vybírá přiměřeně aktivity ke kompenzaci stresu

• dokáže  komunikovat  v kolektivu,  naslouchat  a  respektovat 

pravidla hry

• rozvíjí citové vazby

• vnímá citlivě okolní zkušenosti

• účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

• využívá praktické zkušenosti

• rozvíjí možnosti pohybu, uvolnění, relaxace

• získává poznatky, které dokáže využít ve svém životě 

• podílí se na vytváření harmonického prostředí v kolektivu

• umí říct „ne“ na nevhodné aktivity

• rozvíjí nadání

• rozvíjí odbornost

• prohlubuje sebereflexi

• zvyšuje zdravé sebevědomí
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Ve svých výtvarných aktivitách se snažím respektovat přirozené potřeby dítěte a 

vytvářet  co nejlepší  podmínky pro jeho individuální  rozvoj,  a  proto jsem vycházela 

z moderního pojetí výtvarné výchovy, založené především na rozvoji tvořivosti dítěte a 

tím je:

4.  Artefiletika 

Artefiletika je specifické výchovné pojetí založené a budované zprvu ve výtvarné 

výchově.  V mnohém  se  inspirovala  arteterapií  a  vstřebávala  poučení  z moderního 

výtvarného umění, zejména v okruhu akční tvorby. Od arteterapie se oddělila zhruba 

koncem 70. let,  nelze je však zcela  oddělit,  ale  nelze je ani  zaměňovat.  Artefiletika  

nemá primárně léčebný charakter. „Artefiletika vznikla se snahou o těsnější přiblížení 

výchovy k     osobnímu prožitku a vlastní životní zkušenosti žáků. Má být pro ně nejenom   

základem k     vypracování kulturní citlivosti a kulturního poznání, ale také zdrojem jejich   

sebepoznání“ (Slavík, 2001, s. 13). 

Název  „Artefiletika“  je  složen  ze  dvou  částí.  V první  části  je  vyjádřen  odkaz 

k umění  a  také  terapii  –  z latinského  ars,  artis  = umění.  Druhá část  je  inspirována 

myšlenkou pedagoga H. Broudyho o filetickém přístupu ve výchově, v němž intelektový 

rozvoj je úzce spjatý s rozvojem emočním a sociálním (Slavík, 2001, s. 12)
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5.  Realizace výtvarných aktivit

Realizované aktivity jsou členěny do tří bloků uvedených pohádkou. Ta má za 

cíl  „vtáhnout  děti  do  hry“,  tj.  vytvořit  předpoklady  k navození  výtvarných  zážitků. 

Každá pohádka tvoří  vstup  do výtvarné řady.  To je posloupnost výtvarných úkolů, 

které na sebe podle určitého pravidla navazují (Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003 s. 

178).

Na praktické části své bakalářské práce jsem pracovala s dětmi ve školní družině 

v měsíci únoru 2010. Byly to právě tři týdny (jeden týden měly děti jarní prázdniny), 

proto jsem volila tři výtvarné řady, abych tak uzavřela téma Pohádky K.J. Erbena a B. 

Němcové v jednom měsíci.

Každý týden jsem pro děti připravila jednu pohádku, kterou jsem rozpracovala do 

pěti výtvarných jednotek pro jednotlivé dny v týdnu: 

1. týden - Zlatovláska

 Zlatá rybka neboli kouzelná rybka

 Putování Jiříka za Zlatovláskou přes moře

 Jiříkovi mravenečci – pomocníčci

 Kudy tudy vedla cesta za Zlatovláskou?

 Jak to vlastně mohlo být! Aneb pokus o dramatizaci

2. týden – Pohádka o perníkové chaloupce

 Honzíček a Maruška

 Se džbánkem na jahody

 Perníčky z perníkové chaloupky

 Perníková chaloupka nejen z perníku

 Panímámo, jak utkáme plátno?

3. týden - Princ Bajaja

 Postavy z pohádky

 Drak, který měl sníst princezny

 Království

 Dračí sluj

 Souboj draka s princem
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5.1.  Zlatovláska

     5.1.1.  Zlatá rybka neboli kouzelná rybka

Motivace: 

úryvek z pohádky - …Na břehu kraj moře dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou  

zlatou rybu do sítí a každý ji chtěl mít sobě sám. „Má je síť, má je ryba!“ A druhý na  

to:  „Málo  by  ti  tvoje  síť  byla  platna,  kdyby  mé lodi  a  mé pomoci  nebylo.“  –  „Až  

podruhé zas takovou chytíme, bude tvá.“ – „Ne tak! Ty na druhou počkej a tuhle mi  

dej.“ – „Já vás porovnám,“ povídá Jiřík, „prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím a  

peníze rozdělte mezi sebou na polovic.“ I dal jim za ni všecky peníze, co měl od krále na  

cestu, nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali, a Jiřík pustil rybu zase do  

moře.  Vesele  zašpláchala  vodou,  pohroužila  se  a  pak  nedaleko  břehu  ještě  jedno  

vystrčila hlavu: „Až mne, Jiříku, budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odsloužím se  

ti.“…

Výtvarný úkol:

Vytvoř z plastové láhve potažené textilem kouzelnou rybku.

Vymysli, jaké přání ti má splnit.

Materiál: staré punčocháče, stužky, odstřižky, knoflíky, bavlnky, plast. láhev

Pomůcky: jehly, nitě, lepidlo, nůžky

Cíle:

 učit se tvůrčímu přístupu k méně obvyklému zacházení s textilním materiálem

 rozvíjet výtvarnou představivost a fantazii 

 přetvářet původní smysl materiálu do nové podoby

 posilovat schopnost soustředění a trpělivosti

Postup: 

Děti si nejprve vyberou tvar, který potáhnou starými punčocháči nebo jiným pružným 

textilním materiálem. Ustřihnou přiměřenou délku úpletu a jeden konec pevně zaváží. 

Tunýlek z úpletu obrátí a navléknou jej na láhev tak, aby svázaný konec byl uvnitř na 
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jejím hrdle.  Úplet  co nejvíce vypnou a u dna pevně zaváží.Tak vznikne tělo rybky. 

Z kartonu případně vystřihnou hřbetní, břišní a ocasní ploutve. Rozměr a tvar přizpůsobí 

velikosti lahve. Ze zbytků textilu, různých stužek či knoflíků dotvoří rybku. Každá bude 

originální a výjimečná. 

Průběh činnosti: 

Nejprve jsem dětem přečetla úryvek z pohádky a pak jsem se zeptala proč si myslí, že 

jsem jim tu část četla. Téměř všichni zvolali: „Budeme ji vyrábět!“ následně jsem jim 

vysvětlila  postup,  jakým rybku zhotoví.  Děti  si  začaly  ochotně vybírat  láhve,  každý 

podle tvaru, který se jim líbil. Na stole měly připravený materiál i pomůcky a tak se 

hned daly do tvoření (viz obr.1). Postupně začaly vznikat rybky. Když byly všechny 

hotové posadila jsem se s dětmi, které v rukou měly své rybky do kroužku na koberec a 

jako první jsem se ujala slova: „Každý v ruce máte svoji rybku a popřemýšlejte chvíli 

jaké máte přání, které by vám rybka měla splnit.“ Děti chvíli přemýšlely a pak začaly 

jedno  po  druhém  sdělovat  svá  přání  (viz  obr.2).  Na  závěr  své  rybky  odložily  na 

připravené místo, protože rybky využijeme ještě k další činnosti.

    obr.1                                                                     obr.2

Hodnocení: 

Počítala jsem s tím, že se hned do práce s textilním materiálem zapojí hlavně dívky, ale 

ochotně  pracovali  i  chlapci.  Na  začátku  činnosti  jsem  děti  pečlivě  seznámila 

s bezpečností  při  práci.  Nejprve  jsem  dětem  vysvětlila  navlékání  nití,  ukázala 

jednoduchý steh a přišívání knoflíků. Práce s jehlou a nití byla dost náročná, přesto děti 

neodradila.  Ze  začátku  jsem měla  plné  ruce  práce  s pomocí  při  navlékání  nití,  ale 

postupně se to  při velké píli děti naučily zvládat samy. Vím, že to bylo zvlášť náročné 

pro prvňáky, protože většina z nich držela jehlu  prvně v ruce. Samozřejmě jsem si toho 
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byla  vědoma,  již  při  výběru  výtvarné  činnosti,  ale  chtěla  jsem  zjistit,  co  všechno 

dokážou a jak jsou vytrvalé. Chlapci z 1. ročníku jsem musela oči přišít sama, ale potom 

pokračoval  v práci  dál.  Dívka z 2.  ročníku zvolila  jinou techniku a  ploutve textilem 

polepila.  Děti  mě  svým velkým  pracovním  nasazením  velice  mile  překvapily.  (viz 

obr.3,4)

Ještě zajímavější byla přání dětí o kterých jsme si povídali v kroužku. Míša měl obavu, 

pokud přání  vyslovíme,  tak se nesplní.  Řekla jsem jim tedy,  pokud má rybka přání 

splnit, musí ho přece slyšet. Po počátečním ostychu začaly děti sdělovat svá přání. Začal 

Daník, chlapec z první třídy (nedávno vyšetřen v PPP – zjištěna lehká retardace). Jeho 

přání bylo, aby mu rybka přinesla robota, který by mu se vším pomáhal. Další děti podle 

vzoru Daníka taky chtěly, aby jim rybka přinesla konkrétní věc. Pokusila jsem se jim 

vysvětlit, že rybka může plnit přání i  jinak, než jen nošením dárků (dárky přece nosí 

Ježíšek). Tak Míšu (chlapec ze třetí třídy) napadlo, že by chtěl od rybky, aby uměl létat. 

