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1 Úvod 

Jiţ od studií na gymnáziu se zajímám o umění, zvláště o literaturu. Jsem přesvědčena, 

ţe navštěvováním kulturních akcí a čtením knih člověk získává mnoho nových informací 

z nejrůznějších oblastí lidského vědění, zároveň však také rozvíjí svou vlastní osobnost.  

Kultura, která nabízí mnoţství podnětů k vzájemnému setkávaní mladých lidí, bezprostředně 

vychází z toho, co patří k základu kaţdého národa, z jazyka. S jazykem úzce souvisí umění 

divadla a literatury. Právě z nich a dalších uměleckých zdrojů se snaţím čerpat náměty, 

kterými bych chtěla obohatit hodiny německého jazyka. Proto jsem si pro svou diplomovou 

práci zvolila téma artedidaktické, neboť se domnívám, ţe pro vyučovací praxi je zkoumání 

postupů, jak ţáky dovést k zamýšlenému cíli, v tomto případě k porozumění jazyku ve všech 

jeho stylových vrstvách, zásadní, stejně jako hledání nových podnětů, jejichţ prostřednictvím 

je moţné tohoto cíle dosáhnout. 

V teoretické části se zabývám významem znalosti cizích jazyků a komunikace v cizích 

jazycích v ţivotě současné multikulturní společnosti. Zkoumanou problematiku vymezuji 

oblastí vzdělávání, kde se soustředím na prostředí středních a především vysokých škol. 

Zabývám se osobností učitele a charakterem vyučovacího procesu se začleněním estetických 

prvků. Nejuţším předmětem mé práce jsou dílčí umělecké výchovy, dramatická, hudební, 

literární a částečně i výtvarná výchova a jejich aplikace ve vyučovací hodině německého 

jazyka. 

Prioritu mé praktické části práce představuje uţití metodických postupů z oblasti 

dramapedagogiky a rozbor autentického cizojazyčného literárního textu, konkrétně ţánru 

obrazové knihy se začleněním následných aktivit, které z tohoto rozboru vyplývají. V této 

části diplomové práce představím projekt sloţený na práci s literárním textem se zařazením 

postupů dramatické výchovy, který je zaměřený na aktivizaci studentů směrem ke komunikaci 

a tvořivosti. Zaměřím se na integraci estetických prvků, které pomáhají získávat a upevňovat 

jazykové znalosti a rovněţ rozvíjejí ţákovu osobnost. 

Původně jsem zamýšlela uskutečnit tento projekt v rámci pedagogické praxe se 

studenty střední školy, ale z praktických a organizačních důvodů jsem jej po poradě s vedoucí 

práce vytvořila primárně pro studenty katedry germanistiky Univerzity Karlovy, Pedagogické 

fakulty, a to ve skupině budoucích učitelů německého jazyka. Prioritní náplní zkušebních 

vyučovacích hodin byly verifikace metod, které by po mírném zjednodušení byly 

aplikovatelné také ve výuce německého jazyka na středních školách. 
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Obecně vycházím z předpokladu, ţe studium cizího jazyka na jakékoliv úrovni nutí 

člověka přemýšlet o věcech a situacích jinak, neţ je zvyklý při komunikaci v jazyce 

mateřském. Vyjadřovat se v cizím jazyce při běţných denních úkonech či rozebírat sloţitá 

témata rozvíjí u lidí schopnost nahlíţet na svět z mnoha hledisek. 

Hypotézami mé práce jsou tvrzení, ţe prvky dramapedagogiky a literární výchovy jsou 

výchozími metodami ke všem aktivitám vyplývajícím z aplikace uměleckých výchov ve 

vyučování cizímu jazyku. Hudební a výtvarné činnosti jsou motivačního charakteru a mají 

podpořit plnění vzdělávacích cílů a umocnit účinek metod zmiňovaných výše. Beletristický 

text a dramatické aktivity mohou poslouţit jako námět k otevření cizojazyčné komunikace 

mezi studenty a lze předpokládat, ţe dramapedagogické metody navodí atmosféru, v níţ bude 

dominovat verbální komunikace prohlubující řečové dovednosti. Je moţné domnívat se, ţe 

metoda umělecky zaměřeného projektu je vhodnou metodou pro vytvoření „artekomunikace“ 

jako komunikace iniciované uměleckým podnětem. Svůj předpoklad hodlám ilustrovat na 

analýze vyuţití uměleckých výchov v hodině německého jazyka v teoretické části a 

v praktické části na konkrétních zkušebních vyučovacích hodinách. 

O vybraných problémech pojednávám ze tří hledisek. Pokud zpracovávám hledisko 

literární, vycházím převáţně z publikací pocházejících z německé jazykové provenience. 

Jedná se o knihy, které hovoří o němčině jako cizím jazyce a nastiňují vyuţití literatury a 

dramatických prvků v učebním procesu. Z české odborné literatury pouţívám hlavně  knihy z 

oblasti didaktiky cizích jazyků, konkrétně cituji autory Radomíra Choděru, Eduarda Beneše, 

Josefa Hendricha a další. Knihy zkoumající dramatickou výchovu publikovali pedagogové 

praţské DAMU, především Eva Machková a Radek Marušák. 

Druhé hledisko představuje pokus o zachycení komunikace v multikulturním 

prostředí. Moţnost pracovat v multikulturním prostředí jsem měla prostřednictvím programu 

Erasmus během svého studijního pobytu na univerzitě v Heidelbergu v Německu. Z pobytu 

v zahraničí a ze zkušeností získaných v kurzech a dílnách pedagogického zaměření se mi 

potvrdilo, ţe vyuţívat kulturu a umění je efektivní cestou k tvořivé a zábavné hodině. Největší 

vliv na mé představy o tvůrčím zaujetí učitele i ţáků měl divadelní kurz. Třetí hledisko 

zahrnuje řešení témat v rovině praxe v monokulturním prostředí, tedy v běţném prostředí 

střední školy v České republice, jak jsem jej měla moţnost poznat jako studentka a později 

během své souvislé pedagogické práce jako praktikantka. 
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2 Teoretická část práce 

2.1 Krátká reflexe jako úvod do zkoumané problematiky 

Dynamika všedního dne se v současném světě zrychluje. Nové technologie a 

komunikační kanály výrazně zrychlily tok informací i mezi těmi nejvzdálenějšími částmi 

zeměkoule. I lidé jsou stále v pohybu. Zrychlení našich ţivotních aktivit nepřineslo 

očekávaný volný čas, více prostoru k seberealizaci, ani více svobody v lidském rozhodování a 

konání. Naopak způsobuje permanentní přetíţení a vzájemné odcizování. 

Člověk musí nejen vstřebávat mnoţství nových informací, které mu jsou neustále 

zprostředkovávány, ale také rozlišovat, které jsou pro něj přínosné. Přijímat informace a tvořit 

si na ně svůj vlastní názor se učíme během studia nejrůznějších oborů lidské činnosti, studium 

cizích jazyků nevyjímaje. 

Ve vývoji jedince, který ţije v určité společnosti, není důleţité poznávat jen lidi, které 

potkává, ale hlavně poznávat sám sebe. Toto poznávání světa a sebe sama lze zprostředkovat 

také ve výuce cizího jazyka. Při jeho uţívání pohlíţíme z jiných úhlů na běţné ţivotní situace, 

poznáváme nové lidi, nové kultury. Podmínkou pro takové poznávání je schopnost 

komunikace v cizím jazyce. Prvky umělecké výchovy mohou být ve snaze o co nejlepší 

komunikaci vyuţity jako netradiční forma motivace. 

Moţnosti vyuţití uměleckých prvků jsem si vyzkoušela v roli studenta i učitele. 

Prostřednictvím práce s dramatickými aktivitami a uměleckým textem je moţné simulovat 

ţivotní situace, procvičovat komunikační kompetence zaměřené na hledání řešení těchto 

situací. Nezanedbatelnou součástí výuky tvoří následné diskuse, které představují formu 

reflexe i sebereflexe. 

Studium cizího jazyka na jakékoli úrovni naučí člověka přemýšlet o věcech a situacích 

hlouběji, neţ je tomu při spontánní komunikaci v jazyce mateřském. Vyjadřovat se cizím 

jazykem v běţném denním ţivotě či hovořit o problémech komplikovaných rozvíjí u lidí 

schopnost nahlíţet na svět z různých úhlů. 

Výchova k toleranci a spolupráci mezi různými jazykovými uţivateli vede k poznání, 

ţe získat sympatie k něčemu novému, neznámému přináší uspokojení. To pak v konečném 

důsledku otevírá cestu k jiným kulturám, k sblíţení národů, a to v rámci Evropy i mimo ni. 
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Motivací ke studiu se mohou stát rozmanité kulturní akce, na kterých se lze seznámit 

se zajímavými osobnostmi, umělci, ţurnalisty, spisovateli. Jejich díla, názory, zkušenosti mi 

pomáhají nejen se orientovat v současném společenském a kulturním dění, ale také pomáhají 

přiblíţit školní vyučování skutečnému ţivotu. Zajímat se o společenský, politický a kulturní 

ţivot je velmi důleţité. Učitel by měl podle mého názoru své ţáky a studenty vést k tomu, aby 

měli všeobecný přehled včetně kulturního rozhledu v místě studia. Spontánnost a tvořivost při 

práci donutí ţáky být aktivní, tříbit si myšlení a samozřejmě tvořit si postupně vlastní názor 

na okolní svět. Důleţitým poznatkem z mé dosavadní praxe jako studentky i učitelky je, ţe 

jedince nejvíce a trvale obohatí to, co sám musel vykonat vlastní činností. 

V následujících podkapitolách teoretické části své diplomové práci se snaţím o 

vědecké (odborné) vyhodnocení cenných zkušeností, které jsem sbírala po celou dobu svého 

studia, během pedagogických praxí i v hodinách soukromého doučování. Jednalo se o 

rozmanité aktivity, které by se pro školní práci zdánlivě mohly jevit jako bezvýznamné, ale 

není tomu tak. Ve všech fázích vyučovacího procesu se mi osvědčily činnosti, které mají svůj 

základ v umění. Hojně jsem vyuţívala prvků literatury, hudby, ať uţ klasické, moderní, nebo 

alternativní. 

Mým záměrem je vytvořit přehled aktivit, při nichţ lze zapojit prvky umění do hodin 

německého jazyka. Jedná se o vyuţití nejprve dramapedagogických prvků, dále ţánru 

obrazové knihy, kterou autoři ve formě audioknihy propojily s hudbou, o níţ lze říci, ţe má 

scénický charakter. Při výběru tématu jsem vycházela z faktu, ţe estetická výchova ve škole 

nepatří k prioritám výchovně vzdělávacího procesu. Přesto se domnívám, ţe v podstatě ve 

všech předmětech, zvláště však v těch, kde výraznou roli hraje komunikace, lze zmíněné 

podněty efektivně vyuţít. Umění chápu jako součást kultury, do jejíhoţ kontextu zkoumanou 

problematiku zasazuji. 

2.2 Význam studia cizích jazyků v současném světě 

V dnešních školách, především na víceletých gymnáziích, patří k současným trendům 

zařazovat výuku většího počtu cizích jazyků do vyučování ţáků také na niţších stupních
1
. 

Angličtina stále patří z obecně známých důvodů k nejčastěji vyučovaným jazykům, avšak 

v současném světě, kdy ve větší míře dochází k migraci osob, je minimálně v západní Evropě 

                                                 
1
  CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006. 

 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/9337/prace-s-evropskym-jazykovym-portfoliem-v-didaktice-nemeckeho-

jazyka.html/ 

 http://www.vuppraha.cz/skolni-vyuka-ciziho-jazyka-jinak 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/9337/prace-s-evropskym-jazykovym-portfoliem-v-didaktice-nemeckeho-jazyka.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/9337/prace-s-evropskym-jazykovym-portfoliem-v-didaktice-nemeckeho-jazyka.html/
http://www.vuppraha.cz/skolni-vyuka-ciziho-jazyka-jinak
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běţné komunikovat dvěma i třemi cizími jazyky. V Evropské unii existuje dvacet tři úředních 

jazyků, jazyková politika Evropské unie podporuje mnohojazyčnost a jejím cílem je, aby 

„všichni občané Unie hovořili kromě svého mateřského jazyka ještě alespoň dvěma cizími 

jazyky. Tento záměr vychází z výzvy premiérů a prezidentů členských států na zasedání 

Evropské rady v březnu 2002 v Barceloně, aby se kaţdé dítě v Evropské unii učilo odmalička 

alespoň dva cizí jazyky.“
2
 Dále dle Evropské komise a „usnesení Rady ze dne 

21. listopadu 2008 o evropské strategii pro mnohojazyčnost“ představuje komunikace ve více 

jazycích „významné mezioborové téma, které zahrnuje sociální, kulturní, hospodářskou, a 

tedy i vzdělávací oblast. Podpora méně pouţívaných evropských jazyků je pro 

mnohojazyčnost významným přínosem pro rozvoj hospodářských a kulturních vztahů mezi 

Evropskou unií a zbytkem světa.“
3
 V České republice dochází ve školství obecně 

k rozšiřování výuky o další cizí jazyky, není tedy nezbytné, aby místo hlavního cizího jazyka 

zastávala angličtina. 

Při volbě didaktického tématu diplomové práce ovlivnilo mě tvrzení předsedkyně 

Asociace jazykových škol České republiky Andrey Kříţkové, která v časopise Respekt ze 4. 

10. 2010 uvádí, ţe „ve školách se výuka jazyka degraduje na povinnost a děti hodiny začínají 

nenávidět podobně jako třeba matematiku nebo fyziku. Ve spojení s jazyky by se vůbec nemělo 

mluvit o učení, jde o rozšíření způsobu komunikace. A to přece nejde zařadit do výuky jako 

předmět a známkovat. Výuku jazyka je třeba změnit na zábavu a umět dětem jasně sdělit, proč 

se ho učí.“
 4

 Dále uvádí příklad zemí, kde se tento přístup ve výuce cizích jazyků vyplatil a 

úroveň znalostí je u studentů na vysoké úrovni. „Jedná se o Skandinávii a Dánsko nebo 

Nizozemí. Moderní metody, dobře zaplacení učitelé i celková atmosféra ve společnosti se 

projevují třeba tím, ţe konverzace v cizích jazycích se pokládá za samozřejmost či ţe filmy 

nejsou zatíţené dabingem nebo ţe stát podporuje stipendii zahraniční cesty studentů, kteří se 

chtějí zdokonalit v cizím jazyce.“ 

V současné době mají ţáci středních škol mnoho moţností setkávat se s rodilými 

mluvčími z jiných zemí. Rovněţ se stává běţnou praxí uţ na středních školách, ţe studenti 

mohou vycestovat do cizích zemí v rámci různých studijních programů. Avšak 

k dlouhodobému pobytu v cizí zemi nedochází tak často jako při studiu na vysoké škole. 

Jedním z mnoha programů určených studentům právě vysokých škol, jsou programy LLP-

Erasmus. Studenti se při nich ocitají v multikulturním prostředí a setkávají se 

                                                 
2
  http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_cs.htm 

3
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:CS:HTML 

4
  http://german.ff.cuni.cz/pmwiki/pmwiki.php/Germanistika/Motivace (časopis Respekt, 4.10.2009) 

http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:CS:HTML
http://german.ff.cuni.cz/pmwiki/pmwiki.php/Germanistika/Motivace
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s příslušníky různých národností, přičemţ se všichni dorozumívají jazykem dané hostitelské 

země. 

Potřebu ovládat více cizích jazyků si všichni studenti jistě uvědomují. Přesto je 

především na učitelích, aby je neustále podporovali a neustále jim připomínali pozitiva, která 

jim schopnost hovořit více světovými jazyky přináší. Situace na dnešním pracovním trhu 

rovněţ vyţaduje, aby jedince nebrzdily jazykové bariéry, ovládání jazyků se zkrátka povaţuje 

za samozřejmost. 

2.2.1 Kultura jako komunikační vzorec při osvojování cizích jazyků 

Fenoménem dnešního světa je, ţe v jedné zemi neţijí obyvatelé jedné národnosti, ale 

na poměrně malém prostoru se stýká několik, často odlišných kultur. Při studiu cizího jazyka 

se tedy dotýkáme mnoha interkulturních oblastí a otázek multikulturního souţití. Člověk 

poznává společenské poměry i kulturu rozmanitých národů, neodmítá učit se jazyku menšin, 

coţ umoţňuje naprosto volnou komunikaci v oblastech méně známých. Předsudky v 

současném světě nemají místo
5
. 