Když  jsem  se  zeptala  proč  by  chtěl  umět  létat,  odpověděl  proto  aby  byl  něčím 

výjimečný  a  vše  kolem  sebe  mohl  sledovat  z výšky.  Pak  opět  děti  napadaly  přání 

podobná Míšovu, tak jsem je opět musela vyvést z této debaty.  Tak Verunka (dívka 

druhé třídy) odvyprávěla celou historku o pejskovi, kterého chtěla a věří, že si ho jednou 

koupí. Andrejka z první třídy měla zase přání, že by chtěla být už velká, aby si mohla 

dělat co chce. Tak jsme si s dětmi chvíli povídali o tom, že nikdo si nemůže vždycky 

dělat co chce, že život mezi lidmi má svá pravidla, která se musí dodržovat, tak jsme se 

dostali i k tématu mezilidských vztahů. Některé děti vyslovily i několik přání, která by 

chtěly  splnit,  jen  Páťa  (dívka  pátého  ročníku)  nám dlouho  nechtěla  své  přání  říci. 

Nechtěla  jsem ji  trápit  a tak jsem chtěla  „hru“ ukončit,  ale  Páťa nakonec své přání 

vyslovila – chtěla, aby na naší škole byla i šestá třída (je totiž v páté a příští rok bude 

muset do jiné školy).

    obr.3                                                                        obr.4
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     5.1.2.  Putování Jiříka za Zlatovláskou přes moře

Motivace: 

úryvek z pohádky - ….Šel dlouho, dlouho lesem, a když konečně z lesa vycházel, viděl  

před sebou daleké, široké moře….

Výtvarný úkol:

Práce  pro  celou  skupinu.  Ze  starého  prostěradla  pomocí  batikování  vytvořte  moře, 

zinscenujte vlnění moře, využijte rybky z předchozí činnosti.

Technika:

Batika -  princip této techniky vzorování  vychází z barvení nebarevné textilie.  Dekor 

vzniká rezervováním textilie před obarvením. To znamená, že místa, která budou tvořit 

dekor, chráníme, aby k nim nepronikla barva. Vznikne tak negativní dekor – světlý vzor 

na tmavším podkladu.

Vyvazovaný vzor vytvoříme ovázáním textilie pevnou nití nebo zauzlováním tak, aby 

do těchto míst nepronikla barva. Můžeme rozhodnout nejen o jeho umístění a velikosti, 

ale také o tvarovém řešení. Záleží na tom, jak textilii ovážeme. Efekt lze zvýšit tím, že 

před barvením zavážeme do látky drobné předměty, např. knoflíky, mince, kuličky.

Materiál a základní pomůcky: 

Textilie  (staré  prostěradlo),  na  ovázání  pevné  nitě  nebo  tenké  provázky,  případně 

gumičky, barvy na textil rozpustné ve vodě, např. Iberia, ocet a sůl na ustálení barev, 

nádoba na barvení tkaniny

Cíle: 

 naučit se základům technologie batikování 

 rozvíjet fantazii a tvořivost

 vyhledávat významy v náhodných tvarech 

 učit se výtvarnému vidění 

 učit se tvůrčí spolupráci ve skupině 

 rozvíjet komunikativní schopnosti
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Postup: 

Děti pracují ve skupině. Připraví si staré prostěradlo a za pomoci provázků a pevných 

nití  ovazují  části  prostěradla.  Do látky mohou zavázat  i  drobné předměty  (knoflíky, 

korálky..). Potom s mou pomocí obarví vyvázané prostěradlo barvou na textil – Iberia. 

Po  obarvení  musí  svázanou  textilii  několikrát  vymáchat.  A  teď  nastane  moment 

překvapení! Rozvážou uzlíky a nitě – a objeví se bílý nepravidelný dekor.. Batikovanou 

textilii  nechají  uschnout.  Použijeme ji  ke hře s rybkami,  které  vytvořily  v předchozí 

činnosti.

Průběh činnosti: 

Po  vysvětlení  techniky  batikování  začaly  děti  ovazovat  staré  prostěradlo  tenkým 

provázkem, společně si pomáhaly držet uzle i tkaninu (viz obr.5). Nejprve začaly na 

stole, potom se přemístily na zem, kde to pro ně bylo pro práci ve skupině příjemnější.  

Po ovázání prostěradla jsem jim připravila starý kastrol, určený k obarvování. Dětem 

jsem vysvětlila pravidla o bezpečnosti,  aby nedošlo k úrazu opařením. Nalila horkou 

vodu, děti samy nasypaly barvu na textil. Nemohly se dohodnout, kdo bude sypat, tak 

na můj  pokyn využily  dětského rozpočitadla.  Když byla  „barvící  lázeň“  připravena, 

ponořili  jsme vyvázané prostěradlo,  voda rychle  mizela,  zato prostěradlo nasávalo a 

modralo (viz obr.6). Děti byly tímto jevem docela zaskočeny. U míchání se ochotně 

střídaly, po půl hodině bylo potřeba prostěradlo několikrát vymáchat. Měli jsme docela 

stížené  podmínky,  protože  k dispozici  je  ve  školní  družině  pouze  malé  umyvadlo. 

Nakonec  se  to  dětem  podařilo  a  nastalo  rozmotávání  provázků  a  uzlů.  Pak  přišel 

moment  překvapení  –  děti  se  shromáždily  kolem stolu,  chytily  každý  kus  a  začaly 

rozbalovat. Byly velice mile překvapeny z toho, co se jim povedlo vytvořit, hned začaly 

pozorovat  vzniklé  tvary.  S ještě  mokrým  prostěradlem  si  děti  zahrály  na  moře  a 

houpající se mořské vlny, v kterých pohoupaly všechny své rybičky společně i každou 

zvlášť.

    obr.5                                                                    obr.6
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Hodnocení:

Uzel  nemusíme  dělat  vždy  jen  na  kapesníku!  Může  nám  posloužit  jako  základní 

pomůcka při vytváření nebarevného vzoru na barevném podkladu. Vyvazovaná batika 

je nejjednodušším výtvarnou technikou vzorování textilie a děti ji zvládly. Byla to pro 

většinu  první  zkušenost  s touto  technikou,  i  když  děti  vyšších  ročníků  ji  už  znají. 

Pravidelně  na  konci  školního  roku  tak  zdobí  svá  prázdninová  trička.  Nikdy  však 

nepracovaly s tak velkým kusem textilu. Nejtěžší na této práci bylo máchání a musela 

jsem  nad  dětmi  stát  a  dohlížet  na  jejich  bezpečnost,  aby  nedošlo  k úrazu,  což  by 

znepříjemnilo  jejich  aktivitu  a  tvořivost.  Batika  je  technikou  s fantazií!  Nikdy 

nemůžeme předem do detailu vědět, jak se nám požadovaný tvar vybarví (viz obr.7). I 

v tom spočívá půvab této techniky a bylo vidět, že děti  velice zaujala.  Na závěr své 

činnosti si děti zahrály se svým mořem. Vzaly své „čekající“ rybky a začaly je houpat 

na vlnách (viz obr.8). Chvíli jim trvalo, než zkoordinovaly své pohyby tak, aby se rybky 

houpaly, nikoli vypadávaly na zem. Všechny rybky najednou se také nedařilo houpat 

(padaly k sobě). Tak jsem dětem poradila, že lepší bude, houpat každou zvlášť. Potom 

už se činnost dařila ke spokojenosti všech. 

    obr.7                                                                  obr.8
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     5.1.3.  Jiříkovi mravenečci – pomocníčci

Motivace: 

úryvek z pohádky – … Osedlal si koně a jel kudy tudy. Přijel k černému lesu a tu pod 

lesem u cesty hořel keř, zapálili jej pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj  

padaly  a  mravenci  se  svými  bílými  vajíčky  sem  tam  utíkali.  „Och  pomoz,  Jiříku,  

pomoz!“ volali žalostně. „Uhoříme, i naši mladí ve vajíčkách.“ – On tu hned z koně 

dolů, keř uťal a oheň uhasil. „Až budeš toho potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti  

pomůžeme.“

Výtvarný úkol: 

Vytvoř  prostorovou  postavu  mravenců  ze  starých  černých  ponožek  pomocí  uzlů, 

provázků, výplně ze zbytků, základní tvar těla dotvoř bavlnkou, popř. knoflíky na oči.

Materiál: staré ponožky, bavlnky, knoflíky, zbytky textilu

Pomůcky: nůžky, jehly, nitě, háček na háčkování 

Cíle:

 zdokonalovat dovednosti při zacházení s jehlou, háčkem 

 prozkoumat a vyzkoušet vlastnosti textilního materiálu

 rozvíjet  fantazii  a  tvořivost,  představivost  při  prostorovém  vytváření  těla 

mravence 

 přetvářet původní smysl textilního materiálu (ponožek) do nové podoby a tvaru 

 posilovat schopnost soustředění a trpělivosti

Postup:

 Po rozložení všech textilních materiálů a pomůcek na stůl si děti jednotlivě vyberou 

každé  jednu ponožku a  začnou s jejich  výplní,  aby vzniklo  základní  tělo  mravence. 

Potom  pomocí  bavlnek  vytvoří  tvar  mravence  a  dokončí  jeho  podobu  pomocí 

háčkovaných  nožek  (základní  řetízek)  a  tykadel,  našitím  knoflíků  vytvoří  oči. 

V kroužku si budeme povídat o charakterových vlastnostech vytvořených mravenečků. 

Společně vytvoří mraveniště z textilu a umístí dle uvážení svého mravence.
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Průběh činnosti: 

Po  příchodu  do  školní  družiny  si  děti  přichystaly  staré  ponožky,  které  si  přinesly 

z domova. Já jsem jim připravila koš s odstřižky a zbytky pletací příze. Děti začaly jako 

první háčkovat řetízek na nožky – tato aktivita byla už několik dní dětmi oblíbená. Pak 

měla začít vlastní činnost – výroba mravenečků (viz obr.9,10). Některým dětem se do 

této činnosti nechtělo, ale nakonec se zapojily. Když jsme měli mravenečky hotové sedli 

jsme si s nimi na koberec do kroužku a povídali si, jaké charakterové vlastnosti by jejich 

mravenečci mohli mít. Většina mravenečků byla pilná a pracovitá. Jen např.Monička 

měla mravenečka líného, protože byl moc tlustý a Alex nemocného, protože byl moc 

hubený. Na závěr jsme naše mravenečky umístili do mraveniště, které vytvořila Páťa ze 

starého elastického prostěradla.

    obr.9                                                                        obr.10

Hodnocení: 

Tentokrát se dětem do činnosti  moc nechtělo.  Musela jsem je přesvědčit,  že by měl 

každý udělat jednoho mravenečka, abychom jich měli dost do mraveniště na hru, kterou 

uskutečníme  na  konci  týdne.  Teprve  potom děti  zasedly  k připravenému  textilnímu 

materiálu a začaly tvořit. Když měla Páťa hotového prvního mravenečka (viz obr.11), 

těšily se ostatní děti na ty své. Vznikli tak mravenečci různých tvarů a velikostí (viz 

obr.12).  Děti  zde  využily  i  háčkování,  které  bylo  právě  jejich  aktuální  zajímavou 

činností. Roman háčkoval řetízek celé odpoledne ve školní družině a nepovedlo se mi 

ho  přimět  k jiné  aktivitě.  Chtěla  bych  podotknout,  že  Roman  je  chlapec  se  sklony 

k agresivitě a dětmi ne moc oblíbený, proto mě velmi překvapilo, jak dlouho vydržel u 

jedné činnosti. Při tvorbě prostorové figury mohly děti rozvíjet svou fantazii a tvořivost, 

své dovednosti i svou schopnost soustředění a trpělivosti.
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    obr.11                                                             obr.12

     5.1.4.  Kudy tudy vedla cesta za Zlatovláskou

Motivace: 

Po přečtení pohádky K. J: Erbena „Zlatovláska“ společné vyprávění s dětmi.

Výtvarný úkol:

Vyberte si kartičku s popisem děje, který zobrazíte pomocí textilní koláže.Pracujte ve 

dvojicích. Na závěr seřaďte koláže podle děje pohádky a zavěste na prádelní šňůru.

Technika: 

Textilní koláž - vycházíme z komponování ploch a materiálů tak, aby vznikl jednotný 

celek. To platí o technice koláže obecně. Textilní koláž využívá výrazových vlastností 

různých  druhů  tkanin,  jejich  odlišných  struktur,  barevností  i  dekorů.  Můžeme  tedy 

s textiliemi  pracovat  podle  libosti:  nejenom je  střihat,  ale  také třepit,  muchlat,  řasit, 

vytahovat z nich nitě, dokonce vetché textilie i trhat!

Na textilní podklad klademe jednotlivé upravené části rozličných textilních materiálů 

jak vedle sebe, tak i přes sebe. Sestavíme z nich promyšlenou kompozici a postupně ji 

fixujeme nalepením na textilní podklad.   
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Materiál: obdélník ze starého prostěradla, různé odstřižky látky, zbytky vlny

Pomůcky: nůžky, lepidlo

Cíle: 

 učit  se  výtvarnému  vidění  a  posuzování  –  vyhledávat  působivé  barevné  a 

tvarové kompozice 

 zdokonalovat technické dovednosti stříhání 

 rozvíjet fantazii, tvořivost a schopnost výtvarné stylizace

 rozvíjet výtvarnou představivost při zobrazení určitého děje

 rozvíjet a kultivovat výtvarné myšlení při rozhovorech o výtvarném vyjádření 

obsahu  do  přiměřené  míry  podporovat  čistotu  a  dokonalost  výtvarného 

provedení 

 učit se tvůrčí spolupráci ve dvojicích 

 učit se vést a být veden, posilovat pocit zodpovědnosti k druhému 

 prohlubovat  schopnost  empatie  (vciťování)prostřednictvím  spoluúčasti  na 

vyprávění druhých lidí

Postup: 

Po přečtení pohádky a společném vyprávění zjednodušeného děje se děti rozdělí podle 

svého výběru  do dvojic. Připraví si na stůl obdélník z textilu a odstřižky. Každá dvojice 

si vylosuje jednu kartičku s napsanou dějovou situací, nikomu neřeknou kterou část děje 

tvoří. To bude společný úkol. Pak nastane vlastní tvorba koláže ve dvojicích. Na závěr 

zhodnotíme a seřadíme děj pohádky. Zavěsíme na prádelní šňůru, koláže budou tvořit 

výzdobu školní chodby.

Kartičky s dějovou situací:

1. Jiřík ochutnal rybu a rázem porozuměl řeči zvířat

2. Král vyslal Jiříka pro Zlatovlásku. Jiřík přijel k černému lesu, hořel keř a pod 

keřem byl mravenčí kopec.

3. Jiřík jel lesem a přijel k vysoké jedli, na vrchu bylo krkavčí hnízdo, na zemi dvě 

krkavčata bez otce a matky. Jiřík zabil koně, aby je nasytil.
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4. Na břehu se hádali dva rybáři o zlatou rybku. Jiřík ji koupil a rybáři ho odvezli 

na ostrov za Zlatovláskou.

5. Na ostrově v křišťálovém zámku měla Zlatovláska tkanici drahých perel a ta se 

přetrhla a perly se vysypaly do vysoké trávy. Mravenci pomohli.

6. Zlatovláska  se  koupala  v moři  a  ztratila  zlatý  prsten.  Zlatá  rybka  pomohla 

Jiříkovi hledat ten prsten.

7. Jiřík hledal živou a mrtvou vodu, chodil kudy tudy až přišel do černého lesa. 

Krkavci pomohli.

8. na  kraji  lesa  uprostřed  pavučiny  seděl  velký  pavouk  a  cucal  mouchu.  Jiřík 

mouchu zachránil.

9. Jiřík vybírá Zlatovlásku mezi princeznami. Muška pomohla Zlatovlásku najít. 

10. Svatba Jiříka a Zlatovlásky na královském zámku.

Průběh činnosti: 

Do této výtvarné činnosti jsem zapojila všech 20 dětí, které ten den bylo v ŠD. Nejprve 

si  děti  určily  dvojice  dle  jejich  vlastní  volby.  Potom  si  jeden  z dvojice  vylosoval 

kartičku s dějovou situací. Dětem jsem připravila obdélníkový textilní podklad. Zbytky 

textilu a vlny jsme měli připravené na stole. Děti si postupně začaly vybírat, co budou 

potřebovat a co se jim bude hodit k jejich výtvorům. Každá dvojice si našla ve  školní 

družině místo pro svoji činnost. Některé byly u velkého stolu, některé v klidu a tichosti 

u malých stolků, některé dokonce i na zemi (viz obr.13). Každá dvojice, která dokončila 

svou koláž, ji nechala na zemi uschnout. Postupně nám koláží přibývalo a když byly 

všechny hotové, společně jsme přistoupili k hodnocení, přiřazování kartičky s textem a 

k seřazení děje pohádky (viz obr.14).

    obr.13                                                                  obr.14
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Hodnocení:

Děti se celkem rychle rozdělily do dvojic, jen Kája a Alex zůstali sami. Musela jsem jim 

proto  vysvětlit,  že  dnes  pracujeme  v dvojicích  a  když  oni  dva  zbyli,  musí  vytvořit 

dvojici.  Neochotně šli tedy spolu pracovat, ale musím říci,  že ta jejich nechuť spolu 

pracovat se odrazila v jejich činnosti. Žákům první třídy bylo potřeba, abych jim věty na 

kartičkách  přečetla.  Nejsou  ještě  zdatní  čtenáři.  Právě  prostřednictvím  připravené 

činnosti děti  zjistily,  že pohádky se mohou nejen číst,  ale celou pohádku přenést do 

výtvarné  podoby.  I  když  ne  každá  byla  zdařilá.  Nakonec  se  nám povedlo  celý  děj 

seřadit.  Při  hodnocení  a  třídění  prací  dětí  jsme  seděli  v kruhu  a  formou  řízeného 

rozhovoru  jsme rozebírali  jednotlivé  koláže.  Vynechávali  jsme hodnocení  jako  –  je 

hezké, není hezké. Dětem jsem se snažila vysvětlit, že výtvarné ztvárnění každé části 

děje bylo záležitostí každé jednotlivé dvojice a že to právě takto pojala (viz obr.15,16). 

Důležité pro děti bylo pochopit a nechat si vysvětlit, co je textilem vyjádřeno. Na závěr 

se  jim podařilo  celý  děj  pohádky seřadit  a  tak  si  ujasnit,  kudy tudy vedla  cesta  za 

Zlatovláskou. 

    obr.15                                                                  obr.16
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     5.1.5.  Jak to mohlo být? aneb pokus o dramatizaci

Motivace: 

Znovu si připomeneme děj pohádky.

Výtvarný úkol: 

Zahrajte si pohádku ! Rozdělte si jednotlivé role. Vytvořte  obleky a rekvizity pro hlavní 

postavy a pohádku zahrajte.

Materiál a pomůcky: vysloužilé oblečení, paruky, rekvizity

Cíle: 

 rozvíjet  výtvarnou představivost a fantazii  při dotváření oděvu a rekvizit.  pro 

dané pohádkové postavy

 vyzkoušet si schopnost dramatizace slyšeného 

 kultivovat schopnosti spolupracovat a komunikovat v kolektivu vrstevníků, 

 prohlubovat  empatie  prostřednictvím  spoluúčasti  na  aktivitě  druhých  lidí  a 

sledováním jejich výroku 

 učit se poznávat jiné stránky své osobnosti 

 uvědomit si své dojmy a pocity a pokoušet se o jejich vyjádření

Postup:

Děti  si  připraví  vysloužilé  oblečení  ve  školní  družině,  které  máme  uschovány.  Dle 

potřeby přinesou děti  z domova další  kusy a paruky. Rozdělí  mezi  sebou role,  které 

budou hrát.  Společně  s pokusí  vytvořit  kostýmy pro jednotlivé  postavy z pohádky – 

Zlatovláska,  Jiřík,  králové,  rybáři,  princezny.  Po  připomenutí  děje  se  pokusí  zahrát 

důležité  scény  z pohádky  –  pokusí  se  o  dramatizaci.  Využijeme  hudební  kulisu  – 

písničky z filmu, který byl před lety natočen.