Během studia by ţáci měli navštívit příslušnou zemi a měli by se ve skutečných 

podmínkách seznámit s jazykem, kterému se učí. Pokud v cizině stráví delší časový úsek, 

přijímají přirozeně některé návyky, nové způsoby přemýšlení, řeší ţivotní situace jinak, neţ 

jsou zvyklí z domova. Prostředkem, který dokáţe multikulturní souţití rozvíjet a udrţet v 

pospolitosti, by mohla být mimo jiné také kultura v uţším slova smyslu, ať uţ jde o hudbu, 

tanec, divadlo či výtvarné umění. Všechny kulturní projekty se snaţí překročit různá klišé, 

která mezi státy přetrvávají, a vedou, zvláště v oblasti umění, k úzké spolupráci. Výsledkem 

je mnoho mezinárodních výměnných programů a aktivit, které se významně podílejí na 

poznávání různých etnik a zvyklostí.
6
 

V širším slova smyslu, tedy v propojení ţivotního stylu s tradicemi i současností, 

souvisí způsob komunikace s kulturou. Rovněţ tomuto faktu je potřeba při vyučování cizímu 

jazyku věnovat pozornost. Při spontánní komunikaci a chování pouţívají lidé kromě 

verbálních prostředků také prostředky nonverbální, tedy mimiku (doprovázení projevu 

pohyby, gesty, výrazem tváře), gestikulaci (pohyby těla doprovázející řeč), proxemiku 

                                                 
5
  Tvrzení je často proklamováno v zemích (v mém případě západní Evropy), kde je nejvyšší počet 

migrantů. Tyto hostitelské země se snaţí zajistit výuku svého jazyka za účelem úspěšné komunikace. 

 KRUMM, H. J.: Theorie und Praxis, Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 6/2002, 

Schwerpunkt: Literatur im DaF-Unterricht. Innsbruck: Studien Verlag, 2003, s. 185 – 190. 
6
  http://www.projekt-zipp.de/cz 

http://www.projekt-zipp.de/cz
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(druh neverbální komunikace spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, 

kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou.)
7
 Všechny tyto prvky jsou v cizích 

prostředích taktéţ odlišné. Při studiu cizího jazyka hraje výraznou roli i řada zvukových 

prostředků jako rytmus, intonace, způsob kladení pauz apod. Dalším úskalím studia je 

existence spousty odlišných dialektů ať uţ v jazyce mateřském, tak v jazyce, který si jedinec 

osvojuje. Takové odlišnosti se samozřejmě promítají i do kulturních tradic, zvyků a celkového 

způsobu ţivota. Je dobré se v těchto odlišnostech orientovat, všímat si jich, vnímat a 

respektovat je. Právě zde se nabízí nepřeberné moţnosti vyuţití dramatických prvků. 

Při výuce cizího jazyka se ţáci často učí výrazy, ustálená spojení, které se pouţívají 

jen v určitém prostředí, jistých situacích a které jsou odlišné od domácích zvyklostí. Při 

návštěvě cizí země by se kaţdý člověk měl seznámit se základními pravidly společenského 

chování v té určité zemi a měl by se jimi řídit. Zvláště neznalost odlišného chování v určitých 

momentech můţe ţáka přivést do nepříjemných, aţ trapných situací. Přirozené a slušné 

chování v cizojazyčném prostředí uvolní komunikaci, posílí osobnost cizince, zaručí mu 

přátelské přijetí, obdiv zahraničních přátel, popř. úspěch ve studiu nebo zaměstnání. 

Je časté, ţe v cizím jazyce neexistuje pro určitou situaci hledaný výraz či slovní 

spojení. Respekt ke zvyklostem, pravidlům chování a neustálý přísun informací zajistí úspěch 

při komunikaci v zahraničí. 

V kreativní hodině cizího jazyka, kde se probírají témata z různých oblastí, uplatníme 

zpracování učební látky nebo tématu s multikulturními náměty. Ty nejen odbourávají strach z 

mluvení v běţných situacích v zahraničí, ale rovněţ přinášejí náměty z kulturního prostředí 

určité země. Pokud vyučujeme ve skupině českých studentů, tedy v jednojazyčné skupině 

učící se cizímu jazyku, hledáme informace o dané zemi a jejich zvycích. Nové zeměpisné 

poznatky, sociální strukturu, literární příběhy určité oblasti můţeme pouţít při zjišťování 

reálií určité země. 

Při práci s multikulturními tématy je přínosné, samozřejmě podle aktuálních moţností, 

organizovat cvičení ve skupině, která je tvořena studenty z různých zemí. V takovýchto 

mezinárodních týmech dochází k odbourávání neţádoucích reakcí pramenících z neznalosti, 

neţádoucích nejen jazykových chyb, popřípadě získaných předsudků. 

Domnívám se, ţe vnímavý učitel často řeší otázku, jak se při velkém mnoţství 

předepsané látky dotkne témat pro studenty zajímavých a mnohdy v danou chvíli velmi 

                                                 
7
  MAREŠ, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN, 1990, s. 104 - 112. 
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aktuálních. Tímto prostředkem by dle mého názoru mohlo být umění. Kaţdý prvek, ať uţ 

hudební, divadelní, literární či výtvarný, ze kterého vycházejí impulzy pro další vzdělávací 

práci, se můţe ve škole dobře uplatnit. O kultuře se hovoří stále. Kultura představuje lákavé 

společenské téma, které dokáţe zainteresovat mnoho lidí s nejrozmanitějšími zájmy a 

zkušenostmi zároveň. 

2.2.2 Výukové metody prolínající se do forem výuky 

Mezi základní výukové metody
8
 řadí Josef Maňák a Vlastimil Švec metody klasické, 

aktivizující a komplexní.
9
 V práci vyuţívám metody aktivizující, avšak „výuka dramatem, 

projektová výuka, učení v ţivotních situacích“ patří dle Maňáka a Švece do skupiny metod 

komplexních. Souhlasím s tímto určením, jelikoţ vyučování je aktivní a při výuce dramatem 

se sloučí více způsobů práce do jednoho celku (mám na mysli propojení textu, hudby, 

výtvarného umění). 

Aktivizující metody jsou „postupy, které vedou výuku tak, aby nevýchovně-

vzdělávacích cílů dosáhlo hlavně na základě vlastní učební práce ţáků, přičemţ důraz se 

klade na myšlení a řešení problémů.“
10

 Z pozice učitele se jiţ nejedná o autoritativní způsob 

výuky, studenti a učitelé jsou spolupracovníky, stávají se partnery zkoumajícími stejný 

problém. Studenti jsou více odpovědni za své vlastní učení, chtějí se vzdělávat sami a 

uvědomují časové omezení vyučovací hodiny. Zatímco je učitel zprostředkovatelem, 

moderátorem vyučovacího procesu, ţáci jsou aktéry, které pedagog vede k správnému cíli. 

Aktivizující úkoly se mezi ţáky stávají stále více oblíbenými. Lze je získat z projektů 

vycházejících např. z literatury či jiných uměleckých oblastí. Motivaci aktivizačními prvky ve 

vyučování ocení nejvíce ţáci niţších ročníků. Mám na mysli ţáky prvního stupně základních 

škol, kde se výuka cizích jazyků soustředí především na angličtinu. Avšak aktivizovat lze, i 

kdyţ většinou v menší míře, také ţáky druhého stupně základních škol a později i studenty 

středních škol, kde je na místě zdůraznit i výuku německému jazyku. 

Aby byla hodina komunikativní, coţ je jedním z hlavních cílů výuky cizího jazyka 

především, je třeba klást velký důraz na aktivní řečovou činnost. Pravidelná výuka zaloţena 

na hlasitých mluvních projevech zlepšuje paměť. Hodina se stává dynamickou a z pohledu 

očekávání ţáků obsahuje jisté napětí. Zcela běţným aktivizujícím prvkem jsou v hodině 

                                                 
8
  V této kapitole přiblíţím aktivní metody v širším slova smyslu, které pojednávají o způsobu výuky 

v uţším slova smyslu. Jedná se o metody, které se prolínají do forem výuky. 
9
  MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. 

10
  MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003, s. 105. 
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cizího jazyka krátké dialogy, scénky, jejichţ prostřednictvím se ţáci ocitají v různých 

situacích. Iniciativu nenásilně přebírá učitel, který ke konverzačním cvičením postupně 

přidává úkoly mluvnické. Tyto úkoly pomáhají pochopit jazykový systém. Všechna jazyková 

cvičení jsou zpětně vedena k řečovým aktivitám. 

Předkládaná práce se mimo jiné zabývá teorií dramatické výchovy. Jedná se v podstatě 

o výuku dramatem (viz výše). Podle Maňáka a Švece se jedná o komplexní výukovou 

metodu. Spojením textu, hudby, výtvarného umění dochází k neuvědomovaným procesům 

vnímání jazykových struktur a následně k procesu jejich osvojování. Je zřejmé, ţe ve výuce 

spojenou s dramatizací textu, kterou lze označit jako alternativní metodu, dominuje jazyková 

praxe před jazykovou teorií. 

Avšak alternativní metody, mezi nimi i prvky dramatiky (rozuměj dramatické 

výchovy), které jsou jedny z dílčích předmětů této práce, jsou ze strany učitelské veřejnosti 

často kritizovány - „aktivizující metody cizích jazyků ukazují, ţe jsou mimořádně náročné na 

zajišťování příslušných materiálních didaktických prostředků – učebních pomůcek i 

didaktické techniky, na přípravu učitele bezprostředně před hodinou a nakonec i jeho 

psychicko-fyzickou kondici.“
11

 Je pravda, ţe pedagog, který tyto metody vyuţívá, musí být 

tvořivý a musí umět rychle reagovat na situace vzniklé během hodiny, přesto však nemusí být 

vţdy neúměrně náročné se na jejich vyuţití připravit. Pokud se pedagog zajímá blíţe o způsob 

alternativní výuky, studuje materiál určený k jejímu provozování, můţe spoustu didaktických 

her a cvičení uţívat opakovaně ve všech svých třídách a jen jim přizpůsobovat obsah hodin. 

Nebude k tomu ani potřebovat spoustu materiálu, různá cvičení jsou zaloţená pouze na 

kreativním věcném řešení jazykových situací samotných. Ţáci pracují ve skupinách a pak 

prezentují své řešení před třídou. Učitel si pro své potřeby můţe hodinu natočit na 

videokameru nebo fotoaparát, aby s materiálem mohl dále pracovat. Snad největší výhodou 

alternativních prvků v hodině je, ţe se dají vyuţít ve všech kurzech a typech škol. 

2.2.3 Osobnost učitele 

Základem kaţdé efektivní hodiny je dobrý vztah mezi pedagogem a ţáky. Pokud se 

učiteli, který pracuje s konkrétní skupinou, podaří navodit v hodině demokratickou atmosféru, 

vznikají vstřícné sociální vztahy a vyučování se stává přínosné pro obě strany. 

Vyuţívání tvořivých prvků ve výuce se neděje nahodile, pedagog, který se je chystá 

vyuţívat, by měl být řádně vzdělán. Není podmínkou studovat speciálně dramatickou, 

                                                 
11

  CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006, s. 102. 
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hudební, pohybovou či výtvarnou výchovu, zájemce můţe navštěvovat různé dílny, sám si 

vyhledávat odbornou literaturu, inspirovat se u kolegů. Kromě toho je nutné, aby se učitel 

orientoval v sociální psychologii. Musí znát pojmy
12

 socializace
13

 a její druhy, sociální role
14

 

jedince, dále sociální komunikace
15

 a rozdíl mezi autoritativním, liberálním a demokratickým 

stylem vedení hodiny. Rovněţ by se měl zajímat o způsoby, kterými lze zjišťovat vztahy ve 

skupině, pouţívá různé vyučovací metody, projektovou výuku nebo skupinové vyučování. 

Další neopomenutelnou sloţkou je učitelova didaktická způsobilost. Učitel aplikuje 

obecné principy dramatické, hudební, výtvarné a pohybové výchovy v rámci určitých 

věkových stupňů (děti, mladiství, dospělí), seznamuje ţáky s obsáhlou zásobou her a cvičení. 

Učitel nesmí opomenout, jak jazykově zdatní jsou účastníci kurzu (začátečníci, mírně či 

středně pokročilí, pokročilí, zda se jedná o jednojazyčnou či mezinárodní skupinu). Důleţité 

je vědět, kolik ţáků skupina představuje, a tomu přizpůsobit výběr plánovaných aktivit. Počet 

lidí ve skupině samozřejmě určuje výběr dalších prvků, zapojení činností z různých 

uměleckých oblastí, zapojení pohybových nebo pěveckých sloţek. 

Pedagog by měl přesně vědět, k čemu a proč chce tvořivé aktivity pouţít. Při hře učitel 

ţáky Svede, usměrňuje průběh celého cvičení. Můţe se také navrátit k tématům, která byla 

opomenuta nebo jen naznačena. Musí vědět, jakou má hra funkci, v jakém prostoru se bude 

odehrávat, jaké je minimální časové rozmezí nutné k provedení. Pokud je to potřeba, zkrátí 

nebo rozšíří aktivitu. Správné časové rozmezí je důleţité pro ţáky, aby byli schopni se do 

cvičení opravdu ponořit a dále jej rozvíjet. Učitel má v zásobě víc variant řešení určitého 

úkolu nebo i celé lekce, vše záleţí na něm a jeho přirozeném jednání. 

První otázku, kterou by si učitel před zapojením tvořivých aktivit do hodin měl 

poloţit, je otázka krátkodobého nebo dlouhodobého cíle. Krátkodobý cíl určuje stanovení 

náplně a záměru nejbliţší lekce, dlouhodobý cíl představuje důkladnější promyšlení 

návaznosti úkolů rovněţ v hodinách následujících. Z toho vyplývá, ţe je na učiteli, aby 

zadával jasné informace o tom, co se v hodinách bude dít. Přesné pokyny přinášejí výhody a 

                                                 
12

 MAREŠ, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha : SPN, 1990, s. 18 – 19. 

 PRŮCHA, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009, s. 363. 

 PRŮCHA, J.: Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 219. 
13

 Proces osvojení jazyka, lidských forem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů. Také sociální 

zrání, mládeţ přichází do reality, kterou sama nevytvořila. 
14

 Soubor očekávání na chování a proţívání daného jedince ze strany skupiny (okolí, společnosti), které je 

spjato s jeho současnou pozicí (postavením) v příslušné skupině. Také chování, které skupina očekává od 

kaţdého svého člena. Poznání sociálních rolí je důleţité pro pochopení vztahů ve skupinách ţáků i učitelů. 
15

  Sdělování (přenos informací či výměna významů) v rámci společenského kontaktu. Také za sociální 

komunikaci povaţujeme za společného jmenovatele tří základních stránek sociálního styku: společné činnosti, 

vzájemného působení a mezilidských vztahů. 
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mnoho ušetřeného času. Kromě promýšlení samotné koncepce hodiny s ohledem na metody 

musí učitel zváţit uţití příslušných rekvizit, popř. zváţit prostorové podmínky her. 

Učitel v ţádném případě neukazuje ani nevykládá, jak si výkon představuje. Vše je 

prací ţáků samotných. Dále nesleduje jednotlivce, ale celou skupinu a snaţí se ji vést 

správným směrem. Pokud se určitá aktivita nebo fáze cvičení nepodaří, vede učitel ţáky k 

pochopení faktu, ţe i neúspěšné pokusy mají při plnění zadaných úkolů své místo, podobně 

jako tomu je v reálném ţivotě. 

Učitel studenty neopravuje, nekritizuje, nenapomíná a hlavně nehodnotí ani kladně ani 

záporně. Musí si dávat pozor na otázky intimního rázu. Naopak při vyuţití např. dramatické 

výchovy jako metody ve výuce cizího jazyka je ţádoucí, aby učitel opravoval uţití slovní 

zásoby, výslovnostní i gramatické chyby. Je důleţité, aby se ţáci vyjadřovali správně a bez 

chyb. Ţáci však ztrácejí motivaci, pokud je učitel opravuje za kaţdým slovem. Lepší je si 

ţáka vyslechnout a opravit jej, aţ domluví. 

Pedagog je si plně vědom toho, ţe dynamizující a tvořivé metody v hodině nemají vést 

ţáky k individualistickému upozorňování na svou vlastní osobu. Mají slouţit především 

k uvědomění si vnitřního záţitku a získaných zkušeností. Prováděné činnosti výrazně formují 

a rozvíjejí psychiku ţáka, z čehoţ vyplývá, ţe zmiňované aktivity nelze podceňovat, pohlíţet 

na ně jako na fádní ţerty. Všichni účastníci by se měli pokusit uvědoměle hrát s plnou 

váţností. Zvlášť dospělé osoby by měly být ve hře příkladem, neboť mohou na základě svých 

zkušeností porozumět stanoviskům a chování všech „herců“. 