Průběh činnosti: 

Po příchodu všech dětí do školní družiny se začalo s přípravami kostýmu na připravené 

role  na pohádku. Postupně zkoušely a  kombinovaly své oděvy.  Vybíraly pro druhé. 

Hodnotily co bude lepší, co se nehodí. Zkoušely paruky, vybíraly komu je dají, kdo je 

nepotřebuje. Rybář Alex si přinesl svůj oblek z domova a nenechal si nikým vymluvit, 
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že  si   mohl  zkusit  i  něco  jiného.  Když  měly  děti  své  kostýmy  upravené  ke  své 

spokojenosti,  začaly  s přípravami  a  umístěním  rekvizit.  Školní  družina  jim  dala 

dostatečný  prostor  pro  umístění  mraveniště,  moře,  krkavčího  hnízda  i  umístěním 

pavučiny s pavoukem.  Místo pro křišťálové  království  si  vybraly gauč,  pro Jiříkova 

krále  připravily  trůn  ze  školní  židle.  Když  měly  vše  připravené,  začalo  divadelní 

představení (viz obr.17). Všechny děti ze školní družiny byly zapojeny do hraní a když 

zjistily, že jediným divákem budu já, domluvila jsem si s paní učitelkou ze školky, jestli 

by mohly děti zahrát pohádku i pro děti ve školce (viz obr18).

    obr.17                                                                   obr.18

Hodnocení:

Děti celý týden „žily“ přípravami na pohádku. Moc se těšily, jak to zahrají, už během 

týdne si rozdělovaly role. Já měla obavy, že poslední den v týdnu budou už unavené a 

hra se nezdaří. Děti mě však příjemně překvapily. Jejich výkon byl úžasný. Zapojily se 

úplně všechny, které ten den byly ve školní družině. Jen Verunka byla trošku nešťastná. 

Chtěla hrát Zlatovlásku, ale děti vybraly jinou dívku a tak se Verunka musela spokojit  

s rolí  jedné  z princezen  (viz  obr.20).  Přesto  se  snažila,  aby  zvolila  co  nejkrásnější 

model. Také Daník chvíli váhal se svou rolí, tak mu ji děti určily, „budeš hrát zlého 

krále!“, volaly. Musela jsem ho ujistit, že král nebyl tak zlý, jen chtěl potrestat Jiříka za 

neposlušnost  a poslal ho hledat Zlatovlásku. Pak se Daník své role ochotně ujal (viz 

obr.19). Občas mu děti napovídaly. Připomínám, že Daník je v pásmu lehké mentální 

retardace. Evička se ochotně ujala dokonce trojrole – hrála s mravenečky, zlatou rybkou 

a vymyslela si kostým na mušku. Děti si vše připravovaly samy, já byla jen pouhým 

pozorovatelem.  Mile  mě  překvapilo,  že  děti  chtěly  zahrát  pohádku  ještě  jednou  ve 

školce. Časově nám vyšla pohádka zhruba na půl hodiny jedno představení a oni ho 
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zvládly  dvakrát.  Děti  si  hru  dle  mého  názoru  velmi  užily  a  rozvíjely  tak  všechny 

kompetence. 

    obr.19                                                                      obr.20

42



5.2.  Pohádka o perníkové chaloupce

     5.2.1.  Honzíček a Maruška

Motivace: 

četba pohádky

Výtvarný úkol: 

Vystřihni ze čtvrtky nebo tenkého kartonu dvě postavy - Marušku, Honzíčka. Kolem 

papírové  postavy omotávej  pletací  přízi,  střídej  různé  barvy i  tloušťku příze.  Podle 

tvých představ, dotvoř postavu pomocí knoflíků. Rozliš postavu chlapce a dívky. Ve 

skupině vyzkoušej pomocí klubíček bloudění po lese.

Materiál: zbytky pletací příze, knoflíky, stužky

Pomůcky: čtvrtka nebo tenký papírový karton, nůžky

Cíle:

 rozvíjet fantazii, tvořivost při prostorovém vytváření pohádkové postavy 

 učit se výtvarnému vidění a posuzování –vytvářet působivé barevné a tvarové 

kompozice

 zkoumat možnosti neobvyklého použití textilního materiálu 

 prohlubovat schopnost empatie (vcítění), prostřednictvím personifikace

Postup:

Po přečtení pohádky si děti připraví tenký karton nebo čtvrtku, pokusí se nakreslit a 

vystřihnout dvě postavy – Honzíčka a Marušku – chlapce a dívku. Pomocí pletací příze 

vytvoří  postavy,  můžou  použít  knoflíky  na  oči,  pusu,  ruce,  obuv  či  jinou  ozdobu. 

Postavy by měly být rozlišeny, aby bylo jasné, zda se jedná o chlapce nebo dívku.

Na závěr si zahrají hru „ Jak Honzíček s Maruškou bloudili lesem“

Připravíme si dvě klubíčka. Jedno představuje Honzíčka, druhé Marušku. Děti budou 

představovat stromy v lese a mezi sebou si budou libovolně posílat klubíčka. Budeme si 

vyprávět, jak se asi Honzíček s Maruškou při bloudění v lese cítili a co asi prožívali, 
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když hledali tatínka a když zjistili, že je tam tatínek nechal. Co by dělaly děti samy, 

kdyby se někde ztratily.

Průběh činnosti:

Na začátku výtvarné činnosti jsem dětem vysvětlila výtvarný úkol a připravila všechny 

pomůcky  a  textilní  materiál.  Pak  začala  samotná  výtvarná  činnost.  Děti  pracovaly 

jednotlivě na vytváření prostorových pohádkových postav. Nejprve si nakreslily a pak 

vystřihly z tenkého kartonu dvě postavy. Pomocí pletací příze, kterou omotávaly kolem 

tenkého kartonu, začaly vznikat postavy (viz obr.21,22). Tak nám postupně přibývaly 

pohádkové postavičky – Honzíček a Maruška.  Když měly všechny děti své postavičky 

dokončeny, zahrály si na koberci hru – Jak Honzíček s Maruškou bloudili po lese. 

    obr.21                                                                  obr.22

Hodnocení:

Největším problémem pro děti bylo nakreslit postavu se záměrem, že ji budou muset 

vystřihnout.  Raději  jsem  dětem  měla  připravit  šablony,  které  by  potom  obkreslily. 

Chtěla jsem však, aby děti  tvořily  své vlastní originály.  Přes počáteční  neúspěchy a 

nezdary hlavně s vystřihováním se děti pustily do pro ně viditelně příjemnější činnosti a 

to – omotávání postav zbytky pletací příze (viz obr.23). Děti se snažily pomocí příze své 

postavy  obléknout.  Andrejka,  Kája  a  Verča  si  daly  velmi  záležet  na  Marušce  (viz 

obr.24), které udělaly bohatou sukýnku, čímž musely projevit značnou dávku trpělivosti 

při jejím omotávání. Při vytváření Honzíčka jim už došly síly a to se projevilo na jeho 

vzhledu. Chlapci většinou začínali omotávat jako první Honzíčka, ale i stejnou osobitou 

technikou  každého  z nich  vytvořili  Marušku.  Myslím,  že  je  omotávání  papírových 

postav bavilo. Byla to pro všechny nová činnost a byli překvapeni z výsledku. Zdánlivě 
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jednoduchou  technikou  jim  vznikly  prostorové  výrobky  –  pohádkové  postavičky 

Honzíček a Maruška.

Při závěrečné hře na koberci (kdy si děti posílaly klubíčka) si děti uvědomovaly, co by 

pro ně znamenalo, kdyby se ztratily rodičům. Některým se to dokonce už i stalo, tak 

svým vyprávěním přiměly k zamyšlení i ostatní děti. 

    obr.23                                                                     obr.24

     5.2.2.  Se džbánkem na jahody

Motivace: 

úryvek z pohádky -  ….řekl: „Vezměte si džbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na  

jahody.“ Děti radostí skákaly, vzaly hned džbánečky a s otcem do lesa se ubíraly…..

Výtvarný úkol:

Zamotáním,  poskládáním  a  ovázáním  odstřižků  vytvoř  tiskátko.  Pomocí  osové 

souměrnosti  nakresli  tvar  džbánku  a  vystřihni.Vystřihni  ouško  a  přilep.  Potiskej 

džbánek svým tiskátkem. Vymysli jméno džbánku a vymysli příběh o svém džbánku.

Materiál: zbytky textilu, nitě, provázky, čtvrtka

Pomůcky: temperové barvy, štětce, tužka, nůžky, lepidlo
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Cíle:

 učit se výtvarnému vidění – vyhledávat nebo aktivně vytvářet různé typy vztahů 

mezi barvami 

 zkoumat možnosti neobvyklého použití textilního materiálu 

 vyzkoušet otiskování  textilním tiskátkem 

 rozvíjet fantazii – vyhledávat významy v náhodných tvarech 

 rozvíjet schopnosti pro dekorativní výtvarnou činnost vzhledem k tvaru nádoby

 rozvíjet smysl pro osovou souměrnost

 učit  se  objevovat  svou  osobitost  na  základě  rozpoznání  osobitosti  svého 

výtvarného projevu

 prohlubovat schopnost empatie prostřednictvím personifikace 

 rozvíjet komunikativní a rozumové schopnosti

Postup:

Děti  se  pokusí  zhotovit  tiskátko  z textilního  materiálu.  Pomocí  osové  souměrnosti 

zhotoví tvar džbánku, vystřihnou a dokončí uchycení džbánku – ouško. Pomocí tiskátka 

a mícháním temperových barev vytvoří dekor – vzor džbánku. Vymyslí jméno pro svůj 

džbánek a vymyslí si jeho příběh.

Průběh činnosti:

Po příchodu do školní družiny se děti hned pustily do výtvarné aktivity, kterou jsem pro 

ně  připravila.  Na  stole  měly  připravený  materiál  na  výrobu  tiskátek.  Tiskátko 

z textilního materiálu měly brzy hotové. Potom si děti nakreslily džbánky různých tvarů 

(viz obr.25) a začaly tvořit dekor tiskáním (viz obr.26). Když měly džbánky hotové, 

posadily se děti na koberci do kroužku, každý řekl jméno svého džbánku a vyprávěl 

příběh džbánku.

    obr.25                                                                    obr.26
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Hodnocení:

Děti tato výtvarná aktivita velice zaujala.  Od začátku školního roku děti  velice rády 

používají  k výtvarným aktivitám temperové barvy. Chtěla  bych to zdůraznit,  protože 

v předešlých letech se děti prvního ročníku barev spíše bály. Dnes si děti tuto výtvarnou 

činnost velmi užívaly. Je to pro ně technika nová a okamžitě se většina dětí do této 

činnosti  zapojila.  Zvláště  Pepíček,  chlapec  prvního  ročníku,  který  má  doma značně 

nepodnětné prostředí. Ale vždy nebo právě proto se aktivně zapojuje do všech činností, 

ale ne vždy s takovým úspěchem jako při této výtvarné aktivitě. Vytvořit tiskátko takto 

jednoduchým  způsobem  se  mu  podařilo  mezi  prvními.  To  ho  motivovalo  k další 

aktivitě. Myslím, že Pepíček prožil velký pocit uspokojení ze své práce, protože byla i 

ostatními dětmi kladně ohodnocena. 

Některé děti tiskání barev tak zaujalo, že natisknuly kromě džbánků (viz obr.27) ještě 

několik dekorovaných ploch(viz obr.28), aby si tiskání plně užily. 

    obr.27                                                                    obr.28

     5.2.3.  Perníčky z perníkové chaloupky

Motivace:

úryvek z pohádky - ….Maruška se strachovala – ale Honzíček byl už na střeše a loupal  

perníček a Marušce dolů házel. I poslala bába dědka, aby se šel podívat, že se jí zdá,  

jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá se: „Kdopak to na mé střeše loupá  
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perníček?“ „I ne, dědečku, to větříček,“ tenkým hlasem odpověděla Maruška po oknem 

– a dědek se spokojil. Děti se byly najedly pod oknem se uhnízdily k spánku…..

Výtvarný úkol:

Perník se dá nejen péct. Pokus se vytvořit na karton perník tentokrát z textilu. Využij 

různou  strukturu  textilního  materiálu,  můžeš  použít  různé  krajky,  stužky,  knoflíky 

(prošij kartonem, aby dobře držely). Popřemýšlej komu svůj perníček dáš a proč.

Materiál: odstřižky s výraznou strukturou, stužky, krajka, knoflíky, karton

Pomůcky: nůžky, lepidlo, jehly a nitě

Cíle:

 rozvíjet  fantazii,  tvořivost a schopnost výtvarné stylizace – přetvářet  původní 

smysl textilních materiálů (látka, knoflíky, stužky, krajky) 

 rozvíjet schopnost pro dekorativní výtvarnou činnost 

 rozvíjet komunikativní a rozumové schopnosti 

 rozvíjet citlivost pro vztahy k druhým lidem

Postup:

Nejprve si děti  vystřihnou z kartonu tvar perníčku, může být klasický obdélník nebo 

libovolný tvar (přibližně 10x15 cm). Na zvolený tvar nalepí textilní materiál s výraznou 

strukturou, např.  manšestr.  Potom pomocí  krajek,  stužek, knoflíků nazdobí  perníček, 

který  bude  v další  části  výtvarných  aktivit  tvořit  tiskátko  na  perníkovou  chaloupku. 

Nakonec děti vymyslí, komu by svůj perníček daly a proč by ho daly právě té osobě.

Průběh činnosti

Na začátku činnosti  jsem děti  motivovala úryvkem z pohádky.  Dětem jsem nejprve 

připravila textilní materiál s výraznou strukturou a vysvětlila jim, proč musí být právě 

s výraznou plastickou strukturou. Děti vybíraly materiál, stříhaly a lepily na karton až 

začaly postupně vznikat  perníčky (viz  obr.29,30).  Potom jsem si  s dětmi  povídala  u 

stolu,  u  kterého  tvořily  své  perníčky,  komu  by  svůj  perníček  daly.  Po  skončení 

vyprávění děti nechaly své perníčky připraveny k další výtvarné aktivitě. 
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    obr.29                                                                  obr.30

Hodnocení:

Do této činnosti se dětem nejdříve moc nechtělo. Musela jsem je motivovat, že perníčky 

budeme potřebovat k další aktivitě. První se tedy zapojil Radek (chlapec čtvrté třídy), 

který  rád  pracuje  při  zájmových  činnostech  ve školní  družině,  ale  ne  vždy úspěšně 

dokončí. Práce ho zaujala i díky své časové nenáročnosti. 

Potom se postupně zapojovaly i ostatní  děti.Velmi rychle a bez problémů pochopily 

výtvarný postup a obohacovaly svoje výtvory zajímavými prvky (viz obr.31,32). Textil 

tak vnímaly mnoha smysly, nejen očima, vybíraly tkaniny podle její struktury, což je 

jedna z charakteristických vlastností a u každé látky je jiná. K  určení struktury dětem 

posloužil další ze smyslů - hmat.

V závěru hodiny jsme si povídali o perníčcích, komu by je děti daly. Většina odpovědí 

se shodovala, že mamince, protože maminky pro děti rády a dobře pečou ty opravdové – 

„těstové“.

    obr.31                                                                    obr.32
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     5.2.4.  Perníková chaloupka není jenom z perníku

Motivace:

úryvek z pohádky - …Ze stromu dívala se kolem dokola, když uviděla zdaleka světýlko,  

zavolala na Honzíčka, aby se nebál, slezla dolů a v tu stranu, kde světlo viděla, se dali.  

I přišli z lesa ven, na zelenou louku, na té louce viděli hezkou chaloupku, a ta chaloupka  

byla perníková……..

Výtvarný úkol:

 Z perníčků,  vytvořených v předchozí  činnosti,  natiskněte na balící  papír  perníkovou 

chaloupku. Použijte pouze tiskátka, na které štětcem nanesete temperové barvy. Pracujte 

ve skupinách.

Materiál: tiskátka vytvořená v předchozí výtvarné činnosti, balící papír

Pomůcky: temperové barvy, štětce, palety

Cíle:

 zdokonalovat  technické výtvarné dovednosti – tiskání s neobvyklými tiskátky 

 rozvíjet výtvarnou představivost a fantazii při zobrazení perníkové chaloupky 

 do přiměřené míry podporovat čistotu a dokonalost výtvarného provedení 

 posilovat schopnost soustředění na výtvarnou činnost

 učit se spolupracovat ve skupině vrstevníků

 umět prosazovat svoje přístupy, ale umět také respektovat práci ostatních členů 

skupiny 

 rozvíjet a kultivovat výtvarné myšlení při rozhovorech o výtvarném vyjádření

Postup:

Děti vytvoří skupiny dle libovolného počtu a vlastní volby. Vezmou si svá tiskátka – 

perníčky  a  balící  papír.  Dohodnou  se  ve  skupině,  jak  budou  pracovat,  jak  bude 

perníková chaloupka přibližně vypadat.  Potom začnou míchat  barvy a tiskat pomocí 

textilních „perníčků“ chaloupku.  Na závěr si povíme, jak ve skupinách pracovaly, jak 

se domlouvaly, co si myslí o svém výtvarném vyjádření.
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Průběh činnosti:

Děti byly na tuto aktivitu nachystané už z předchozího dne. Hned si připravily balící 

papíry a svá tiskátka a začaly pracovat (viz obr.33,34). Rozdělily se na dvě skupiny a 

každá skupina „po svém“ využívala textilní tiskátka. Později děti pozorovaly nápady od 

„vedle“ a také se snažily je vyzkoušet. Tak byly vytvořeny dvě originální perníkové 

chaloupky. Po dokončení výtvarné činnosti jsme si s dětmi hodnotili celou tuto časově 

náročnou aktivitu.

    obr.33                                                                   obr.34

Hodnocení:

Děti velmi dobře přijaly téma této výtvarné aktivity, práce je zaujala i když byla časově 

náročná,  protože  tiskátky  měly  potiskat  velký  balící  papír,  aby  vytvořily  velkou 

perníkovou  chaloupku  jako  případnou  rekvizitu  k dramatizaci  Pohádky  o  perníkové 

chaloupce.  Pochopily  velmi  rychle  a  bez  problémů výtvarný  postup.  Jedna skupina 

nejprve volila hnědou barvu, která vyjadřuje skutečnou barvu perníčků. Ale když děti 

z druhé skupiny vymýšlely nejrůznější  barevné varianty, začaly barvy využívat i děti 

z první skupiny. Andrea, dívka druhého ročníku, činnost brzy opustila a nechala tak tři 

prvňačky samotné.  Ony však trpělivě a s velkou pílí  svou chaloupku dokončily (viz 

obr.35).  Páťa,  která  byla  ve druhé  skupině,  se  snažila  zadávat  úkoly  a  rady ve své 

skupině a tak ji také všichni společně dokončili Na závěr jsme s dětmi hodnotili, jak se 

jim pracovalo  na  společné  práci  –  perníkové  chaloupce.  .  Protože  se  děti  zajímaly, 

kterou chaloupku  použijeme  jako  rekvizitu  při  „přehrání  si“  pohádky,  nechala  jsem 

všechny děti  zvolit  si chaloupku podle přidělení  kartiček.  Tak si děti  samy vybraly. 

Druhou chaloupkou jsme vyzdobili schodiště naší školy  (viz obr.36).
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    obr.35                                                                     obr.36

     5.2.5.  Panímámo, jak utkáme plátno?

Motivace:

úryvek z pohádky –…. „Prosím vás, panímámo, povězte nám, kudy bychom se dali, zlý  

dědek z perníkové chaloupky  nás honí,  chtějí  nás upéct,  že  jsem jim kousek střechy  

uloupli.“ „Tuto se dejte do lesa, tou cestičkou, však já dědka zdržím,“ řekla plečka a  

ukazovala dětem do lesa. Děti utíkaly dále a za chvíli přiběhl dědek a silně odfukoval.