2.2.4 Použití uměleckých prvků v hodině cizího jazyka 

Při jazykových cvičeních lze vyuţít celou škálu dalších uměleckých aktivit, které 

rozšíří obzory vyjadřování se. Učitel, který se zaměřuje i na další sloţky 

výchovy, pohybovou, výtvarnou nebo hudební, zabývá se metodikou řeči, loutkovým 

divadlem, tancem, ţonglováním či čímkoliv jiným, můţe tvořivé aktivity v hodině cizího 

jazyka velice obohatit. 

Machková tvrdí, ţe „dramatická výchova není souřadná s výchovou hudební či 

výtvarnou, proto také oblast estetické výchovy (a to i v jejím nejširším pojetí) přesahuje 

podstatnou měrou, přestoţe vyuţívá jak uměleckou výchovu, tak mimoumělecké estetično a 
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přestoţe estetické city rozvíjí. Proto také není jenom výchovou k tvořivosti, ač na její rozvoj 

významně působí, vyuţívá ji a uplatňuje v nejrůznějších směrech.“
16

 

S touto formulací lze plně souhlasit. Hudební i výtvarná výchova skutečně dokáţe 

umocnit jakýkoliv projev, zvláště dramatický, dokáţe mu propůjčit spontaneitu, originálnost a 

samozřejmě dokáţe působit na estetické vnímání. Společně s působením na psychiku ţáka a 

dalšími osobnost formující prvky skutečně oblast estetické výchovy přesahuje. Hudební i 

výtvarná výchova jsou úspěšně vyuţívány v terapiích (muzikoterapie, arteterapie)
17

. Jsem 

přesvědčena, ţe podobné pracovní postupy v přiměřené míře (a třeba právě v rámci školních 

dramatických pokusů) mohou školní praxi učinit nejen pestřejší, ale také efektivnější. Je 

dokázáno, ţe neverbální techniky působí na jedince hlouběji neţ techniky, v nichţ je vyuţito 

pouze mluvené slovo. 

K didaktickým hrám patří výchova pohybová. Do hodiny cizích jazyků se začleňuje 

méně často, můţe však pomoci ţáky uvolnit, podporuje jejich aktivitu, zlepšuje jejich 

pohybové moţnosti. Rozvíjí jemnou motoriku, která napomáhá plynulosti i větší expresivitě 

mluvního projevu. 

Didaktické hry přirozeně nabízejí diskuze o tématech, která zasahují i do dalších 

předmětů. Ţáci si pomocí tvořivých aktivit a poznatků z jiných oborů rozvíjejí nejrůznější 

vědomosti. Získávají především základní komunikační dovednosti, dále získávají poznatky o 

národních zvycích, globálních problémech, lidských právech, problémech emigračních a 

imigračních apod. 

2.3 Postupy uměleckých výchov v osvojování cizímu jazyku 

Ve školním prostředí učitelé stále hledají nové prostředky, které by vedly k efektivní 

výuce cizích jazyků. V posledních letech se více mluví o zavedení demokratického a 

liberálního způsobu výuky
18

. Na toto téma se vedou diskuze mezi učiteli, širokou rodičovskou 

veřejností a samozřejmě na půdě vědecké. 

                                                 
16

  MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 2007, s. 13. 
17

  Arteterapie i muzikoterapie jsou zahrnovány do kategorie sociálního umění ( dle všeobecné 

encyklopedie Diderot se jedná o výtvarnou tvorbu zaměřenou od 19. stol. na zobrazení ţivota, práce a prostředí 

prostých vrstev města i venkova. Motiv ţivota chudých vrstev byl buď pouze konstatován nebo zobrazen 

emotivně a kriticky . Vychází z generačního záţitku 1. světové války. ) Arteterapie je terapie barvami a 

muzikoterapie je terapie hudbou. Z mnoţství literatury zde uvádím dva nejaktuálnější prameny, ostatní knihy 

jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 ŠICKOVÁ – FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002. 

 KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. a kol.: Základy muzikoterapie. Praha : GRADA, 2009. 
18

 MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. 
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V mé práci se budu zabývat vyuţitím uměleckých prvků a jejich postupů v hodinách 

německého jazyka na střední škole. Jednou z moţností, jak zpestřit výuku, je pouţívaní prvků 

dramatické výchovy. Dramatická výchova jako vyučovací předmět i jako doplněk výuky 

cizího jazyka bohuţel v českém školství nemá tradici, ačkoli uţ J. A. Komenský ve své 

vyučovací praxi („Schola Ludus“ neboli „škola hrou“) upozornil na její přednosti. 

„Komenský psal pro své studenty hry v latině, při jejichţ studiu a následné prezentaci ţáci 

trénovali latinu a prohlubovali si své historické či politické znalosti. Autorem her byl sám 

Komenský.“
19

 Uměleckou (přesněji estetickou) výchovou se v dnešní školské praxi rozumí 

pouze výchova výtvarná a hudební. Literatura se zabývá jazykem a textem. Marušák tvrdí, ţe 

dramatická výchova je velmi důleţitou sloţkou vyučování a „volá po zrovnoprávnění s jinými 

uměleckými obory“
20

 

O vyuţití prvků umění v hodině cizího jazyka nahlíţím ze dvou hledisek. Vycházím 

především z teorie dramatické výchovy, která zabíhá také do dalších estetických výchov 

(výchova hudební, výtvarná i pohybová). Nezabývám se pouze „jazykovými hrami“ či 

inscenováním divadelních her, nýbrţ pouţívám estetických výchov jako prostředků 

umoţňujících studentům cizího jazyka vytvořit si jistý základ pro pohotové a sebevědomé 

uţívání německého jazyka jako přirozeného způsobu komunikace. Dalším předmětem mého 

zkoumání jsou vztahy mezi divadlem jako kulturní institucí, jeho místem ve školním 

vzdělávání a dramatickou výchovou. Při čtení mé práce je třeba zohlednit oba přístupy. 

Vycházela jsem z českých i zahraničních (většinou německy mluvících) publikací 

zaměřujících se na téma dramatické výchovy. Z české odborné literatury nacházím náměty v 

knihách Evy Machkové, zakladatelky katedry výchovné dramatiky na Divadelní akademii 

múzických umění v Praze
21

. Především vycházím z knih „Základy dramatické výchovy“
22

 

z roku 1980, „Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací.“
23

 

Opravené vydání pochází z roku 2007, kniha byla vydána několikrát (1993, 1998). Z roku 

1998 pochází také publikace „Úvod do studia dramatické výchovy“
24

, kterou vydalo IPOS-

ARTAMA - Sdruţení pro tvořivou dramatiku.
25

 Další, pro mou práci přínosnou publikací, je 

                                                 
19

 http://www.modernivyucovani.cz/vybr-lank-z-aktualniho-isla/226-inspirace062009.html 
20

 MARUŠÁK, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha : Portál, 2008, s. 7. 
21

 http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-vychovne-dramatiky/pedagogove/doc-eva-machkova 
22

 MACHKOVÁ, E.: Základy dramatické výchovy. Praha : SPN, 1987. 
23

 MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 2007. 
24

 MACHKOVÁ, E.: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 1998. 
25

 České nakladatelství zabývající se především amatérským divadlem. Vydávají také časopis „Kormidlo, 

informační bulletin pro dětské umělecké aktivity“, který vychází kaţdý měsíc (http://www.nipos-mk.cz/). 

http://www.modernivyucovani.cz/vybr-lank-z-aktualniho-isla/226-inspirace062009.html
http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-vychovne-dramatiky/pedagogove/doc-eva-machkova
http://www.nipos-mk.cz/
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„Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Vyuţití metod a technik“.
26

 Autorem je 

pedagog Divadelní akademie múzických umění v Praze Radek Marušák a jeho kolegové Olga 

Králová a Veronika Rodriguezová. 

Z cizojazyčné odborné literatury jsem vycházela z monografie Elektry I. Tselikas, 

autorka pocházející z Curychu působící momentálně na univerzitě v Grazu a ve Vídni 

v Rakousku, kde jejím zaměřením je výzkum dramapedagogiky jako samostatného oboru, 

„Dramapädagogik im Sprachunterricht“z roku 1999.
27

 Další inspirace pocházejí z knih 

Haralda Frommera, „Lesen und inszenieren. Produktiver Umgang mit dem Drama auf der 

Sekundarstufe.
28

“ Velmi inspirativní pro mě byla publikace „Theorie und Praxis, 

Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 6/2002, Schwerpunkt: Literatur im 

DaF-Unterricht.“
29

 Jedná se literární přínosy na téma literatura v hodině německého jazyka 

jako cizího jazyka („DaF – Deutsch als Fremdsprache“).
30

 Zde je uveden článek také jiţ 

zmíněné autorky Elektra I. Tselikas. Z části jsem při pracovních postupech s vyuţitím 

literárního textu vycházela také z knihy „Grundzüge der Literaturdidaktik“ od Klause – 

Michaela Bogdala a Hermanna Korteho.
31

 

Zvolené prameny jsem pouţívala proto, ţe vhodně popisují dramatickou výchovu s 

jejími metodickými postupy a z velké části se problémem zabývají z praktického hlediska. 

Autoři v nich kladou důraz na aktivní a kreativní činnosti, které jsou propojeny s dalšími 

obory jako je historie, občanské výchovy a v neposlední řadě estetické obory (výtvarná, 

hudební, pohybová, vizuální). Publikace se zabývají dramatickou výchovou. Mým hlavním 

záměrem je aplikace těchto obecných dramapedagogických metod do výuku cizího jazyka. 

Jedná se o moderní trend ve vyučování, odborné literatury zkoumající vyuţití 

dramapedagogiky v cizojazyčné výuce stále přibývá. Tyto knihy sledují problematiku z úhlu 

pedagogického, konkrétně se týkají didaktiky cizího jazyka a jejího nového pojetí ve výuce. 

Odborné publikace, ze kterých jsem vycházela, jsou většinou psány v cizích jazycích. 

                                                 
26

 MARUŠÁK, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha : Portál, 2008. 
27

 TSELIKAS, E. I. : Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich : Orell Füssli Verlag, 1999. 
28

  FROMMER, H. Lesen und inszenieren. Produktiver Umgang mit dem Drama auf der Sekundarstufe. 

Stuttgart : Klett, 1995. 
29

 KRUMM, H. J.: Theorie und Praxis, Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 6/2002, 

Schwerpunkt: Literatur im DaF-Unterricht. Innsbruck : Studien Verlag, 2003, s. 185 – 190. 
30

 V německy mluvícím prostředí se pouţívá termín „DaF – Deutsch als Fremdsprache“ („Němčina jako 

cizí jazyk“) při výuce německého jazyka u osob, které nemluví německým jazykem jako svoji mateřštinou. 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 
31

 BOGDAL, K. M., KORTE, H.: „Grundzüge der Literaturdidaktik“. München : Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 2002. 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
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V německy hovořícím prostředí se pouţívá termín „Dramapädagogik“, který se do 

českého jazyka překládá jako dramapedagogika.
32

 Termín je dle mého názoru a dle 

dlouhodobého studia a zájmu o obor, spojován s výukou jazykových hodin, kde hlavní náplní 

je komunikace. Synonymum by mohlo v češtině znít dramatická výchova. Dle uvedených 

studijních pramenů se však domnívám, ţe se spíše jedná o hry, které se vyuţívají ve všech 

předmětech. Dramapedagogika se více zaměřuje na jazyk a jeho systém, hlavně na jazyk cizí. 

2.3.1 Teorie dramatické výchovy 

Ohlédneme-li se zpět do historie, můţeme konstatovat, ţe většina zmiňovaných 

cvičení má svůj základ v lidových společenských hrách. Mnohé z nich jsou jiţ zapomenuty a 

pracuje se s nimi jen okrajově, například v předmětu dramatická výchova,v jiné zájmové 

činnosti spojené s divadlem (herecká výchova) a ve společenské zábavě. Původní podobu 

všech her a cvičení najdeme v knihách zabývajících se ústní lidovou slovesností či v knihách 

folklórních, tématikou obecně, v rozmanitých sbornících a zpěvnících. Autentická podoba 

není vţdy zachována, zpravidla je nutné pátrat po tradičních pravidlech her v rozmanitých 

pramenech, nebo pokud je to ještě moţné, u jiných pamětníků. 

Dramatická výchova je zájmovou činností, která často směřuje k veřejné produkci, 

nebo (v ideálním případě) samostatným školním předmětem s esteticko-výchovným a 

uměleckým podtextem. Dramatická výchova můţe však nabídnout pestrou škálu vyuţití. 

Kromě nových metod výuky v různých předmětech můţe všestranně rozvíjí osobnost nejen 

dětí a mladých lidí, ale také dospělých. Můţe pomáhat při osvojování obecně lidských 

dovedností, jako jsou komunikační a kontaktové předpoklady. Dále se vyuţívá 

v profesionální přípravě na povolání, která je zaloţena na častém kontaktu s lidmi. Pomáhá 

při práci lékařům, manaţerům, politikům a v neposlední řadě samozřejmě učitelům. 

Dramatická výchova se hojně vyuţívá ve speciální pedagogice, při práci s psychicky labilními 

lidmi, prvky dramatické výchovy se uplatňují v socioterapii
33

 i v psychoterapii
34

. Většina 

ze zmíněných metod dramatické výchovy je u nás jiţ značně rozpracovaná, další se rozvíjejí, 

popř. se hledají nové moţnosti jejich vyuţití. 

                                                 
32

 V českém jazyce se setkáváme ještě s termínem „dramatika“, která se věnuje metodám výuky literárně-

dramatického oboru na základních uměleckých školách. Vychází z monokulturního prostředí a komunikace 

v mateřském jazyce. Rovněţ texty, se kterými pracuje, jsou psány v češtině. 
33

  Socioterapie je interdisciplinární obor, jehoţ cílem je dosaţení lidské integrity a kompetence i 

schopnosti realizovat své osobnostní potenciality v rámci fungujícího sociálního pole a dynamiky sociálních 

vztahů, s přiměřenou mírou schopnosti adaptovat se na společenské podmínky bez ztráty subjektivity a 

originality a bez ubliţování referenčnímu okolí. 
34

  Psychoterapie léčba (nejen) duše, jejich obtíţí a onemocnění pomocí psychologických prostředků. Je 

také uţitečným pomocníkem při léčbě některých tělesných obtíţí a vztahových problémů. 
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Dvěma základními cestami směřování dramatické výchovy ve školství se zabývá Eva 

Machková. Za prvé hovoří o dramatické výchově ve škole jako o samostatném předmětu, o 

vyuţívání dramaticko-výchovných metod ve výuce v jiných disciplínách, při práci s 

předškolními dětmi, dále ve speciální pedagogice a v sociálních sluţbách. Druhým 

směřováním je divadelní práce s dětmi a mládeţí v rámci volnočasových aktivit. Pak se jedná 

o dětské hrané divadlo, dětské loutkové divadlo a kolektivní a sólový přednes. „Dramatická 

výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním 

sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je 

zaloţena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního 

ţivota lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání 

a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v 

situaci. Je to proces, který můţe, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické 

výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické."
35

 

Základem jakéhokoli dramatu čí dramatické akce je určitá situace, při níţ dochází ke 

konfliktu. Aktér musí vyřešit problém, prozkoumat příčiny jeho vzniku i jeho průběhu. 

V konfliktní situaci dochází zákonitě k vzájemnému působení zúčastněných aktérů. Díky 

tomuto tvrzení se dramatická hra stala jedním z podstatných prostředků v oblasti výchovy 

zabývající se nejen individualitou jedince, ale také jeho socializací. Člověk během 

dramatických her můţe získat mnoho zkušeností v mezilidských vztazích a zároveň poznat 

skrze jednání druhých sám sebe. 

Domnívám se, ţe prioritním cílem dramatické výchovy u dětí ve škole je nacházení 

jejich nových výrazových moţností a především rozvíjení tvořivého přístupu k realitě. Při hře 

se děti zabývají věcmi i událostmi, se kterými se setkávají, a detailně tak poznávají okolní 

svět. Více si všímají lidí, zvířat, věcí, rostlin a vztahů mezi těmito sloţkami. Při aktivním 

zapojení ţáků můţe cvičení vést k hlubšímu a přesnějšímu poznávání ţivota, k rozvíjení 

mezilidských vztahů. Ţáci se snaţí porozumět vlastnostem a charakteru lidí. Učí se reagovat 

na sebe navzájem prostřednictvím všeho, s čím se denně v ţivotě setkávají. Učí se řešit 

podstatné ţivotní situace, které nebývají jednoduché. „Výrazovým prostředkem divadelního 

umění je fyzické či tělesné konání, princip psychosomatické jednotky (psychosomatické 

modelování, tj. modelování, jehoţ tvůrcem i prostředkem je celý člověk, jeho tělo a mysl).“
36

 

                                                 
35

  MACHKOVÁ, E.: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 1998, 

s. 32. 
36

  MARUŠÁK, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha : Portál, 2008, s. 13 
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Marušák dále tvrdí, ţe dramatickou výchovu v kurikulu školy činí jedinečnou právě jednota 

vnitřního světa s tělem. 