„Osobo,“ ptal se plečky, „neviděla jste tudy jít děti?“

„Pleju len,“ odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.

„Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti.“

„Až vypleju a uzraje, budem trhat.“

„Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste tudy viděla jít děti.“

„Až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len močit.“

„Osobo, cožpak nerozumíte, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.“

„Po vymočení prostírat a v peci sušit.“

„Osobo, vy jste snad hluchá, ptám se vás, viděla-li jste tudy jí děti.“

„Nu a po vysušení budem třít a po vytření vochlovat.“

„Osobo, neslyšíte, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.“

„Tak nu, a po vochlování budem nadívat na kužele a příst.“
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„Osobo, co mi do toho, ptám se vás,viděla-li jste tudy jít děti.“

„Až napředem pěkných tenkých přadýnek, budem soukat.“

„Osobo, osobo, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.“

„Až nasoukáme budeme tkát krásné tenké plátno.“……

Výtvarný úkol:

Pomocí hřebíků a dřevěného rámu se pokus vyrobit jednoduchý stav.Pokus se také utkat 

tkaninu na připraveném rámu.

Materiál: pevná příze na osnovu, zbytky pletací příze na útkové nitě

Pomůcky: dřevěný rám, hřebíky, kladívko, člunek, nůžky

Cíle:

 naučit se základům technologie tkaní

 posilovat schopnost soustředění na výtvarnou činnost 

 uvědomit si své dojmy a pocity

Postup:

Děti  si  vyrobí  tkalcovský  stav,  pomocí  dřevěného  rámu  a  hřebíků,  které  natlučou 

přibližně 1 cm od sebe. Napneme společně osnovní nitě. Na člunek si děti  namotají 

pletací přízi, která bude využita na útkové nitě. Střídavě budou provlékat útkové nitě 

osnovou. V průběhu činnosti si budeme o této technice povídat.

Průběh činnosti:

Před začátkem vlastního  tkaní  si  děti  musely  vyrobit  nejprve  „tkalcovský  stav“,  na 

kterém si chtěly vyzkoušet tkaní. Pomocí rámečků, lišt a hřebíků se jim povedl stav 

vyrobit. S napínáním osnovních nití jsem některým dětem musela pomoci. Potom si děti 

namotaly na člunek přízi. Když měly všechno připravené ke tkaní, ukázala jsem jim, jak 

budou pracovat. I když je tato technika časově velmi náročná a nelze výrobek vytvořit 

během jednoho dne ve školní družině, vzniklo několik tkaných prostírání.
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     obr.37                                                                   obr.38

Hodnocení: 

Děti znaly tuto techniku střídavého provlékání pouze s papírovými proužky, a proto při 

skutečném tkaní textilie pracovaly s nadšením (viz obr.37). Pochopily velmi rychle a 

bez problémů postup s touto pro ně netradiční výtvarnou technikou (viz obr.38). Děti 

byly  velmi  aktivní  a  mě  mrzelo,  že  jsme  si  nepřipravili  více  stavů  už  na  začátku 

činnosti, protože vyzkoušet si tkaní chtěla většina dětí hned a nechtěly dlouho čekat až 

na ně dojde řada. Proto si děti tkalcovské stavy vyráběly postupně v průběhu činnosti a 

vytvořily několik stavů. Pak už nebyl problém se střídáním se při tkaní. Jen Dominika a 

Radek  se  nechtěli  s nikým  střídat,  chtěli  každý  svoje  prostírání  (viz  obr.39,40). 

Pracovali  na  něm  několik  dní,  vždy  ve  volných  chvílích  (i  o  přestávkách  v době 

dopoledního vyučování) až se jim povedlo prostírání dokončit. Ostatní děti také tkaly 

několik  dní,  protože  tato  technika  je  zaujala  natolik,  že  rády  pracovaly  i 

v odpočinkových činnostech hned po příchodu do školní družiny, některé děti dokonce 

odmítaly pohybové aktivity ve školní tělocvičně. Tak děti ve školní družině tkaly, tkají 

a  mám pocit,  že  ještě  delší  dobu budou tkát.  Mé obavy při  výběru této  aktivity  se 

ukázaly být zbytečné.

    obr.39                                                                   obr.40
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5.3.  Princ Bajaja

     5.3.1.  Postavy z pohádky

Motivace: pohádka Boženy Němcové Princ Bajaja

Protože obsah této pohádky je pro děti mladšího školního věku náročný, převyprávěla 

jsem jim příběh jednodušší formou tak, aby lépe pochopily děj.

Výtvarný úkol:

Na  balící  papír  obkresli  postavu  spolužáka.  Vystřihni  svou  postavu  (obkreslenou 

spolužákem). Oblékni papírovou postavu podle své představy do pohádkové postavy. 

Výtvarný materiál a pomůcky: 

vyřazené oblečení (košile, šaty, kalhoty, vesty, svetry, šatky, klobouky, čepice…), balící 

papír, tužky, pastelky,fixy, nůžky

Cíle:

 Zdokonalovat dovednosti při zacházením s papírem – stříhání

 Rozvíjet fantazii a představivost při vytváření pohádkové postavy

 Učit se objevovat svou vlastní osobitost na základě osobitosti svého výtvarného 

projevu

 Rozvíjet komunikativní schopnosti mezi vrstevníky

Postup:

Děti si připraví na podlahu velký balící papír. Položí se na papír do libovolné polohy. 

Navzájem se obkreslí, aby každý měl svou obkreslenou postavu. Tu se pokusí obléci do 

podoby pohádkové postavy – prince,  princezny,  krále… Na závěr  budeme společně 

hodnotit a vyprávět si o pohádkových postavách, které děti oblékaly.

Průběh činnosti:

Děti  se  položily  na  zem  na  papír  a  začaly  obkreslovat.  U  některých  nastal 

s obkreslováním problém, proto mě požádaly, zda bych je neobkreslila já. Po obkreslení 

nastal  pro některé další  problém a to  vystřihnout  samotnou postavu,  proto jsem jim 
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poradila, ať si nechají papír na zemi a tam stříhají. Po tomto mém sdělení problém už 

nebyl, všem se povedlo úspěšně vystřihnout svoji postavu. Potom jsem dětem připravila 

koš s oblečením, které máme ve školní družině k dispozici i pro jiné aktivity. Děti si 

nejprve vybraly oblečení, které by chtěly svým postavám obléci a pak se s velkou chutí 

pustily  do  oblékání.  Některé  děti  nechtěly  obléknout  svoji  postavu,  ale  ochotně 

pomáhaly a radily při oblékání ostatním. Když byly všechny postavy oblečené, posadili 

jsme je ve školní družině na gauč (viz obr.43) a společně hodnotili, které se nám nejvíc 

líbí a proč. 

Při závěrečném hodnocení jsme měli neplánovaně vytvořené tři princezny – Zdoběnu, 

Budinku a Slavěnu (viz obr.41) a Radkem zhotoveného prince Bajaju (viz obr.42). 

    obr.41                                                                  obr.42

Hodnocení:

Jak jsem předpokládala, do této aktivity se hned zapojily hlavně dívky. Je to dáno tím, 

že dívky mají k oblečení a oblékání blíž než chlapci. Našel se však jeden chlapec, který 

oblékl svého prince Bajaju. 

Kája, dívenka prvního ročníku oblékala svoji princeznu několikrát. Dlouho se jí nezdála 

dost krásná, tak jí vyzkoušela několik modelů. Řekla bych, že si svou princeznu velmi 

zamilovala, protože ji neustále opatrovala, mazlila se s ní a trvala na tom, že ji musím 

s ní vyfotit (viz obr.44). 

U ostatních dívek jsem takovou náklonnost neshledala, i když si samotnou činnost taky 

užívaly. Monička dokonce udělala ze šátku pro svou princeznu spodní kalhotky. Trvala 

na tom, že je musí mít, přece nebude pod sukýnkou nahá. I ostatní děti pečlivě vybíraly 

oblečení, aby měly své princezny nejhezčí.

Do hodnocení se zapojily všechny děti ze školní družiny, i ty které se o oblékání vůbec 

nepokoušely. Hodnotily kladně a jejich hodnocení bylo spontánní a upřímné.
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    obr.43                                                               obr.44

     5.3.2.  Drak, který měl sníst princezny

Motivace:

Úryvek  z pohádky  -  …Před  lety  sem  přilítli  tři  draci,  jeden  devítihlavý,  druhý  

osmnáctihlavý, a třetí sedmadvacetihlavý. Byla tenkráte taková nouze v mém městě, že  

hrůzou vlasy na hlavě vstávaly. Lidé se schovávali, protože nebyly životem jisti. Pomalu  

nebylo již kouska dobytka nikde, poněvadž se všecko těm obludám dát muselo, aby se do  

města nepustily. Nicméně přece mnoho lidí sežraly. Nemoha se déle na ten nářek dívat,  

dal jsem přivésti ke dvoru kouzelnici,  aby mi pověděla,  čím bych ty obludy ze země  

vyhnal. Ale běda, když mi oznámila, že tím, jestli jim připovím své tři dcery, které mi  

právě rozkvétaly. Já myslel, že si pomohu, jen když je ze země odbudu, a přislíbil jsem  

tu neslýchanou oběť. Královna hořem zemřela, ale dcery se o tom nedověděly. Od té  

chvíle se draci vystěhovali  a po všecka ta léta nebylo o nich slechu, až včera večer  

pastýř přiběhl celý bez sebe, že jsou draci zase tu v té samé skále, kde dříve byli, a že  

ukrutně řvou…..

Výtvarný úkol:

Pokus se vytvořit draka z elastických punčoch, špejlí, knoflíků a zbytku textilu. Pokus 

se vyjádřit jeho hrozivost. Drak nemusí být několikahlavý.
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Technika:

Konstrukce tvaru na základě vnitřní „kostry“ ze špejlí různých délek vytvořené uvnitř 

elastického materiálu – punčochy. Tvar záleží na umístění i velikosti špejlí. Zajímavý 

prostorový útvar je možné dále dotvořit dalším materiálem.