Ústředním a důleţitým principem dramatické výchovy je improvizace. Vyuţívá se tak 

potenciálu hráče v jeho celistvosti. Improvizace během hraní vyprovokuje otázku: „Opravdu 

by se dotyčná osoba v dané situaci takto zachovala? Pouţila by tato slova?“ Díky práce 

s improvizací se u lidí rozvíjí fyzický a sociální kontakt, který podněcuje k pozitivnímu 

vývoji lidských hodnot. 

Výraznou hodnotou v dramatické výchově je umocnění výrazu a tvorby dětí 

v procesu. Hráčům, aktérům nemůţe být umoţněna pouze spoluúčast, ale hlavě spolutvorba. 

Pro dramatickou výchovu je důleţité společné konání, počítá se s kooperativními modely 

práce, s budováním klimatu akceptace, respektu a prosociálních vazeb.
37

 

V ţádné jiné školní činnosti se ţáci neučí vcítit se hlouběji do situace druhých, 

pozorovat je, snaţit se chápat jejich vnitřní pochody. V dramatické výchově se děti učí také 

rozumět povahovým rysům lidí, se kterými se setkávají. Ať uţ se jedná o rodinné příslušníky, 

spoluţáky nebo přátele ze zájmových krouţků. Na druhé straně se snaţí pochopit smysl 

vlastního chování a korigují jej. Učí se chápat, proč se v určité situaci zachovají jistým 

způsobem, a své poznatky mohou vyuţít v reálném ţivotě. Dramatická výchova rozvíjí 

představivost a fantazii a zároveň má výrazný vliv na intuici jedince.
38

 Ta hraje při 

rozhodování člověka nezastupitelnou roli. 

Dále prvky dramatické výchovy všestranně působí na rozvoj tvořivosti u dětí i 

dospělých. Za největší přínos dramatické výchovy pro člověka můţeme povaţovat uspokojení 

lidské potřeby patřit do určité sociální skupiny a být ve společnosti uţitečný. Jak je pro ostatní 

„potřebný“, si v rámci dramatických aktivit můţe ţák vyzkoušet v nekonečném mnoţství 

situací „nanečisto“. Jeden člověk je schopen se během jediného dne vcítit do mnoha rolí, je 

schopen přiměřeně „zahrát“ role otce, manţela, učitele, souseda, ochotníka v místním divadle. 

Dramatickými metodami lze vyzkoušet modelové situace, se kterými se v běţném ţivotě 

bezesporu nesčetněkrát setká a které jej přimějí nahlíţet na okolní svět z mnoha hledisek. 

Vnímaná, proţívaná a zapamatovaná činnost se stává záţitkem pro kaţdého. Během 

aktivit, které ţáci provádějí, dochází přirozeně k vybití emocí, činnosti spojujeme 

                                                 
37

  Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či 

lidem. Tímto chováním člověk nepřináší uţitek pouze sobě samému, ale i jiným lidem. 
38

  Slovník spisovného jazyka českého II (H-L); s.190 : „Instinktivní poznání něčeho; náhlé bleskové 

pochopení; bezprostřední nazírání jímţ umělec pronikne k podstatě věci.“ 
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s emocionálními rovinami vnímání. S proţitkem přichází také zásadní hodnoty, hlavně u 

dítěte, které nalézá smysl svého počínání. Racionálně si člověk vysvětlí, co dělá a proč něco 

dělá. Ve hře spontánně nalézá smysl svého konání a cesta nalezení smyslu je návratem k sobě, 

neboť to, co jsem četl, zaţil, viděl, vytvořil, poznal, mě nějakým způsobem zasáhlo a já tento 

záţitek vnímám. 

Úkolem dramatické výchovy je také rozvíjet vlastnosti, které jsou u lidí potlačeny. 

Proto se prvky tohoto oboru často vyuţívají při práci s lidmi trpícími různými emočními 

problémy. Dramatická výchova můţe pomáhat při prevenci neuróz, delikvencí i při prevenci 

jiných poruch sociálního chování. Uplatňuje se jako vyučovací metoda a jako metoda 

všeobecné výchovy člověka v občana. Ten pomocí prvků dramatické výchovy své poruchy 

kompenzuje a překonává je. 

Kaţdá hodina by měla mít svou jasnou strukturu. Většinou zahrnují dramatická 

cvičení tři různé fáze, které se dělí podle obsahu cvičení na úvodní část, hlavní práce 

s tématem a ukončení. Jedním s důleţitých pravidel při zakončení všech dramatických cvičení 

je diskuze či reflexe. Cvičení nebo hra nesmí zůstat bez vysvětlení celého jejího průběhu. Ţáci 

k reflexi dojdou většinou sami nebo ji uměle vyprovokuje učitel. Nesmí se stát, ţe se cvičení 

zvrhne v lacinou a méněcennou produkci, protoţe pak ztrácí svůj smysl. 

2.3.1.1 Dramatická výchova ve vyučování cizímu jazyku 

Je všeobecně známo, ţe ve školním prostředí a v divadelním umění nacházíme velké 

mnoţství podobných prvků. Kaţdá vyučovací hodina je v podstatě specifickou divadelní 

hrou, kde své sólové vystoupení před diváky, ţáky, předvádí zpravidla učitel. Nabízí se 

moţnost vyměnit role aktérů a herců. V divadle se pracuje s prvky jako časová linie, určení 

místa a určení postav. Herci s diváky během divadelního představení i ţáci s učitelem ve 

vyučovací hodině stráví v jednom prostředí určitý časový úsek, dochází k vytvoření modelové 

situace i určité atmosféry. 

V hodině cizího jazyka mají metody dramatické výchovy zvláštní postavení. Při 

vytvoření nestandardní (dramatické) situace, kterou je nutno řešit nestandardním způsobem 

(za pomoci jiného jazyka neţ mateřského), se přechod k neznámému děje postupně a ţáci si 

na takovou simulovanou praktickou situaci zvykají pozvolna, pozvolna a nenásilně jsou 

nuceni orientovat se v cizím jazyce. Tím ztrácejí zábrany vést dialogy, učí se vyjadřovat 

vhodně, přiměřeně a účelně. Zvláště se však učí pozorně cizímu jazyku naslouchat a 
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porozumět mu. Ţáci začínají chápat cizí jazyk jako systém a zároveň si prostřednictvím nově 

nabytých dovedností zvyšují sebevědomí. 

2.3.1.1.1 Práce učitele v hodinách s prvky dramatické výchovy 

Dramatická výchova pomáhá rozvíjet schopnost mluvit a vyjadřovat se. Má-li student 

v cizojazyčném prostředí uspět, je nezbytné, aby znalost mluvnických pravidel a jejich pouţití 

v praxi bylo soustavně a za pouţití nejrozmanitějších metod procvičováno. Prvky dramatické 

výchovy přehrávají jisté situace z reálného ţivota, napomáhají reagovat spontánně. Cílem 

dramatických her je mnohdy snaha aktivizovat u ţáka intuici, tj. „schopnost postřehnout věc 

vcelku, náhle, bezprostředně“
39

, ale samozřejmě jinými jazykovými prostředky, neţ na jaké je 

ţák zvyklý, tedy v jiném jazyce neţ mateřském. Úloha učitele v takových hodinách spočívá 

v tom, aby ţáci byli jazykově aktivní i v situacích, ve kterých si nejsou sami jistí. 

Učitel by měl sledovat, jak ţák situaci do cizího jazyka převádějí. K časté chybě 

dochází při pokusu o doslovný překlad. V různých jazycích se komunikační situace vyjadřují 

naprosto jiným způsobem. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe nejlepší způsob překladu je 

práce s rodilými mluvčími obou jazyků. Bohuţel musím konstatovat, ţe v běţné vyučovací 

praxi je taková metoda z organizačních důvodů zpravidla nemoţná. Přesto by se při 

konzultaci s rodilým mluvčím překlad vytvořil tou nejpřirozenější cestou. Jazyk je produkt 

velmi ţivý, stále se vyvíjí. K nejčastějším změnám dochází především ve slovní zásobě, různé 

situace je moţno přeloţit více způsoby. Proto je nutné, aby učitel neztratil kontakt s aktivními 

uţivateli příslušného jazyka, všímal si jeho vývoje a konkrétních změn ve všech jeho 

rovinách. 

Při výuce cizího jazyka je úkolem učitele ţáky opravovat. Musí dbát na to, aby 

pochopili cizí jazyk a jeho strukturu. Ţák se musí vyjadřovat gramaticky správně, musí 

vytvářet správnou větnou stavbu, pouţívat přesné výrazy. Opomenout nelze fonetickou 

stránku daného jazyka. Učitel musí odhadnout, kdy a jak ţáka opravit. Pokud bude ţáka 

přerušovat po kaţdé chybě, můţe dojít k demotivaci pro další cvičení a k přerušení dynamiky 

celého procesu. Vhodné je zastavovat studenty po kratších úsecích, poţádat je, aby svou 

odpověď, reakci či scénku zopakovali. Nezúčastnění spoluţáci se snaţí chyby odhalit a poté 

naznačit, popř. realizovat přijatelné řešení. Při optimálním vedení má hodina spád, nabízí se 

moţnosti pro více aktivit, ţáci odcházejí spokojení a uvolnění. 
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  MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 2007, s. 

111. 
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Při aktivitách s prvky tvořivé dramatiky si všímáme, jak učitel i ţáci vnímají realitu. 

Ve třídě se nepracuje „jen jako“, nepředstavují se fiktivní smýšlené příběhy určitých autorů, 

nýbrţ často nápady a podněty samotných dětí. Jejich osudy, koníčky, vztahy v rodině, ale také 

ve třídě. Charakteristiky a chování lidí v určité skupině jsou vţdy různorodé. Na kaţdého 

jedince mohou určité situace působit různě. 

2.3.1.1.2 Metody dramatické výchovy 

„Metody dramatické výchovy jsou prostředky dramatického umění vztaţené 

k edukačnímu procesu. Stávají se součástí vzdělávacího procesu i mimo samotný obor. 

Směřováni k jevištnímu tvaru a cílený rozvoj kompetencí souvisejících s uměním jsou 

v takovém případě potlačeny, ne však zrušeny.“
40

 

Základní metodou dramatické výchovy je improvizace, tedy projev nebo výkon 

tvořený bez předchozí přípravy. Ţáci bezprostředně reagují na podněty učitele, na zadání 

úkolu. Jejich malá představení nebo-li scénky jsou vytvořeny zpravidla v časově vymezeném 

limitu. Podmínkou hry nejsou sloţité rekvizity, pracuje se s nápadem, který je postupně 

rozvíjen. Důleţité je, aby účastnící byli do hry vtaţeni a účastnili se jí aktivně po stránce 

tělesné i duchovní. V improvizované divadelní etudě se utváří vztahy ve skupině tím, ţe úkol 

řeší ţáci samostatně, jsou však učitelem motivováni a usměrňováni. 

Učitel by měl dobře promýšlet zadání jednotlivých úkolů, aby improvizace nebyla 

málo podnětná jak pro aktéry, tak pro vedoucího. V takovém případě by docházelo 

k zastavení rozvoje všech aktivit i cílevědomé činnosti jedinců podílejících se na cvičeních. 

Jedním z nejlepších způsobů je zadávat úkoly náhodně, neplánovaně, spíše intuitivně. Taková 

práce ve skupině však předpokládá zkušeného, připraveného a vnímavého pedagoga 

s přirozenou autoritou. Učitel před improvizovanou částí předkládá jen určité náměty nebo 

předměty. Nemluví o konkrétní situaci, ţáci si vyslechnou zadání úkolu a dále pracují sami. 

Během cvičení nesmí docházet k manipulaci osob, které se podílejí na určitém úkonu. Ţáci 

musí sami postupným vývojem situace dojít ke svým závěrům. 

Pokud je dramatická výchova příleţitostnou aktivitou ve výuce cizího jazyka nebo 

metodou pedagoga v jakékoli jiné hodině nebo při mimoškolních aktivitách, vyskytuje se 

v plánu jako dílčí nebo alternativní prvek. Učitel nemusí formulovat speciální cíl, jelikoţ 

prvky tvořivé dramatiky pouţité ve výuce jsou zde pouze prostředníkem nebo pomocníkem. 

Pokud se jedná o dlouhodobou záleţitost a učitel má širší záměr (hry mají návaznost), měl by 
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  MARUŠÁK, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha : Portál, 2008, s. 7. 
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zformulovat perspektivy pro celou skupinu. Pokud budou aktéři vědět, kam směřují a proč 

tyto aktivity provádějí, motivuje je to. Motivace ovlivňuje hloubku a trvalost zájmu ţáků a 

postupem času dochází k pozitivním změnám v nich samých. V ţácích by učitelé měli udrţet 

zájem o tyto aktivity, drţet je v napětí tak, aby očekávali neustále něco nového. Děti by se 

měly na další hodinu těšit. 

Pro všechna cvičení platí zásada, ţe učitel nemůţe nikoho do aktivit, které nechce 

provádět, nutit. Děti, které se nechtějí hry zúčastnit, si mohou sednout stranou, sledovat hru a 

zapojit se v okamţiku, kdy ucítí potřebu účastnit se. Pedagog je můţe pověřovat úkoly 

v průběhu hry. Mohou zapisovat dílčí kroky hry, pozorovat jednoho určitého aktéra, určitou 

situaci. 

2.3.1.1.3 Divadlo a jeho význam ve škole 

2.3.1.1.3.1 Divadlo a dramatická výchova 

Nesmí se zaměňovat pojmy divadlo a dramatická výchova, jelikoţ se jedná o dva 

odlišné procesy s jinými postupy práce. „Dramatická výchova nevychází ze 

specifiky divadelní činnosti, ale z cílů moderní pedagogiky demokratické společnosti. Jedná 

se o lekce, v nichţ jsou vědomě a zásadně vyuţívány pro edukační proces prostředky 

dramatického umění, ale jejich zacílení jde do oblasti mimodivadelních.“
41

 Děti se učí věty, 

slovní spojení v jiném neţ mateřském jazyce. Toto představení secvičili proto, aby se cizí 

jazyk naučili, ne s ním vystupovali. 

Podobné myšlenky při práci s prvky dramatické výchovy nacházíme v pedagogických 

dílech 20. století. Moderní pedagogika zdůrazňuje ve výuce vedle sloţky racionální a také 

sloţku „emocionální“
42

 . Začíná klást důraz na umění a staví je ve výchovně vzdělávacím 

procesu na stejnou úroveň jako vědu. Z našeho pohledu je třeba zdůraznit, ţe nová 

pedagogika vede dnešní školní vyučování k praktickému osvojování poznatků a hlásá, ţe 

poznat něco nového v praxi podporuje motivaci a samoučení.
43

 

Podle Machkové rozdělujeme dva prvky, proces a produkt. Procesem myslíme postup 

práce, při kterém divadelní představení nebo jen cvičení dramatické výchovy vzniká. 

Produktem je myšleno samo divadelní představení i to, co vzniklo během cvičení s tvořivou 
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  ASSENZA, D.: Internacionalizace, 1. díl. Centrum inovativního vzdělávání. Olomouc : A & M 

Publishing, 2007, s. 184. 
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dramatikou. Není důleţité představení pouze „nacvičit“, ale je důleţité, aby spolupracovaly 

děti. „Co je pro divadlo cílem, je v dramatické výchově prostředkem“.
44

 

Současná mezinárodní divadelní skupina „Rimini Protokoll“ tvrdí, ţe divadlo je zcela 

specifickým překladištěm ţivotních perspektiv jednotlivce. Je rychlejší, otevřenější, přímější a 

poctivější neţ jakákoli forma umění. Důleţitý je případ jednotlivce, protoţe jedině ten má sílu 

zpochybnit společenské normy a zavedená klišé, nebo je zcela zrušit. Divadlo se podle nich 

samo stává instrumentem zkoumání, který se uplatní aţ na veřejnosti jeviště. Není zde 

prezentován nějaký konečný výsledek, nýbrţ spíše proces, který probíhá právě v daném 

okamţiku.
45

 

Někteří pedagogové odmítají jakékoli veřejné vystupování. Přirozené je toto pojetí, 

pokud se dramatická výchova vyuţívá ve výuce jazyků, dějepisu, občanské výchovy, 

vlastivědy nebo v předcházení poruchám, čímţ se zabývá sociální pedagogika. Lze vytvořit 

produkt schopný k předvedení, tzv. „neformální představení“, které je určené přesně 

vymezenému kruhu přátel a blízkých, většinou neplatících diváků. Zřídka se jedná o formální 

představení, tedy divadlo přístupné veřejnosti. 

Divadelní výchova vytváří předpoklady k tomu, aby i člověk herecky méně 

disponovaný byl schopen projevu, který nemusí být skvělý, ale můţe být zajímavý a tvořivý. 