Materiál: staré silonové punčocháče, knoflíky, zbytky textilu, špejle

Pomůcky: nůžky, jehly, nitě, tenké drátky

Cíle:

 Tvůrčí přístup k méně obvyklému materiálu a možnostem jeho neobvyklého 

 využití pro výtvarné vyjádření

 Rozvíjet   konstrukční  schopnosti,  prostorové  cítění  a  schopnost  výtvarné 

stylizace

 Rozvíjet výtvarnou fantazii při objevování a dotváření náhodně vzniklých tvarů

 Posilovat schopnost soustředění na výtvarnou činnost, prohlubovat trpělivost

 Učit se tvůrčí spolupráci ve skupině

 Rozvíjet komunikativní a rozumové schopnosti

Postup:

Na stůl si připravíme potřebný materiál k této činnosti. Dětem vysvětlím techniku, jakou 

se budou pracovat. Rozdělí se na libovolné skupinky. Pokusí se vytvořit prostorového 

draka. Vymyslí jak a čím vyjádřit jeho výraz. Na konci výtvarné aktivity zhodnotíme, 

který drak je nejhrůznější a proč. 

Průběh činnosti:

Nejprve jsem dětem musela vysvětlit, jak budeme využívat staré punčocháče a k čemu 

poslouží  špejle.  Měla  jsem obavy,  jestli  děti  pochopí  tuto  novou techniku.  Problém 

nebyl. Děti vytvořily libovolné skupinky a začaly tvořit své draky. Některé skupinky 

měly i pět členů, některé děti pracovaly jen ve dvojicích. Všechny děti trpělivě vkládaly 

špejle  do  punčoch  (viz  obr.45),  až  jim  postupně  začal  vznikat  tvar  těla  draka  (viz 

obr.46). Pak už zbývalo dotvoření celého draka a mohli jsme přistoupit k hodnocení.
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    obr.45                                                                   obr.46

Hodnocení:

Tato  výtvarná  aktivita  byla  pro  děti  nová.  Ani  žáci  vyšších  ročníků  se  s ní  ještě 

nesetkali.  Všichni velice brzy pochopili tuto zajímavou techniku a do práce se velmi 

rychle  zapojili.  Pracovali  i  chlapci,  kteří  se  ne vždy do výtvarných aktivit  zapojují.  

Myslím,  že pro ně velkou motivací  bylo,  že měli  vytvořit  právě draka,  pohádkovou 

bytost  známou  a  pro  děti  zajímavou.  Některé  děti  se  nemohly  od  činnosti  dlouho 

odpoutat, ostatní musely tak čekat a najít si jiné činnosti ve školní družině, než byli 

všichni  draci  hotovi.  Potom jsme společně přistoupili  k hodnocení,  který drak je  ten 

nejhrozivější a proč. Jeden drak měl například ohromné zuby (viz obr.47), aby mohl 

princeznu sníst, další drak měl zase svoji hrůznost vyjádřenu velkýma očima. Veronice 

s Dominikou se strašlivý drak vymknul z rukou a místo hrůzného draka měly dráčka 

milého a moc roztomilého (viz obr.48). To ale dětem vůbec nevadilo a dívky sklidily i 

tak kladné hodnocení.  A mít  dobrý pocit  ze své vykonané práce je  záměrem všech 

výtvarných aktivit  a to se nám podařilo.

    obr.47                                                                obr.48
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     5.3.3.  Království

Motivace: 

úryvek z pohádky - …Za nějakou hodinu klusal s ním koník v     širém poli   hezky daleko za 

hlavním městem.někdo by si myslil, že není sedmnáctiletý kůň již  tak čerstvý! Ale ten  

kůň nezestárnul, protože to nebyl obyčejný kůň, srst měl jak aksamit a nohy jako strunky  

a čerstvý byl jak srna. Cesty ubývalo, dlouho jeli, aniž věděl princ, kam ho koník nese,  

když viděl pojednou věže krásného města. Tu uhnul koník z dráhy, klusal  přes pole až  

k jedné skále, která stála nedaleko pěkného lesíka, a když tam přijeli, kopnul nohou do 

skály, ona se otevřela, a oni vjeli dovnitř. Byla to pěkná pohodlná stáj…..

Výtvarný úkol:

Vyjádři kresbou a malbou o čem jsem četla (při čtení důraz na podtržená slova, která 

mohou být motivem).Práce ve skupinách podle ročníků.

Materiál a pomůcky: staré prostěradlo, které poslouží jako malířské plátno, fixy na 

textil, barvy na textil, štětce, kelímky na míchání barev.

Cíle:

 Učit se výtvarnému vidění – aktivně vytvářet různé typy vztahů mezi barvami, 

pracovat s barevnou kompozicí

 Rozvíjet citlivost pro barevnou kompozici

 Rozvíjet a kultivovat dovednost práce s barvou

 Rozvíjet fantazii, tvořivost a schopnost výtvarné stylizace při tematické kresbě

 Do přiměřené míry podporovat čistotu a dokonalost výtvarného provedení

 Rozvíjet komunikativní schopnosti a respektování ostatních ve skupině

Postup: 

Do této aktivity se zapojí všechny děti ve školní družině. Rozdělí se na dvě skupiny 

podle ročníků (1. a 2. ročník bude jedna skupina, 3., 4. a 5.ročník bude druhá skupina). 

Nejprve budou děti dobře poslouchat četbu úryvku z pohádky a pak se pokusí na velké 

textilní plátno vyjádřit to, o čem jsem četla. Děti  si  ve skupinách nejprve promyslí 

postup svého výtvarného vyjádření,  rozdělí  práci  i  prostor  na plátně a  po vzájemné 
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dohodě se  pokusí  výtvarně  vyjádřit  přečtený  úryvek.  Kreslit  budou fixem na  textil. 

Malovat textilními barvami. 

Průběh činnosti:

Na stůl jsem dětem připravila dvě velká plátna (110cm x 130cm), fixy a barvy na textil. 

Problém nastal při rozdělování skupin. Starší děti se nechtěly dohodnout na společné 

práci, proto se tři děti rozhodly, že budou pracovat samostatně. Dala jsem jim tedy další 

dvě plátna. Velikost si určily samy. Děti prvního a druhého ročníku problém neměly. 

Děti se chvíli rozmýšlely, co budou malovat a pak se daly do malování (viz obr.49,50). 

Dokončily tři  plátna.  V průběhu malování  jsem si s dětmi o jejich tvorbě povídala a 

závěrem jsme hodnotili,  co je  všechno na  obrazech vyjádřeno,  kdo se  na malování 

nejvíce podílel, koho činnost nebavila…

    obr.49                                                                  obr.50

Hodnocení:

Při  čtení  úryvku  z pohádky  jsem  dětem  zdůraznila  slova  (podtržená  slova  v části 

motivace), která mohou být motivem k jejich výtvarné činnosti.

Na začátku činnosti  nastal  problém, který jsem vyřešila  tím,  že dva chlapci  a jedna 

dívka dostali  každý své plátno.  Před začátkem samostatné  práci jsem se jim snažila 

vysvětlit, že je to práce náročná a jestli si skutečně na ni troufnou v tak malém počtu. 

Byli přesvědčeni, že ji zvládnou, proto jsem je z toho nechtěla více odrazovat. Roman a 

Radek si nejprve předkreslili svůj nápad – dvě skály a uprostřed stáj pro koníka. Opět 

jsem jim vysvětlovala,  že si zvolili  náročnou cestu k vyjádření své představy. Trvali 

stále na tom, že to zvládnou. Jak se později ukázalo, svoje dílo nedokončili. Evička si 

sama  předkreslila  svoji  představu  a  začala  s velkou  chutí  malovat.  I  té  jsem 

vysvětlovala,  že  pro  ni  bude  velmi  náročné  pracovat  samostatně.  Když  měly  děti 
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prvního a druhého ročníku svůj obraz dokončený, přidala se k Evičce Veronika a obě 

pak společnými silami obraz dokončily (viz obr.51).

Když jsem sledovala, jak spolupracují prvňáci a druháci na svém úkolu, zjistila jsem, že 

malí chlapci jen u plátna postávají,  ale bylo na nich vidět, že by také rádi malovali.  

Proto jsem se jich zeptala, zda vědí, o čem jsem četla. Daník řekl, že o koníkovi. Dala 

jsem mu tedy do ruky fix a řekla: „Tak namaluj koníka“. Dívky druhého ročníku se 

začaly  rozčilovat,  že  jim to  zkazí.  Vysvětlila  jsem jim,  že  nikdo to  nemůže zkazit, 

protože každý vyjadřuje své osobité představy a ty mohou být jakékoli. Pak se osmělili i 

další chlapci a každý do obrazu něco nakreslil. Na dětech byla vidět velká spokojenost 

při  činnosti  i  při  hodnocení  společného  díla.  Zbylá  skupina  pěti  dětí  se  dokázala 

dokonale  dohodnout  (Fifi  se  rozhodl  malovat  pole,  Míša  koníka…).  Nikdo  se 

nedohadoval  a  se  zaujetím  pracovaly  na  svém  úkolu  až  do  úspěšného  konce  (viz 

obr.52). Toto rozdělení dětí ve skupině jim dokonale „sedlo“.Ukázalo se velmi pozitivní 

a  že jsem zvolila správně, když jsem od nich Romana, Radka a Evičku oddělila.

Všechny děti mají moc rády, když jejich práce někde vystavím. Tak jejich obrazy zdobí 

chodbu naší školy.

    obr.51                                                                   obr.52

     5.3.4.  Dračí sluj

Motivace: 

Draci, kteří přilétli do království pro princezny, se usídlili za městem ve skále – dračí 
sluji.
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Výtvarný úkol:

Vybuduj  dračí sluj.

Materiál a pomůcky: velké a menší molitanové kostky, staré deky a cíchy.

Cíle:

 Rozvíjet výtvarnou představivost a prostorové řešení  při tvorby dračí sluje

 Posilovat schopnost soustředění na výtvarnou akci, 

 Učit se spolupracovat ve skupině vrstevníků, umět prosazovat svoje přístupy, ale 

umět také respektovat  práci ostatních členů skupiny a s pochopením se do ní 

zapojovat

 Rozvíjet komunikativní a rozumové schopnosti

Postup:

Děti  nejprve  rozdělím  na  dvě  skupiny  (náhodný  výběr  –  dle  losování  jablíček  a 

hruštiček ze sáčku). Pomocí molitanových kostek postaví dračí sluj. .Také mohou použít 

na zakrytí kostek vysloužilé deky a cíchy. Po časově neomezeném postavení dračí sluje 

budeme hodnotit práci druhé skupiny. Na závěr hodnocení celé činnosti.

Průběh činnosti:

Tuto aktivitu jsme uskutečnili ve školní tělocvičně. K vytvoření dračí sluje děti použily 

molitanové kostky, které jsme si vypůjčili z mateřské školy, která je také nově zřízená 

v budově.  Děti  jsem rozdělila  do  dvou  skupin,  podle  losování  lístečků  s jablíčky  a 

hruštičkami.  Tak jsem vytvořila  dvě skupiny dětí,  které  měly za úkol postavit  dračí 

sluje. Nejprve stavěla jedna skupina (viz obr.53), druhá práci sledovala a pak činnost 

hodnotila. Potom se skupiny vyměnily (viz obr.54).

    obr.53                                                                   obr.54
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Hodnocení:

Když jsme přišli do tělocvičny a nanosili kostky do tělocvičny, tak jsem dětem nechala 

prostor pro hru s kostkami.  Po chvíli  jsme přešli  k vlastní aktivitě,  která byla naším 

záměrem  –  postavit  dračí  sluj.  Problém  nastal  při  rozdělování  dětí  do  skupin.  Ne 

všechny  děti  byly  hned  ochotny  naslouchat  pokynům,  což  bylo  zřejmě  způsobeno 

prostředím,  ve  kterém  se  aktivita  uskutečňovala  -  velký  prostor  v tělocvičně. 

Neukázněné děti  začaly ostatní děti  napomínat  a organizovat,  tak se jim zanedlouho 

povedlo  první  skupinu  přimět  ke  stavbě  dračí  sluje  (viz  obr.55)  a  druhá  skupina 

sledovala jejich činnost. Děti hodnotily práci druhých vesměs kladně. Některé jenom 

jednou větou, některé své sledování  hodnotily  vyprávěním. Zde se ukázalo,  jak kdo 

práci druhých sledoval. 

Při vymýšlení této aktivity bylo mým záměrem pracovat ve skupinách najednou a pak 

hodnotit  stavbu  druhé  skupiny.  Jelikož  jsme  neměli  dostatek  molitanových  kostek, 

zvolila jsem alternativu při stavbě se vystřídat. Měla jsem obavy, jak dopadne stavba 

druhé  skupiny.  Myslela  jsem,  že  budou  práci  kopírovat,  zvláště  po  tak  kladném 

hodnocení. Mé obavy se ukázaly zbytečné, protože druhá skupina měla svoji představu, 

jak  bude  jejich  stavba  vypadat  (viz  obr.56).  I  druhé  skupině  se  dostalo  vesměs 

pozitivního hodnocení. Vznikly drobné nedostatky při vysvětlení otvorů ve sluji,  což 

ukázalo na nedostatečnou domluvu se ve skupině.

Překvapilo  mě,  jak  děti  byly  k sobě  milé,  jak  dokázaly  činnost  druhých sledovat  a 

hodnotit, protože při jiných činnostech se u nich projevuje značná rivalita.

    obr.55                                                                    obr.56
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     5.3.5.  Souboj draka s princem

Motivace:

Princ má zachránit princezny před sežráním drakem.

Výtvarný úkol:

Aranžováním textilie na podklad  se pokus vyjádřit souboj draka s princem. K uchycení 

textilie používej špendlíky. 

Přehraj scénku souboje draka s princem. 

Materiál a pomůcky: síťovaný podklad obdélníkového tvaru, textilie, špendlíky

Cíle: 

 Rozvíjet fantazii a tvořivost při plastickém vytváření z textilu

 Učit se tvůrčímu přístupu k méně obvyklému zacházení s textilním materiálem – 

aranžování

 Rozvíjet schopnost pro dekorativní výtvarnou činnost

 Učit se tvůrčí spolupráci ve skupinkách

 Rozvíjet komunikativní schopnosti

 Prohlubovat schopnost empatie prostřednictvím personifikace

 Uvědomit si své dojmy a pocity a pokoušet se o jejich vyjádření

Postup:

Dětem připravím podklad, na který budou aranžovat, pokládat a tvarovat textil tak, aby 

vznikly postavy prince na koni a  drak.  Abychom naaranžovanou textilii  zachovali  a 

využili k výzdobě prostor školy, připevní ji děti k podkladu pomocí špendlíků. Pozor na 

bezpečnost  při  práci  se  špendlíky!  Na  závěr  se  děti  pokusí  zahrát  scénku  draka 

s princem. Děti si budou vyměňovat role a potom se pokusí popsat pocity v obou rolích.

Průběh činnosti:

Dětem jsem připravila materiál k této činnosti a vysvětlila jim úkol, na kterém budou 

pracovat - co je to aranžování. Převážně dívky se hned daly do práce. Vybíraly nejprve 

velké kusy textilu a vytvořily tělo draka (viz obr.57). Teprve potom aranžovaly prince 

Bajaju na koni (viz obr.58). Když si myslely, že už mají naaranžováno, dala jsem jim 
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špendlíky, aby svůj výtvor připevnily tak, aby po zavěšení na zeď, vše drželo na svém 

místě.

Na závěr činnosti si děti zahrály  scénku – souboj draka s princem. Do této aktivity se 

zase  převážně  zapojili  chlapci  a  dívky  je  sledovaly  jako  divačky.  Nakonec  jsme  si 

v kroužku povídali o tom, jaké to bylo v roli prince a naopak v roli draka.

    obr.57                                                                  obr.58

Hodnocení:

Tuto výtvarnou aktivitu se děti zcela spontánně rozdělily podle svého genderu. Dívky se 

ujaly aranžování textilie a chlapci zase pro ně bližší činnosti, což byl souboj draka a 

prince. Chlapci se na souboj velmi těšili. Nechtěli si nechat ujít příležitost, kdy zcela 

legálně mohli spolu bojovat. Těžkým úkolem však pro ně byla role draka, kdy se museli 

nechat princem porazit. Tato aktivita je však dovedla k zamyšlení nad pocity vítěze a 

poraženého, které lze pociťovat i v běžném životě ve vztazích mezi lidmi.

Dívkám bližší aranžování tak ustoupilo do pozadí. Také myslím, že ne všechny dívky, 

které se podílely na této výtvarné aktivitě, pochopily, co je to aranžování (princ se svým 

zhotovením  přibližuje  spíše  koláži).  Souboje  (viz  obr.59,60)  zabraly  více  času 

v zájmových  činnostech  dětí  a  byly  pro  většinu  atraktivnější.  Přesto  si  myslím,  že 

činnost naplnila to, co bylo cílem. To je přiblížit pohádku Princ Bajaja jinou formou než 

je samotná četba pohádky.

    obr.59                                                                 obr.60
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ZÁVĚR

V současnosti, kdy se do života dětí do popředí dostává technika a mnohé děti se 

ocitají „v zajetí“ počítačových her, což dětské fantazii příliš nepřeje, směřovala jsem 

výtvarnou činnost tak, aby byla pro děti stále inspirativní a zajímavá. 

Myslím,  že  se  mi  podařilo  s dětmi,  se  kterými  jsem  během  práce  na  svém 

bakalářském úkolu pracovala,  tento zájem vyvolat,  protože jejich nadšení s textilním 

materiálem bylo zřejmé a viditelné.

Tvůrčími  činnostmi  při  práci  s textilním  materiálem  na  téma  pohádka  došlo 

k rozvíjení  specifického  cítění,  tvořivosti,  vnímavosti,  sebepoznání  a  poznávání  i 

okolního  světa,  čímž  jsem  naplnila  požadavky  v RVP  a  vzdělávací  obsah  mnou 

připravených výtvarných činností se shoduje s očekávanými výstupy a učivem podle 

ŠVP.  Očekávané  výstupy  jsou  prakticky  zaměřené,  mají  činnostní  povahu,  jsou 

využitelné v běžném životě.

Na základě tvůrčích činností a experimentování byly děti vedeny k chuti uplatnit 

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby.

Tvorba je vlastně jejich hra a hra je ( jak je všem pedagogům jistě dobře známo) 

jednou ze stěžejních vyučovacích metod, která je této věkové kategorii nejbližší.  

Mnou navržené výtvarné aktivity vytvářejí spoustu příležitostí „osahat si“ textilní 

materiál, pomůcky, objekty, navazují na prožitky dětí, umožňují pracovat s prostředky, 

s nimiž se děti setkávají méně často 

Děti  jsem  vedla  ke  zpracování  vjemů  a  jejich  slovnímu  popisu,  vizuálnímu 

zachycení v ploše nebo ztvárnění v prostoru. 

Důležitou  složkou  v mé práci  je  komunikace,  která  může mít  mnoho  podob - 

neverbální (vyjadřování postojem, mimikou, gesty), verbální (prezentace vlastního díla, 

vysvětlení, co jsem chtěl vyjádřit).

K dětské  práci  je  nutné  přistupovat  s velkým  taktem,  abychom upoutali  jejich 

pozornost a děti se nebály dát průchod své fantazii a vlastnímu citu, aby je uspokojovalo 

vytváření a  přetváření  skutečnosti.

Doufám, že náměty uvedené v mé práci budou mnoha kolegům inspirací, a že jim 

pomohou přivést k výtvarným činnostem i děti, které k nim dosud nahlížely s nedůvěrou 

či s obavami z neúspěchu. 
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