Herectví je tedy spíše výsledkem dramatické výchovy neţ jejím základem. Při pouţití prvků 

tvořivé dramatiky nesmí pedagog opomenout počáteční pocit ostychu a nejistoty u ţáků, kteří 

tyto aktivity vytvářejí poprvé. Učitel by měl dbát na to, aby nedocházelo pro ţáka 

k nepříjemným, nebo dokonce trapným situacím. Pokud ve škole nacvičujeme školní 

představení nebo třeba jen vystoupení neformální, musíme pečlivě zváţit role kaţdého 

jednotlivce. Ne kaţdý je ochoten vystupovat veřejně, mnozí nejsou schopni překonat určité 

osobní nebo jiné zábrany. Platí jedno důleţité pravidlo, nikdo nesmí být k aktivitám tohoto 

typu nucen. 

Dramatická výchova je jednou z doplňujících vzdělávacích oblastí Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školy. Předmět dramatická výchova je buď povinný, 

nebo povinně volitelný. V rámci své praxe na základní škole jsem měla moţnost setkat se s 

dramatickou výchovou v běţných školních hodinách. V kaţdé třídě se dramatické výchově 

vyučovaly dvě hodiny týdně, předmět byl volitelný. 

                                                 
44

  MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 2007, s. 14. 
45

  http://www.projekt-zipp.de/de/zipp/ 
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Prvky dramatické výchovy jsou ve vyučování přínosné, avšak je nezbytně nutné zváţit 

přípustnou míru jejich uţití. Přílišné „zahlcení“ by ţáky spíše demotivovalo. Učitel by měl 

správně rozeznat, kdy by určitá aktivita měla být ukončena. Divadelní prvky je nutné vyuţívat 

citlivě, mohou fungovat třeba v úvodní části vyučovací hodiny, např. formou krátké 

motivační hry. 

2.3.1.1.3.2 Návštěva divadla se školou 

V dnešní době je moţné navštívit představení v jeho originálním provedení. Takové 

příleţitosti nabízí festivaly cizojazyčných divadel i filmů. Amatérské festivaly, zaměřeny i na 

výchovu a vzdělávání a výuku dramatem, jako je „Divadlo jazyků“.
46

 Posledně jmenovaný 

festival je orientován spíše na anglický jazyk, ale účastníci zde mohou zhlédnout i několik 

představení v německém jazyce. Další moţnost sledovat divadelní hry v původním jazyce 

nabízejí festivaly a přehlídky realizované studenty cizích jazyků na vysokých školách. V Brně 

se kaţdým rokem pořádá mezinárodní festival studentských divadel hrajících v německém 

jazyce pod názvem „Drehbühne Brno“
47

, kde návštěvníci mají moţnost zhlédnout amatérské 

skupiny z České republiky, Rakouska a Německa. 

Profesionální divadla a divadelní soubory nabízejí např. „Praţský divadelní festival 

německého jazyka.“
48

 Kaţdým rokem mohou diváci navštívit několik desítek představení 

rakouských, německých, švýcarských i lichtenštejnských divadel. Za zmínku stojí tako 

festivaly cizojazyčných filmů, jako je „Deutschfilmfest“, filmový festival německého 

jazyka
49

, kde mají návštěvníci moţnost zhlédnout nejnovější filmy reţisérů německy 

mluvících zemí. 

Děti ve škole navštěvují minimálně jednou za půl roku divadelní představení. Zde se 

setkávají s uměleckým dílem komplexně, nevnímají jen herecký projev, ale i literární dílo, 

hudební, taneční či jiné vizuální umění. Ţákům by měl být představen autor díla. Pokud se 

jedná o zahraničního autora, nabízí se diskuze přímo v hodině cizího jazyka. Vhodně volené 

otázky se mohou zabývat dějovou linií, společenskými, historickými, politickými a jinými 

souvislostmi, vznikem knihy, divadelní hry. Nezanedbatelné je věnovat pozornost vlastním 

ţivotním zkušenostem autora. 

                                                 
46

  http://divadlojazyku.cz/ 
47

  http://www.kultura21.cz/content/view/1706/ 
48

  http://www.theater.cz/ 
49

  http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/csindex.htm 

http://divadlojazyku.cz/
http://www.kultura21.cz/content/view/1706/
http://www.theater.cz/
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/csindex.htm
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V hodině cizího jazyka vybere určité (zpravidla dějově zajímavé či přelomové) pasáţe 

a s ţáky si je přečte, přeloţí, vysvětlí. Opakování je opřeno o konkrétní scénu z divadelního 

představení, diskutují o způsobu provedení, vyuţitých rekvizitách. Učitel by neměl 

zapomenout zmínit důleţitost překladu a práci překladatele, která je náročná, často 

nedoceněná. Ţáci poznávají, ţe díla nejsou přeloţena „slovo od slova“, ţe překladatelství je 

práce tvůrčí. Překladatel se na text dívá jako na celek, který má strukturu a logiku, neopomíná 

kontext s autorem a dobou, ve které se pohyboval, historické události. Výrazy, které pouţíval 

nejsou ekvivalentní s výrazy z jiného jazyka, překladatel musí pouţívat speciální slovníky, 

konzultovat překlad nejlépe s rodilým mluvčím. 

2.3.1.1.4 Struktura hodiny s prvky dramatické výchovy 

V hodinách cizího jazyka s prvky tvořivé dramatiky lze rozlišit tři základní fáze. Jedná 

se o úvodní cvičení, hlavní část a část závěrečnou. Takovéto rozdělení se uvádí v německé 

literatuře podle Elektry I. Tselikas: „die Phase des Aufbaus und der Gruppenbildung, die 

Phase der Gruppenkonsolidierung und die Phase des Abschieds und Auflösung“
50

. Dále 

nalezneme u Elektry I. Tselikas následující schéma, které ukazuje hodinu divadelní výchovy 

na úrovni skupin a věcí, které se při procesu dějí. 

Tabulka 1 - „Der Aufbau dramapädagogischer Kurse/Stunden/Sequenzen“ (Struktura 

dramapedagogických/dramaticko-výchovných kurzů/hodin/sledů)
51

 

 

 GRUPPENEBENE 

(ÚROVEŇ SKUPINY) 

SACHEBENE 

(ÚREVEŇ VĚCNÁ) 

AUFWÄRMEN 

(ÚVODNÍ CVIČENÍ) 

Kontrakt 

(dohoda ve skupině) 

Gruppenbildung 

(vytvoření skupiny) 

Einstimmung: 

Aufbau und Vorbereitung 

für das Abendteuer des 

Lernens 

(Jednohlasně: 

struktura a příprava na 

dobrodruţné učení) 

                                                 
50

  TSELIKAS, E. I. : Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich : Orell Füssli Verlag, 1999, str. 44. 

 Volně přeloţeno jako „fáze uspořádání hodiny a vytvoření skupiny, fáze sjednocení skupiny a fáze 

ukončení, rozboru hodiny“. 
51

  TSELIKAS, E. I. : Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich : Orell Füssli Verlag, 1999, str. 44. 
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HAUPTARBEIT 

(HLAVNÍ ČÁST PRÁCE) 

Gruppenkonsolidierung 

(upevnění skupiny) 

Themengestaltung 

(vytvoření tématu) 

Fokussierung auf das Thema 

(zaměření se na dané téma) 

ABSCHLUSS 

(UKONČENÍ) 

Erinnerung  

(vzpomínání) 

Rückblick  

(ohlédnutí se) 

Abschied  

(rozloučení) 

Trennung  

(oddělení se od skupiny) 

Rückkehr aus dem 

Lernprozess 

(návrat z vyučovacího 

procesu) 

 

Tyto tři fáze mají na základě práce skupiny a aktivit, které se zde odehrávají, svá 

vysvětlení. Kaţdé cvičení má podobu elementární, jednoduchou a podoby sloţitější. 

2.3.1.1.4.1 Úvodní cvičení 

Úvodní hry připravují ţáka na aktivity tělesné, rozcvičují hlasivky pro úkoly mluvní, 

rozvíjí imaginaci. Připravují na další učební úkony, které nastanou v následujících fázích, 

v hlavní části a při ukončení. Tato cvičení jsou důleţitá pro vzájemné seznámení jedinců ve 

skupině a uplatňují se v ní dobře hry, které pomáhají překonat počáteční ostych zúčastněných 

a upevňují důvěru mezi hráči. Osvědčilo se přesné určení společných pravidel, která budou 

platná po celou dobu hry. 

Tato cvičení jsou vyuţívána rovněţ profesionálními herci. Při tzv. „zahřívacích“ 

úvodních cvičeních se lépe připraví na svou roli, na atmosféru celé hry. Čím více úvodních 

cvičení herci projdou, tím lépe jsou schopni se uvolnit. Všechny aktivity směřující k uvolnění 

a navození přirozené atmosféry jen zdánlivě odvádějí od systému normálního učení. 

Co se týče podstaty této části, jde o uvedení nebo zahájení cvičení, která jiţ navozují 

atmosféru daného tématu. Nemělo by se jim však věnovat více neţ 15% z času, který je 

v hodině určen všem dramatickým aktivitám. 
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2.3.1.1.4.2 Hlavní část 

Zde se pracuje s hlavním tématem celé hodiny. Důleţité je, aby docházelo 

k sjednocení činností a spolupráci celé skupiny. Úkoly jsou rozvinuty do krajních moţností, 

soustředí se mnohem více na práci s hlasem a pohybem. 

2.3.1.1.4.3 Ukončení 

V této části dochází k reflexi, rozboru všech úkonů. Zpětně se připomínají úkoly, které 

byly zadány, co bylo během jejich plnění realizováno, jaký způsob byl zvolen a proč. 

Společné zakončení a shrnutí celé úlohy je velmi důleţité, aby byl ţákům dán pocit 

sounáleţitosti při práci. V závěru je nutné ţáky věcně navrátit k procesu učení. 

2.3.2 Literární výchova 

V literární výchově ve vyučování německému jazyku můţeme přistupovat dvěma 

způsoby. Za prvé chápeme německou literaturu jako součást světové literatury a studenti se s 

ní seznamují v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Druhým způsobem vyuţití literatury v 

hodině cizího jazyka je konkrétní práce s literárním textem. Postupy této práce popisuji 

později v kapitole projektová výuka, pouţití literárního textu v hodině německého jazyka. 

Část mé práce v hodině německého jazyka je zaloţena na pouţití textu jako 

východiska k dalším činnostem. Umělecký text poskytuje ţákům moţnost učit se a 

procvičovat jazykové učivo formou ţivého autentického dialogu s přirozeným vyuţitím 

pohybu a prostředků neverbální komunikace. Práce s cizojazyčným textem vede od drobných 

cvičení, předcházejících samotnému čtení, samozřejmě prováděnému s náleţitou pečlivostí, 

k aktivnímu zaţití i činnostem, které pomocí uměleckých postupů učiní výuku nejen 

zábavnou, ale také efektivní. 

Ve své práci se zabývám literárním ţánrem obrazová kniha. Ve vyučování cizímu 

jazyku je obrazová kniha ideálním prostředkem pro doplnění výuky. Obrazové knihy byly 

původně určeny pouze malým dětem a pro ně byla rozpracována. Dnes však najdeme knihy 

tohoto typu pro starší ţáky i dospělé. Autoři se snaţí jednoduchými ilustracemi naznačit 

příběhy, které můţeme aktivně a kreativně vyuţít v jazykovém projektu. 

Kapitola o obrázkové knize je koncipována následovně. Nejprve je popsána obrazová 

kniha jako literární ţánr. Dále uvádím pouţití obrázkové knihy jako textového typu ve 
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vyučování cizího jazyka. Následuje krátký popis, jak kniha tohoto formátu vzniká. V poslední 

kapitole se budu zabývat jejím vývojem v dějinách literatury. 

2.3.2.1 Obrazová kniha jako literární žánr 

V zahraničních slovnících lze nalézt pojem obrazová kniha jako samostatné 

slovníkové heslo, v českých nikoli. Informace lze nalézt ve statích a studiích pojednávajících 

o historickém vývoji literatury pro děti a o vývoji kniţní produkce obrázkových knih. Josef 

Peterka v „Encyklopedii literárních ţánrů“
52

 pojem obrazová kniha vůbec neuvádí. Vlašín
53

 

ve svém „Slovníku literární teorie“ z roku 1977 i 1984 neuvádí pojem obrazová kniha, pouze 

lze najít pojem obrazová báseň, která je ztotoţňována s kaligramem.
54

 

V anglickém jazyce se obrazová kniha nazývá „picture book“, v německém jazyce 

najdeme jako ekvivalent pojem „Bilderbuch“. Jelikoţ v české terminologii pojmy 

„Bilderbuch“ nebo „picture book“ nenalezneme, je důleţité nalézt pro tyto termíny adekvátní 

výraz, nabízí se pojem „obrazová kniha“. Po zadání hesla „obrazová kniha“ do systému 

vyhledávaní v knihovnách se většinou objeví encyklopedie nebo přímo název „obrazová 

kniha či určitý popisující předmět v obrazech“. Čtenář se můţe seznámit s vyobrazením věcí, 

zvířat či čehokoliv jiného, aby viděl jejich vzhled v autentické podobě. V případě, ţe se jedná 

o ţánr vycházející především z dětské literatury (knihy jsou určeny původně jen pro děti), je 

zde pouţit obrázkový příběh, který je prostřednictvím ilustrací smysluplný. 

V knize „Handbuch literarischer Fachbegriffe, Definitionen und Beispiele“ Otto F. 

Best uvádí, ţe obrazová kniha je „kniha sloţena z obrazů, kde komunikačním médiem je 

samotný obraz. Ten můţe pomoci při vysvětlení textu, který je pouhým přídavkem k 

obrázku.“
55

 Literárně-teoretická publikace z německy mluvícího prostředí, kniha 

„Sachwörter der Literatur“ zmiňuje podobné tvrzení, ţe „obrazová kniha je ilustrovaná 

kniha pro děti, jejíţ text je uveden pouze ve verších nebo próze jako přídavek nebo zcela 

chybí. Jednoduché, většinou barevné obrazy z dětského světa, jsou určeny pro děti ve věku 2 – 

8 let tak, aby jej pochopily.“
56

 V této knize uvádí autor také příklady dvou obrazových knih, 

                                                 
52

  PETERKA, J. a kol.: Encyklopedie literárních ţánrů. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. 
53

 VLAŠÍN, Š.: Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1977. 

 VLAŠÍN, Š.: Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984. 
54

 Kaligram je podle Vlašína báseň psaná nebo typograficky upravená do obrazce a tím spojující slovní 

materiál do zvláštního vizuálního celku.  
55

  BEST, O. von: Handbuch literarischer Fachbegriffe, Definitionen und Beispiele. Frankfurt am Main : 

Fischer Techen buchverlag, 1990, s. 65. (Volně přeloţeno ze s. 65 : „Bilderbuch ist Buch aus Bildern, da 

Kommunikationsmedium das Bild ist, kann Text helfen, der bloße Beigabe sein.“) 
56

  WILPERT, G. von: Sachwörter der Literatur. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 1989, s. 102.  



35 

 

které zmiňuji později v historii tohoto ţánru, jedná se o obrazové knihy pro děti, 

„Struwwelpeter“ a „Max und Moritz“. 

V knize „Lexikon der Kinder und Jugenliteratur“ je uvedeno, ţe „jiţ brzy po 

vynalezení knihtisku byl pojem spjat s kaţdou knihou, která obsahovala obrazy. Později se 

pojem zúţil a začal se označovat jako typ knihy pro určitou věkovou skupinu čtenářů.“
57

 Dle 

slovníku „Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur“
58

 spojuje Günter Lange v kapitole 

„Bilderbuch im Unterricht“ obrazovou knihu s divadlem. Říká, ţe „těţiště v prakticky 

orientované hodině tvoří práce se scénickou hrou, divadelní hrou, s předváděním rolí stejně 

jako s figurami a patří sem také stínohra.“ Dále tvrdí, ţe „obrazové knihy zobrazují také 

symbolický materiál pro jazykově vizuální komunikaci ţáků.“ 

V obrazové knize je „intelektuální obsah“ prezentován především ve vizuální formě s 

krátkým textem nebo zcela bez textu. Knihy jsou zpravidla určeny pro děti předškolního 

věku, mají často velký, popř. příčný formát. Ilustrace, reprodukce, fotografie či jiné vizuální 

materiály bývají pro děti přitaţlivé. V dětské literatuře má obrazová kniha specifické místo. 

Vyvíjela se v závislosti na společenských poměrech a v současnosti ji lze definovat jako 

knihu pro děti, které ještě neumí číst a svět kolem sebe poznávají pomocí obrázků, oproti 

dřívějšímu pojetí knihy s mnoha ilustracemi. 

Obrazové knihy nejsou obsáhlé, počet stran se pohybuje kolem třiceti aţ čtyřiceti. 

Zpravidla jsou vyrobeny z odolného papíru, z lepenky nebo fólie, aby je děti nemohly brzy a 

snadno znehodnotit. V oblasti grafické stránky těchto publikací dochází k hledání nových 

způsobů tvorby. Pouţívají se nejrůznější techniky, pestrobarevné koláţe, karikatury, přibývá 

abstraktních ilustrací, objevují se fotografie. Vyprávění příběhu bývá lineární, oddělena je 

fikce a věcné informace. 

Dnešní trend obrázkových knih netrvá na zřetelné souvislosti mezi textovou a 

obrazovou stránkou knihy, toto tvrzení však nemusí platit vţdy. Jde o originální ztvárnění 

                                                                                                                                                         
(Volně přeloţeno ze s. 102: „Bilderbuch ist ein illustriertes Kinderbuch, dessen Text im Vers oder Prosa 

nebensächliche Beigabe zu den Bildern ist oder ganz fehlt. Die einfachen, meist farbigen Bilder aus der 

kindlichen Begriffswelt sind den Auffassungsvermögen der 2 – 8 jährigen angepasst.“) 
57

  DAUBERT, H.: Lexikon der Kinder und Jugendliteratur. Weinheim : Beltz, 1984, s. 159. 

 (Volně přeloţeno ze s. 159: „schon bald nach Erfindung des Buchdrucks verwendeter Begriff zur 

Bezeichnung jedes mit Bildern versehenen Buches, später Begriffsverengung durch die Zuordnung diesel 

Buchstyp zu einer bestimmten Altersgruppe der Literaturkonsumenten.“) 
58

  LANGE, G.: Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Baltmannsweiler : Schneider Verlag 

Hohengehren, 2005, s. 242. 

(Volně přeloţeno ze s. 242: „Einen Schwerpunkt bildet in diesem praxisorientierten Unterricht der 

Arbeitsbereich des szenischen Spiels, des Theaterspiels, des Rollenspiels sowie des Figuren- und Schattenspiel… 

Bilderbücher stellen auch symbolisches Material für die sprachlich-visuelle Kommunikation der Schüler dar.“) 
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autorovo. Knihy tohoto typu bývají v dnešní době věnovány nejen dětem, ale také dospělým, 

text bývá vrstevnatě adresován. Knihy jsou často doplněny o ţádané ilustrace, které jsou spíše 

určeny znalcům a milovníkům umění neţ dětem. Obrazové knihy pro dospělé se dnes 

prodávají jako knihy dárkové, mohou být také součástí reálií. Jako příklad knihy z německy 

psané literatury uvádím dílo „Die Lisa“
59

, německého autora dětské literatury Klause 

Kordona. Z české literatury bych zmínila Petra Síse a jeho knihu „Zeď“.
60

 

Obrazové knize se postupem času začalo věnovat více pozornosti. V Itálii v městě 

Bologna se kaţdoročně koná mezinárodní veletrh obrázkových knih, přesný název festivalu 

zní „Bologna Children´s Book Fair“.
61

 

2.3.2.2 Obrazová kniha jako textový typ ve vyučování cizímu jazyku 

V učebnicích němčiny jako cizího jazyka vychází spousta textů z obrázků, koláţí a 

fotografií. Obrázkový materiál otevírá novou kapitolu, navozuje téma hodiny a s tím spojené 

asociace, často vyuţívaný brainstorming. Cílem pouţití všech ilustrací je usnadnit 

porozumění textu, upevňovat znalosti slovní zásoby i větných konstrukcí pomocí 

opakovaného prohlíţení obrázků nejen před čtením, ale i po něm. Ţáci jsou motivováni k 

tomu, aby podle obrázku hovořili o vyobrazených postavách, o jejich činnostech. 

Při utváření obrázkové knihy je důleţité vytvořit jak originální ilustraci, tak literárně 

kvalitní text. Základem kvalitní obrázkové knihy je vyrovnaný vztah mezi oběma těmito 

sloţkami. V některých publikacích přebírají ilustrace hlavní roli, a to v případě ţe se jedná o 

knihy pro „nečtenáře“, přesto však bývají i tyto zpravidla aspoň v minimální míře opatřeny 

textem. Autoři hledají stále nové způsoby, jak své čtenáře, malé i velké, pobavit. 

2.3.2.3 Vývoj obrazových knih jako literárního žánru
62

 

Předchůdci obrázkových knih jsou slabikáře a naučné knihy pro děti a mladistvé, které 

vznikaly kolem 16. století. Účelem bylo naučit děti abecedu pomocí obrázků. K jednotlivému 

písmenu náleţela ilustrace zvířat, lidí, věcí, které začínaly příslušnými vokály a konsonanty. 

Oblíbenými knihami, které se blíţily dnešním obrázkovým knihám, byly ilustrované bajky. 

V německé literatuře nacházíme první obrázkové knihy jiţ na konci 18. století. V roce 

1788 byla napsána publikace „Bilder-ABC mit einigen Lesübungen, Gedenksprüchen und 
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  KORDON. K., SCHIMMEL, P.: Die Lisa. Weinheim : Beltz und Gelberg, 2002.  
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  SÍS, P.: Zeď – Jak jsem vyrůstal za ţeleznou oponou. Praha : Labyrint, 2007. 
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  http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/ (volně přeloţeno jako „veletrh knih pro děti“) 
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  Text je přeloţen a doplněn z: http://www.architektenleistungen.de/article/Bilderbuch. 
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Gebetsprüchen für Kinder“ 
63

 a v roce 1795 vznikla kniha „Neue Bilder-ABC oder Deutsches 

Lesebuch für die Jugend“.
64

 

V pramenech je doloţeno, ţe první německou obrázkovou knihu napsal německý autor 

Heinrich Hoffman. Jeho dílo se jmenovalo „Struwwelpeter“
65

. Hoffman prý
66

 dlouho hledal 

vhodný dárek pro svého syna k Vánocům a nic nenacházel. Proto dostal nápad, ţe napíše 

synovi knihu sám. Bude poučná, v příbězích bude vyprávět o jednoduchých záţitcích ze 

ţivota dětí. Ty v Hoffmanových povídkách zřetelně rozpoznávaly dobro a zlo. Kniha sklidila 

velký úspěch u dětí a rodičů a tak si ji začali kupovat. 

Dalším „úspěchem“ v německé literatuře jsou příběhy o Maxovi a Moritzovi, které 

v roce 1865 napsal Wilhelm Busch. Dodnes se velmi často vyuţívají jako vhodný didaktický 

materiál v hodinách německého jazyka. 

Hojně se knihy s bohatými ilustracemi začínají objevovat nejen v německy psané 

literatuře v 19. století, a to především v dílech pozdních romantiků. Jedná se především o 

publikace, ve kterých se autoři nechali inspirovat folklórním materiálem. Nacházejí se a 

zapisují pohádky, pověsti, lidové písně, dětská říkadla v určitých regionech. 

Na začátku 20. století začaly být obrázkové knihy přizpůsobovány dětem zcela 

vědomě. Hlavním důvodem byl především rozvoj psychologie. Vědci a spisovatelé začali 

trvat na názoru, ţe dětem by měly být předkládány jednoduché a pochopitelné příběhy s 

jasnými obrázky, kde autor pouţije v ilustraci klidné, základní barvy. Knihy by neměly děti 

mást. Postavy musí být jednoznačné, musí mít svou určitou roli, která se během příběhu 

nemění. Dalším důleţitým znakem dětských knih je přesné oddělení fantazie od reality. Vědci 

nesouhlasili s pouţitím zřetelných protikladů, s ţádnými přerušovanými formami. Důleţité je 

pro dítě vidět věci přirozené a typické. Nemělo by docházet ke zkracování a zjednodušování 

reality. 

Přínos pro českou i světovou literaturu v obrázkových publikacích nalezneme u 

světoznámého českého pedagoga Jana Amose Komenského, který v roce 1658 vytvořil první 

českou obrázkovou učebnici pro děti „Orbis pictus“. Sám velký německý básník Johann 
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  Volně přeloţeno jako „Slabikář s úkoly čtecími, pořekadly a modlitbami pro děti“ 
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  Volně přeloţeno jako „Nový slabikář čili německá čítanka pro mládeţ“. 
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 Volně přeloţeno jako „rozcuchaný kluk“. 
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 BESL, O. von: Handbuch literarischer Fachbegriffe, Definitionen und Beispiele. Frankfurt am Main : 

Fischer Techen buchverlag, 1990, str. 65. 

http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1848:heinrich-hoffmann-
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Wolfgang von Goethe tvrdil, ţe se jednalo o jednu z nejoblíbenějších knih jeho dětství.
67

 

Publikace přinesla dětem moţnost dostat se k vědění, naučit se poznat svůj psaný mateřský 

jazyk, latinu a němčinu. Komenský přitom zohledňoval věk dětí. Knihu zaloţil na principu od 

jednoduchého ke sloţitějšímu, od známého k neznámému. Dále kniha podávala ucelené 

informace o obrazu světa a nevyhýbala se ani otázkám duchovního ţivota. Komenský se 

snaţil děti aktivizovat a vybízel je k tvůrčí aktivitě. „Orbis sensualium pictus“ je přeloţena do 

mnoha evropských a několika asijských jazyků. 

Ve 20. století se ţánru obrázkové knihy začalo věnovat mnoho českých autorů. 

Vytvořili mnoho nezapomenutelných postav (Krteček Eduarda Petišky a Zdeňka Milera, 

Ferda Mravenec Ondřeje Sekory a mnoho dalších), které jsou dodnes všem generacím velmi 

dobře známy. K význačným autorům „starší éry“ patří Josef Lada, Milena Lukešová, Bohumil 

Říha, Jiří Ţáček, Václav Čtvrtek, Věra Provazníková a Daisy Mrázková. V posledních letech 

se na pultech knihkupectví objevují velmi originální obrázkové knihy osobností jako jsou (jiţ 

zmíněni výše) Petr Sís nebo Petr Nikl. Ti usilují o vytvoření publikace s ilustracemi na vysoké 

úrovni. Na své si přijdou nejen malí, ale také dospělí čtenáři. 

V 20. století docházelo k rychlému rozvoji médií jako je film, televize a v neposlední 

řadě počítač a internet. Všem těmto prostředkům, které dnešní děti velice silně ovlivňují, se 

knihy musely přizpůsobit. Nejen v televizi, ale i v nakladatelstvích dochází stále častěji 

k mezinárodní spolupráci mezi různými spisovateli, ilustrátory. V nových médiích se rychle 

mění a rozšiřují témata, která jsou probírána. Poznáváme globalizovaný svět a jeho rozličné 

kultury. Při sledování vizuálního média nemusí děti, mladiství a dospělí vynaloţit tolik úsilí 

jako při čtení knihy. Ty jsou, co se týče formátu, vybavení, rozsahu a tématu, komplexnější a 

často náročnější. 

2.4 Projektové vyučování 

Projektové vyučování je optimální metodou pro práci s literárním textem i pro 

dramatizaci literárních textů. Ve školní práci je přínosné zvláště proto, ţe nenásilnou formou 

spojuje poznatky teoretické s praktickými dovednostmi. Průcha ve své pedagogické 

encyklopedii uvádí, ţe „cílem projektové výuky je řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je 

reálný, vychází ze ţivota a ze zkušenosti dětí.“
68

 Tato metoda vede ke kreativní činnosti ţáků, 

neboť ve stanoveném čase sami projekt připravují, přičemţ jsou s jasným cílem vedoucím 
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 PRŮCHA, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009, s. 110. 

http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1895&Itemid=3855
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k poţadovanému výsledku nuceni diskutovat s učitelem i mezi sebou navzájem. Učiteli pak 

nabízejí moţnost soustředit se na sledování, popř. hodnocení způsobu práce jednotlivců i celé 

skupiny. Celý proces práce na projektu je tedy oboustranně přínosný. Dále se podle Průchy 

jedná o „vyučovací metodu, v níţ jsou ţáci vedeni k samostatnému zpracování určitých 

projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Projektové 

vyučování podporuje motivaci ţáků a kooperativní učení.
69

 Projekty mohou mít formu 

integrovaných témat, praktických problémů ze ţivotní reality nebo praktické činnosti vedoucí 

k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesného produktu.“
70

. 

Projektové vyučování je velmi podobné „škole hrou“. Respektuje individuální 

moţnosti a potřeby dítěte, umoţňuje silný proţitek a rozvíjí smyslové vnímání.K pozitivnímu 

významu projektového vyučování patří podrobný vývoj osobnosti. Všechna tato tvrzení je 

moţné potvrdit a dokázat v hodině, kde se vyuţívají prvky umění propojené s dramatickou 

výchovou a s pouţíváním aktivizujících prvků ve vyučování. 

Z pohledu dítěte je projektové vyučování velmi přínosné, jelikoţ při ní učitel nemění 

témata, dítě tak prohlubuje své myšlenky o jednom určitém tématu. Dále se hovoří o 

skutečných věcech a situacích, ve kterých má příleţitost nacházet samo sebe, hledat svou 

hodnotu a utvářet sebedůvěru. Škola by měla být pro dítě místem, kam chodí rádo, kde ho 

podněcují k dalším aktivitám a k jeho osobnímu rozvoji. 

„Projektové vyučování dává moţnost naplňování nových cílů výchovy a vzdělávání. V 

zájmu trvale udrţitelného vývoje společnosti se cílem výchovy a vzdělávání stává především 

člověk: samostatně o odpovědně myslící a pozitivně uplatňující své vzdělání zdravý, 

harmonický, s radostí ze ţivota, sociálně přizpůsobený, vnímavý k potřebám svým, svého 

okolí, ţivotního prostředí, světa.“
71

  

Projektové vyučování vyţaduje časovou flexibilitu. V praxi bychom projekt 

naplánovali podle věku ţáků, probíraného učiva a hlavně podle časových moţností. 

Jednodenní projekt se obvykle skládá ze čtyř sloţek, z motivace, práce ve skupinách, 

společného zpracování a reflexe. Na začátku celého projektu musíme ţáky získat pro dané 

téma, navázat vztahy mezi účastníky, stanovit si otázky a cíl, rozdělit úkoly do skupin a 
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dohodnout se s účastníky na pravidlech jako jsou čas, pomůcky, prostor atd. Při práci ve 

skupině vyhledávají a zpracovávají ţáci informace, které pak prezentují před ostatními. Při 

společném zpracování se hledají souvislosti, společné závěry a jejich odůvodnění, ţáci 

pojmenovávají nové poznatky, pocity. 

Negativa projektového vyučování vidí mnoho učitelů v propojení vyučovacího času a 

probíraných tématech. Řešením by bylo sestavení denního rozvrhu s více výukovými 

hodinami. Ve většině případů to však v praxi není moţné, proto naplánujeme projekt do 

několika hodin, které nebudou následovat za sebou. Ţáci si častěji zopakují slovní zásobu, 

větná spojení, která se naučili v předešlé hodině. Variantou by také byly dvě hodiny 

konverzace nebo jazykových cvičení, které si na určitých středních školách mohou starší 

studenti volit dobrovolně. 

Všechny aktivity spojené s jazykovými úkoly poţadují konkrétní cíl a promyšlený 

postup činností. Rozšířená verze celého projektu, ale v principu i samotné praktické provedení 

úkolů vychází z projektové metody. Všechny aktivity, které jsem v projektu pouţila, 

odpovídají projektovému vyučování. Ţáci společně přemýšleli, hledali, diskutovali, pracovali 

v týmu, který měl jasný cíl. Učitel byl při této práci spíše spolupracovníkem neţ vedoucí 

jednotkou. 

V projektech řeší ţáci úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici nebo ve skupině 

simulují různé ţivotní situace, jaké by mohly nastat v německy mluvícím prostředí. Při těchto 

činnostech ţáci projevují nejen svoje schopnosti komunikovat v německém jazyce, ale také se 

učí spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve skupině, přijímat a sdělovat informace, 

akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanoviska. 

Ţáci si v projektu stanoví takový rozsah práce, a následně její prezentaci, na kterou jim 

stačí jejich znalosti a schopnosti německého jazyka a poznatky nebo dovednosti některé 

z estetických oblastí. Učitel podporuje u ţáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená 

fakta, vybízí studenty k aktivní diskuzi. Při reálné komunikaci v německém jazyce ţáci 

dostávají příleţitost vystupovat s prezentací svých prací a názorů nejen před svými spoluţáky, 

ale mohou je předvést i širší veřejnosti. 

Projektová výuka můţe být realizována v rámci jedné vyučovací hodiny, ale k vyuţití 

úplného potenciálu všech pouţitých uměleckých aktivit je vhodné projekt rozvrhnout do více 

hodin s jistou návazností. Je moţné spolupracovat s učiteli dalších předmětů, zejména 

estetických. Důleţitým prvkem v projektovém vyučování je materiální vybavení třídy. Je 
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třeba zajistit prostor s mnoţstvím informací a pomůcek. Samozřejmě kaţdá příprava projektu 

je velmi náročná a dlouhá. 

2.4.1 Projektové využití estetických prvků ve vyučování cizímu jazyku 

V projektové výuce s prvky umělecké (estetické) výchovy dochází zpravidla ke 

spojení podnětů z více oblastí, přičemţ jedna oblast je dominantní, nebo mohou být všechny 

rovnocenné. Všechny tři sloţky jsou vnímány jako rovnocenné jako tomu bude 

v předkládaném a analyzované, projektu „Královna barev“ (viz. níţe). V jazykové výuce pak 

vycházím z literárního cizojazyčného textu, obrazového materiálu a hudby. 

2.4.1.1 Využití literatury, literárního textu, „slova“ 

Vyuţití literárního příběhu ve vzdělávání má obrovský potenciál. Práce s textem 

rozvíjí jak čtenářské, tak i jazykové kompetence ţáka.
72

 V hodině vyuţívá pedagog originální 

cizojazyčné texty. Jejich čtení je studentům blízké a motivuje je pro další aktivní činnosti při 

výuce specifických jazykových dovedností. 

 Ve výuce pracujeme s knihami, které studenty zaujmou, jsou ochotni o daných 

tématech hovořit, tato témata je inspirují k dalšímu rozvíjení. Literární texty studenti čtou, 

překládají, hovoří o nich, dále je zjednodušují a upravují, vytvářejí na jejich náměty komiks 

nebo je originálně dramaticky zpracovávají. Zajímavé a srozumitelně upravené texty se 

mohou stát pracovními materiály pro vyučování mladších nebo méně pokročilých spoluţáků. 

Aktivity spojené se čtenářstvím v cizím jazyce by v ţácích měly povzbudit zájem o studium 

cizího jazyka, měly by je vést k uvědomění si jeho spojení s reálnými situacemi a také 

podpořit zájem o četbu jako takovou. Jazyková i myšlenková analýza jednotlivých textů pak 

přináší náměty k propojení s dramatickou, výtvarnou, hudební výchovu a rovněţ s dalšími 

vyučovacími předměty. 

Při práci s literárním textem v hodině cizího jazyka učitel vyuţívá často se opakujících 

frází, pomocí konkrétního příběhu si studenti procvičují a upevňují jazykové celky ve 

smysluplném kontextu. Dále nacvičují porozumění hlavní myšlence, snaţí se pochopit 

význam neznámých slov z kontextu. V německém jazyce mohou významy slov odhadovat 
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díky komposit („za kompositum je povaţováno slovo, které vzniklo spojením dvou a více 

slov“
73

), sloţených slov, ve kterých jsou obsaţeny části slov pro studenty známých. 

Výběr vhodných textů je základním předpokladem k tomu, aby byl vyuţit celý 

potenciál této metody. Jazyková úroveň by však neměla tvořit jediné kritérium při výběru 

vhodného textu. Pedagog cizího jazyka vybírá z materiálů podle dvou kritérií. Buď jsou texty 

určeny pro studenty ţijící v cizojazyčné oblasti (tzv. autentické texty), nebo se jedná o texty 

upravené pro výuku cizího jazyka. Dále zohledňuje věk ţáka, pokročilost v cizím jazyce, 

téma, interkulturní vztahy, mnoţství jazykových prostředků, zda-li příběh má vzdělávací 

potenciál. Souvislosti mezi jednotlivými slovy v cizojazyčném textu se ukládají pevněji, 

vycházejí-li z materiálu, který studenty zaujal. S takovým materiálem jsou schopni dále 

pracovat, vyhledat v podtextu, co řečeno nebylo, ale co z něj vyplývá, a hlavně jsou schopni 

naznačit způsob, jak takový text v projektu pouţít. „Dobře zvolený text dává učiteli do rukou 

účinný nástroj, jak učícího se motivovat, zaujmout pro cizí jazyk, najít v jeho osvojování 

smysl.“
74

 

Na začátku projektu učitel motivuje studenty k poslechu nebo čtení příběhu. Vzbuzuje 

v nich zájem se na předpokládaných aktivitách podílet. Zjistí, co studenti z dané tematické 

oblasti znají, jakými vlastními záţitky z reálného ţivota mohou práci obohatit, na co se ve 

svém projektu zaměří. Během celé práce vede učitel děti ke zlepšení v oblasti jazykové, 

upozorňuje je na klíčová slova, učí je slova nová. Upozorňuje na strategie, které je mohou 

rychleji a efektivně dovést k cíli. 

Učitel rozvíjí ţákovu fantazii otázkami týkajícími se vývoje dalšího příběhu. Po 

přečtení se učitel ptá, zda hypotézy o textu vyšly či nikoli. Ţáci mohou také přiřazovat 

nadpisy nad text a zjišťovat, zda byly správné. Všechny aktivity nazýváme aktivitami před a 

po čtení, v angličtině „pre-, during- and post-reading activities“, v němčině „Aktivität vor 

dem Lesen, während des Lesem und nach dem Lesen.“ Představivost studentů je základním 

metodickým přístupem pro čtení a porozumění textu. 

Pokud ţáci textu neporozumí, je nutné, aby učitel sloţité pasáţe vysvětlil, popř. 

přetransformoval do jazykově přiměřené úrovně. Na konci projektu je důleţité projekt 

shrnout. Učitel se vrací k příběhu i poţitým formám práce, hodnotí. 
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Příběhy rozvíjí aktivitu studentů, jsou spojeny s činnostním učením, a tedy i 

projektovou výukou. Prostřednictví cizojazyčného textu studenti kromě jazykových poznatků 

nacházejí mnoho nových informací z nejrůznějších oblastí, pomocí příběhu lépe chápou 

vzájemné chování lidí, uvědomují si své místo ve skupině, jsou citlivější a ohleduplnější. 

2.4.1.2 Obrazový materiál 

S obrazovým materiálem se v hodině cizího jazyka pracuje často. Stačí vzpomenout 

jakoukoli učebnici německého jazyka, kde je nová kapitola uvedena tematicky danou 

ilustrací, o které se v hodině diskutuje. Během celé lekce provází ţáky mnoho dalších 

podobných ilustrací. Práce s nimi se po určité době můţe jevit jako stereotypní. 

Obrazový materiál vyuţiji jako efektivní didaktický materiál, kdy konkrétně při výuce 

německého jazyka na střední škole dochází ke zvýšení podílu činnostně pojatého zadání a 

následně k produktivní jazykové aktivitě. V praxi stačí, kdyţ ţáci jistý objekt ilustrují a pak se 

jej snaţí popsat. Při takové činnosti dojde ke spojení kresleného obrazu s naučeným 

jazykovým materiálem, a tudíţ k hlubšímu upevnění učební látky. 

Je vhodné, kdyţ se učitel z důvodu přípravy vlastního obrazového materiálu seznámí 

se základními výtvarně-technickými postupy. Dává přednost metodám, které studenty 

efektivně zapojují do produktivní, činnostně orientované jazykové činnosti, a to 

prostřednictvím výtvarných aktivit. V hodině se vyuţívají metody práce vycházející z ţákovy 

manipulace s ilustrací. 

2.4.1.3 Hudební prvky 

Jako člověk, který se aktivně věnuje hudbě, tvrdím, ţe hudba je specifickým jazykem. 

Má svoji zvukovou podobu, svou řeč (tóny, akordy), má také podobu grafickou (noty, 

pomlky, notová osnova). Lidé na celém světě často nepotřebují slova, jsou schopni dorozumět 

se hudbou, jsou schopni v „hudebním jazyce“ také tvořit. 

Integrace hudebních prvků do projektové výuky s vyuţitím estetických prvků se zdá 

být vhodná. Hudební doprovod dokresluje příběh a oţivuje celý výukový proces. Při poslechu 

příběhu si děti neuvědoměle osvojují rytmus, intonaci i výslovnost učeného jazyka. Vyuţívání 

vizuálních a zvukových vjemů slouţí také k lepšímu porozumění textu. Další aktivity 

můţeme pouţít před hudebním poslechem, během něj nebo aţ po hudební části projektu. 
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Hudbu pouţíváme ve výuce cizích jazyků k lepšímu chápání celého výukového 

procesu. V projektové výuce je vidět její moţné uţití při osvojování si jazykových prostředků 

a jazykových dovedností v současné výuce němčiny. Komplexní uţití umění ve výchově 

znamená, kdyţ hudební doprovod dokresluje literární příběh, který je znázorněn ilustracemi, 

vše v cizím jazyce. 

Hudbu vyuţijeme při rozvoji komunikačních kompetencí.
75

 Hudba pozitivně působí na 

ţáky a na celé školní prostředí. Zdůrazňuje se také aktivizační a motivační funkce hudby, při 

které i rozvoj jazykových prostředků a dovedností podporuje cizojazyčnou výuku. 

Vyuţití hudby v hodině německého jazyka nejen uvolní atmosféru hodiny, ale také 

zvýší zájem studentů o učivo a cizí jazyk. Pedagog vyuţívá často texty písní, ve kterých se 

objevuje určitý gramatický jev. Při poslechu písně mají ţáci za úkol většinou doplnit slova, 

která v textu chybí, v němčině pouţíváme výraz „Lückentexte“ (texty s vyplněním). Posléze 

si můţeme i píseň s ţáky zazpívat vícekrát a přitom procvičovat výslovnost. 

Vyuţití různých gramatických jevů, které se v písních vyskytují, usnadní ţákům 

náhled na daný mluvnický problém. Učí se další výrazy pouţívané v běţné řeči, které se 

nevyskytují tak často v učebnicích, jako jsou například zkratky, značky. Poznávají kulturu 

dané země i specifického regionu. Seznamují se také se známými interprety německy 

mluvících zemí. Texty bývají často spojeny s literaturou, básněmi a také jsou spojeny 

s historickými událostmi. 

Písňové texty jsou pro studenty velmi aktuální, komentují sociální a politické situace 

v zemi i ve světě. O hudbu se zajímají všichni mladí lidé. Učitel, který se zajímá o hudební 

dění, je schopen seznámit ţáky s hudební scénou německy mluvících zemí. Já jsem se 

s těmito informacemi setkávala při svém výměnném pobytu v Heidelbergu, nové poznatky 

jsem získávala mimo jiné ve vyučovacím předmětu „Deutsch in Liedern und Pop Musik“ 

(„Němčina v písních a popové hudbě“). Prostřednictvím hudební kultury jsme dále rozvíjeli 

naše jazykové znalosti a poznávali německy zpívající interprety, jejichţ tvorbu můţeme velmi 

efektivně v hodině německého jazyka vyuţít. 

V hodinách jsme se naučili také slova, která nebývají uvedena v učebnicích 

německého jazyka. Jedná se o slovní výrazy „Ohrwurm, Eintagsfliege, Dauerbrenner und 

Schnulze“. Dle mého názoru jde o nová, pro studenty němčiny přínosná pojmenování. Nabízí 
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se zadání úkolu vyhledat co nejvýstiţnější a nejpřesnější český ekvivalent, coţ je někdy velmi 

náročné. „Ohrwurm“ je píseň, která nám dlouho zní v uších, „Eintagsfliege“ se nazývá píseň, 

kterou zahraje interpret pouze jednou před svými posluchači a víckrát ji uţ neuslyšíme. 

„Dauerbrenner“ je výraz pro dlouhodobý hit a pro „Schnulze“ najdeme v češtině ekvivalent 

„slaďák“. Nově nabyté slovní výrazy lze pouţít při diskuzi o textech písní na české hudební 

scéně. 

Komunikace v cizím jazyce, stejně jako třeba hra na hudební nástroj nebo tělesná 

cvičení patří do didaktické sféry činnostních předmětů. Pouţití aktivních hudebních činností 

se v hodině jazykového předmětu nedá vyuţít často, ale motivační zavedení do hodiny zpestří 

výuku. Na cd jsem zachytila příklad vyučovací hodiny, kdy ţáci měli znázornit tři úkoly 

spojené s vývojem lidské civilizace. Lidé se ještě nedorozumívali jazykem, ale různými 

skřeky a posunky. Ţáci si při plnění takového úkolu uvědomili smysl jazyka jako 

nejdokonalejšího dorozumívacího prostředku, poznali jeho hodnotu. Zadání a provedení 

úkolu je popsáno a znázorněno na přiloţeném cd (viz. Příloha). 

2.5 Teoretická příprava k vytvoření projektu 

Teoretická příprava k vytvoření projektu v praktické části je uvedena několika 

krátkými zamyšleními o charakteru projektu. Nejprve hovořím o fenoménu interaktivnosti a 

zmiňuji cíle a prostředky ve výuce cizího jazyka. Neopomíjím zmínit důleţité metody a 

postupy osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností v konkrétní komunikativní 

situaci. Tato kapitola má charakter spíš teoreticko-praktický, u konkrétních jazykových 

prostředků a řečových dovedností uvádím některé jazykové příklady z vyučovacích hodin. 

2.5.1 Interaktivnost - žádaný fenomén ve výuce cizímu jazyku 

Ve výchovně vzdělávacím procesu proţívají děti skutečné ţivotní role, jsou v kontaktu 

s reálným ţivotem. Učitel ţáky usměrňuje, organizuje vyučování, při kterém se děti učí 

orientovat se v informačních zdrojích, zpracovávat získané informace, hledat souvislosti, 

překonávat překáţky, uţívat zdravého rozumu i tvořivé fantazie, spolupracovat a 

komunikovat. K získání či ověření informací pouţívají ţáci všechny dostupné informační 

zdroje, kterými jsou odborné publikace, encyklopedie a slovníky, časopisy, učebnice, internet. 

Na všechny tyto podmínky a moţnosti jsem brala zřetel v mém projektu, ve kterém jsem 

pouţila jak prvky dramatické výchovy, tak další sloţky umění společně s dalšími jazykovými 
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cvičeními. V centru celého procesu stál sám student, člověk, který jednal sám za sebe a 

přitom se obohatil o další poznatky. 

2.5.2 Cíle a prostředky ve výuce cizího jazyka 

V odborných publikacích
76

 nacházíme tři hlavní cíle, ke kterým má vyučování cizího 

jazyka dospět. První cíl, jazykový, který se nevyhnutelně váţe k mému tématu a splnění úkolu 

plynulé konverzace v cizím jazyce, apeluje na řeč samotnou. Učitel a ţáci se snaţí společně 

překonat ostych hovořit cizím jazykem, neboť si uvědomují své nedostatky. V hodině usilují o 

to, aby se co nejlépe v cizím jazyce vyjádřili. V projektu, který jsem připravila, věnuji zhruba 

šedesát procent vyučovací hodiny aktivitám, které jsou zaměřeny právě na ústní cizojazyčnou 

konverzaci a které pomohou zlepšit řečové dovednosti ţáků. 

V dalších částech hodiny přicházejí na řadu cvičení mluvnická, písemná. 

Cizojazyčných řečových aktivit je nutné vyuţívat rovněţ při vysvětlení zadaných úkolů, 

prezentaci daného projektu před třídou a při ukončení, reflexi hodiny. 

Druhý cíl, vzdělávací, si klade za úkol obohatit ţáky o další poznatky z předmětů, kde 

jazyk není hlavním obsahem učiva. Ţák je schopen vyuţít znalosti nabyté v hodině cizího 

jazyka i v dalších oblastech, jelikoţ se prostřednictvím jeho studia zajímá o jiné národnosti, 

zvyky a jiné kultury. 

V aktuálním projektu jsem také ke splnění tohoto cíle vyuţila obrázkovou knihu s 

literárním textem. Přípravou k vlastní práci s knihou mi byla cvičení, kdy jsem se zabývala 

chováním lidí v běţných ţivotních situacích. 

Třetí cíl, výchovný, se u ţáků zaměřuje na vývoj jejich osobnosti a získávání určitých 

morálních kvalit. Při studiu teorie dramatické výchovy
77

, kterou jsem ve své praxi vyuţila, je 

zřejmé, ţe k osobnímu rozvoji v tomto případě dochází přirozeným a nenásilným způsobem. 

Vyuţitím her, ve kterých se vyuţívají situace z reálného ţivota, při dlouhodobé opakované 

práci v jedné skupině, kdy se vţdy na konci hodiny rozebírá průběh všech aktivit, kdy se 

citlivě zpracovávají zkušenosti jednotlivých účastníků, dochází k posílení osobních hodnot 

v největším měřítku. 

                                                 
76

 CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006, s. 74 – 75. 
77

 MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : Sdruţení pro tvořivou dramatiku, 2007.  

 MARUŠÁK, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha : Portál, 2008. 

 TSELIKAS, E. I. : Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich : Orell Füssli Verlag, 1999. 



47 

 

„Proti cílům stojí prostředky. Mají podobu učiva a metod. Učivo tvoří obsahový 

aspekt prostředků, metody formální. Cíle a prostředky rovným dílem závisejí na podmínkách – 

časových, věcných, organizačních, technických aj.“
78

 Východiskem pro mnou probírané 

učivo byla obrazová kniha s literárním textem. Na jejím základě postupně vznikaly další 

jazykové úkoly, při kterých bylo moţné uţít nejrůznějších metod. Ţáci se učili porozumět 

cizojazyčnému textu, dle zadaných pokynů vedoucího plnili úkoly nejprve neverbálně (zde 

šlo pouze o poslech s porozuměním), poté se projevovali ve verbální rovině především 

formou gramatických cvičení. Cílem bylo naučit se novou slovní zásobu, určitá větná spojení, 

která nemají ekvivalenty v mateřském jazyce (přísloví) apod. 

Pouţila jsem především metody dynamizující, aktivizující a komunikativní. Způsob 

práce byl zaloţen hlavně na práci ve skupině, skupinové vyučování jsem střídala také s úkoly 

pro jednotlivce. Účelem celého projektu bylo jednak získání tzv. „sekundárních 

dovedností“
79

, jednak rozšíření jazykového povědomí o určitém tématu. Společnou činností 

učitele a ţáků došlo k osvojení vědomostí, dovedností a návyků nejen v německém jazyce, ale 

také rozšíření znalostí rovněţ v dalších oblastech. V širším slova smyslu šlo o globální, 

generální přístup k vyučování. Jedná se tedy o „osvojování“, při kterém probíhá získávání a 

ukládání poznatků v cizím jazyce neuvědoměle. Uvědomělý proces získávání nových 

informací nazýváme učením. 

2.5.3 Jazykové prostředky a řečové dovednosti 

Jelikoţ je v hodině pouţit cizojazyčný text a jeho jazyk jako jedno z východisek 

vyučovací hodiny, musí učitel dbát i na teorii nově získaných jazykových znalostí ţáků. 

Didaktika cizích jazyků obecně rozlišuje jazykové prostředky a řečové dovednosti
80

, jejichţ 

procvičováním dochází k ovládání cizího jazyka. Mezi lingvisty se hovoří o tzv. „dvojím 

rozdělení jazyka“, které vymyslel a detailně popsal francouzský lingvista Ferdinand de 

Saussure. Ten přesně rozdělil „langue“ (jazyk) od „parole“ (řeči).
81

 

Termínem jazykové prostředky rozumíme „čtyři dílčí jednotky jazykového systému, 

lexikální prostředky, tj. slovní zásoba, gramatické prostředky, tj. mluvnice, zvukové 

prostředky a grafické prostředky.“
82

 Řečové dovednosti se dělí dle určitých kritérií a chápány 

                                                 
78

 CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006, s. 80. 
79

 Sekundární dovedností myslíme účel, proč se ţák jistou látku učí, za jakým účelem a s jakým cílem. 
80

 Uvádí všechny odborné publikace zaměřující se na didaktiku cizích jazyků. 
81

 SAUSSURE, F.: Kurs obecné lingvistiky. 3. upravené vyd., vydal Charles Bally a Albert Sechehaye. 

Prel. F. Čermák. Praha : Academia, 2007. 
82

  HENDRICH, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. SPN : Praha, 1988, s. 129. 



48 

 

jsou jako schopnosti pouţívat cizího jazyka za účelem komunikace, a to buď v oblasti 

zvukové nebo psané podoby jazyka, buď receptivním, nebo aktivním způsobem. 

Odborné publikace uvádí mnohá tvrzení, rozdělení dovedností do skupin jsou většinou 

stejná, liší se pouze pojmenováním. Podle Beneše
83

 patří mezi aktivní neboli produktivní 

činnostmi, tzv. „produkční metody výuky“ mluvení a psaní. Poslech a čtení jsou aktivitami 

pasivními, receptivními, tzv. „recepční metody výuky“. Hendrich
84

 třídí řečové dovednosti 

také na „receptivní (pasívní) a produktivní (aktivní)“. Receptivní rozděluje na „poslech 

s porozuměním a čtení s porozuměním.“ Dodává, ţe mluvení nazývá jako „ústní projev“, 

psaní jako „projev písemný“. Propojením těchto základním dovedností vznikají dovednosti 

kombinované, mezi které patří „čtení hlasité a psaní podle diktátu“. Podle obou autorů je 

specifickým druhem řečových dovedností překlad a tlumočení. 

Cílem při zdokonalovaní řečových dovedností a jazykových prostředků je vytvořit či 

obohatit ţákovy jazykové znalosti a dovednosti. Pouze jejich spojením dochází 

k bezproblémovému osvojování cizího jazyka. Obsahem výuky je učení a vstřebávání 

německého jazyka celistvě a tvořivě, v propojení se silně motivujícím záţitkem. Jeho náplní 

je jazykové učivo samotné. V kapitole nejprve hovořím o jazykových prostředcích, posléze o 

řečových dovednostech v aktivní hodině cizího jazyka. 

2.5.3.1 Jazykové prostředky v hodině německého jazyka 

Jak uţ bylo zmíněno výše (viz. Pozn. 62), jazykové prostředky se dělí na čtyři hlavní 

skupiny: lexikální prostředky (slovní zásoba), gramatické prostředky (mluvnici), zvukové 

prostředky a prostředky grafické. 

2.5.3.1.1 Lexikální prostředky (slovní zásoba) 

Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, ţe na procvičování slovní zásoby není ve škole 

kladen tak velký důraz, jaký by si zaslouţila. Písemné práce na tzv. slovíčka se sice mnohdy 

píší kaţdou hodinu, ale domnívám se, ţe tento způsob je pro studenty demotivující. 

Ţáci cizích jazyků by měli sami odhadovat význam slov z kontextu. V německém 

jazyce je výhodou, ţe věcný význam spousty slov lze odhadnout na základě jejich 

příbuznosti. Toto však neplatí pro úplné začátečníky, kterým nezbývá neţ se učit slovíčka 

„nazpaměť“, alespoň v první fázi učení. Osvědčil se mi jednoduchý způsob procvičování 
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  HENDRICH, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. SPN : Praha, 1988, s. 186. 



49 

 

slovní zásoby. Na začátku hodiny hraju se studenty jakéhokoli ročníku klasickou hru 

„Mrazík“. Ţáci si při pozdravu nesedají (po pozdravu se studenty vyslovím větu: „Setzen Sie 

sich bitte nicht“), v češtině předříkávám probraná slovíčka, a kdo příslušný překlad vysloví 

správně, můţe si sednout. Výhodou je, ţe učitel opravdu pozná, kdo si slovní zásobu mimo 

výuku vůbec neopakuje. 

Při učení „slovíček“ je dobré znát nejen jejich význam, ale i zvukovou a grafickou 

podobu. Dalším efektivním osvojováním slovní zásoby je pouţívání slova v různých slovních 

spojeních, která přispívají k tvorbě dalších syntaktických struktur. Učitel postupně seznamuje 

své studenty s lexikálním významem slov a s rozsahem jeho sémantického uţití. 

V podkapitole lexikální prostředky nemůţu opomenout „nauku o ustálených slovních 

spojeních v daném jazyce“
85

, frazeologii. Čermák dále uvádí, ţe „frazeologismus je ustálené 

spojení slovních tvarů s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, 

přirovnání či přísloví. Frazeologizmy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem 

ke zcela jinému smyslu sdělení.“ Frazeologie kaţdého jazyka je specifická, proto její 

zvládnutí náleţí k tomu nejobtíţnějšímu pro všechny studenty. Ani ten, kdo chce jazyk 

ovládat na velmi vysoké úrovni, ne vţdy zvládne frazeologii stoprocentně. Přesto však 

jazykové schopnosti nebo talent můţe mít i začátečník, který odhalí jazykovou chybu velmi 

rychle. Pak mluvíme o jazykovém citu. Uvedu výstiţný příklad z knihy Eduarda Beneše. Ţák, 

který se německý jazyk teprve začíná učit, jistě pozná chybu ve větě „Ich schuldige mich 

ent“. Ale jen stěţí rozpozná chybu ve větě „Er zumacht die Tür“.
86

 

2.5.3.1.2 Gramatické prostředky (mluvnice) 

Gramatické obraty na lexikum plynule navazují. Je velmi důleţité znát gramatickou 

stavbu učeného jazyka, ale i bez její naprosto perfektní znalosti se můţe člověk jazyk naučit. 

Nejčastěji se jedná o případy, kdy student ţil v dětství s rodiči dlouho v zahraničí, 

navštěvoval školy. Jazyk psaný i mluvený zvládl na komunikativní úrovni. Můţe však mít 

problémy s gramatikou. Pokud učíme v cizím jazyce věty jen rozumově konstruovat, dbáme 

především na dodrţování mluvnických pravidel, stává se nám to nepřekonatelnou překáţkou 

mluvní aktivity. Zde můţeme nácvik gramatiky zpestřit právě dramatickými hrami, hudbou či 

ilustracemi. 
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Z teorie dramatické výchovy (viz. výše) víme, ţe pro studenty je velmi efektivní 

simulovat určité situace, ve kterých se stávají jinými postavami. Tyto aktivity jsou zábavné 

hlavně pro malé děti, mohou se však vhodně vyuţívat i na vyšších stupních. Studenti 

zapomenou na ostych a nacvičují výslovnost a gramatické konstrukce nevědomky a správně. 

Gramatické konstrukce můţeme spojit s ţivotními situacemi, analogicky podle nich tvoříme 

jiné, další, aniţ bychom se stále ptali po smyslu a pravidlech.
87

 

Povědomí o gramatické stavbě se projevuje v aktivním uţívání jazyka. Je účinné 

vyučovat mluvnici prostřednictvím komunikace, těţiště výuky mluvnice přeneseme na 

řečovou praxi. Základní postup je jednoduchý, učitel navodí hovorovou situaci, ţáci ji opakují 

a obměňují. Typickým příkladem by mohlo být spojení vět: „Ich war gestern im Kino. Warst 

du auch gestern im Kino? Wer war nicht im Kino?Was hast du gemacht?“ Gramatický tvar se 

několikrát opakuje ve spojení s jistou komunikační situací, není tedy pouhou gramatickou 

formou, ale i skutečným sdělením. Ţák by měl v zásadě přemýšlet převáţně o tom, co chce 

říct, ne jak to má říct. Učitel můţe předejít častému problému v českých školách, ostychu 

mluvit. Je lepší mluvit s chybami a zkoušet jazyk pouţívat, neţ nemluvit vůbec. 

Nácvik gramatických jevů aktivizujícími prvky provádíme prostřednictvím větných 

modelů. Gramatický jev je zachycen v konkrétním jazykovém materiálu, přesnou modelovou 

větou. Další věty se podle ní tvoří analogicky, jsou lehce zapamatovatelné. Větný model je 

spjat s konkrétní promluvou, proto je ţákům psychologicky bliţší. Imitace a kombinace 

naučených jevů zlepšuje jazykovou aktivitu. Ţáci vnímají slovosled, orientují se v německých 

rámcových konstrukcích a učí se novou slovní zásobu. Komunikace začíná úplně 

jednoduchými příklady z učebnice formou tzv. substitučních (záměnných) tabulek. Uvedu 

příklady z výuky: 

Um 8 Uhr geht Eva in die Schule. 

Am Mittwoch Mein Klassenfreund ins Kino. 

Heute mein Frond zum Arzt. 

Dále můţeme při konverzaci nacvičovat formy, při kterých bohatě obměňujeme slova 

ve větách a můţeme přitom zinscenovat kratší scénky. Uvedu nácvik zjišťovacích otázek a 

záporu. Příklady z výuky: 
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„Ist das Heft auf dem Tisch?… auf dem Fussboden? … im Schrank? … auf dem Bank?“ 

„Wohnt sie in Prag? - Sie wohnt in Prag. – Sie wohnt nicht in Prag.“ 

Analogie se v němčině vyuţije často, uţ jen například u časování sloves. Eduard 

Beneš tvrdí, ţe „ţáka je třeba naučit, aby dovedl uţít správného tvaru ve spojení s jeho funkcí. 

Tak např. nikoli paradigma „der Vater, des Vaters atd.“ je ţáku skutečnou oporou a vodítkem 

pro správný tvar „dem Onkel“, nýbrţ vzorové syntagma, slovní spojení z konkrétní modelové 

věty, např. „ich lebe mit dem Vater“, podle něhoţ tvoří analogické obměny. Dále tvrdí, ţe 

„výhody modelových vět jsou očividné při nácviku syntaxe. Učitel však nesmí opomenout 

situace, kde se mluvnické kategorie v cizím jazyce neshodují s kategoriemi v mateřském 

jazyce.“
88

 S jeho výroky naprosto souhlasím a z praxe mohu potvrdit, ţe nácvik německého 

jazyka analogickým způsobem je velmi efektivní. 

2.5.3.1.3 Zvukové prostředky  

Výslovnost procvičujeme nejen z důvodu správného porozumění rodilému mluvčímu, 

ale i proto, abychom v zahraničí a při komunikaci s cizinci hovořili správně. Učitel cizího 

jazyka by měl mít dobrou výslovnost a jít ţákům příkladem. Z praxe mohu potvrdit, ţe 

pedagog si můţe výslovnost zlepšovat přímo ve vyučovacím procesu. Je nutné poslouchat cd 

namluvené rodilými mluvčími a opravdu dbát na správný nácvik s ţáky. Pokud slyší nahrávku 

častěji, ve více skupinách, zní mu nahrávka stále v hlavě. Při častém opakování bude výraz 

pouţívat stejně kvalitně jako na nahrávce. 

Pro fonetiku je hlavně u začátečníků nejdůleţitější rozeznávat fonetické rozdíly ve 

slovech, které se podobně píší, ale jinak znějí. Špatně nacvičená výslovnost můţe úplně 

změnit smysl věty. Zbytečně pak dochází k nedorozumění. Uvedu příklad: „kennen – können, 

Tier, Tür, nein – neun, Beet – Bett“
89

. Jedním z největších problémů pro českého ţáka, který 

se učí německému jazyku, jsou přehlásky, neboli „Umlaut - ö, ü, äu“. Pedagog dbá na 

správnou výslovnost těchto vokálů především prostřednictvím zvukových nahrávek. 

Během své pedagogické praxe jsem nacvičovala správnou výslovnost nejen 

izolovaných slov, ale také slovních spojení a celých vět. Celé jsem opakovala vţdy na začátku 

nebo na konci hodiny. Do výuky jsem hojně zařazovala jazykolamy, vtipné básničky, říkadla, 

ale také písně, které jsem zmínila jiţ při pouţití hudebních prvků v hodině. 
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Zkušený pedagog promyslí stavbu hodin tak, aby zařadil i nácvik správné výslovnosti. 

Kromě nahrávek vyuţívá v hodinách rovněţ filmové ukázky, aby ţáci slyšeli němčinu v její 

autentické podobě co nejčastěji. Vhodné je sledování reportáţí a zpravodajských pořadů 

německy mluvících zemí. 

Účinnou metodou rovněţ je nahrávání projevů studentů a rozbor těchto pokusů ve 

třídě. Můţeme ţáky srovnávat s ostatními a s nahrávkou cd, kde hovoří rodilý mluvčí. Ţáci 

sami usoudí, zda je jejich výslovnost dobrá nebo nikoli. Bohuţel z časových a mnohdy také 

technických důvodů se tato aktivita nedá vyuţívat často. 

Uvedu příklad fonetického cvičení, které jsme provedli během mého pobytu na 

univerzitě v Heidelbergu v Německu v předmětu „Wir spielen Theater“. Pouţívám je také ve 

svých vyučovacích pokusech. Jedná se o krátké věty tvořené z větší části ze zájmen. Zní 

takto: „Ach! Och! Echt? Ich? Und er? Unglaublich!“ (česky „Ach! Och! Fakt? Já? A on? 

Neuvěřitelné!). Ve cvičení je důleţité, aby studenti od sebe oddělovali všechna slova. Prvním 

úkolem je správně foneticky spojení přečíst. Druhým úkolem je vytvořit situaci, při které se 

dané větné spojení opravdu pouţije (dialog s kamarádkou, telefonát aj.). 

2.5.3.1.4 Grafické prostředky 

Z didaktik cizích jazyků vyplývá, ţe nácvikem grafických prostředků rozumíme 

nácvik správného německého pravopisu
90

. Kaţdý student při osvojování cizímu jazyku 

poznává od začátku také grafické znaky daného jazyka, aby se těmito znaky, tedy písmem 

mohl dorozumívat. 

„Výhodou psaného jazyka je, ţe při dekódování (čtení) písemných projevů není 

účastník komunikace vázán na jejich odplývání v čase jako při poslechu projevů mluvených 

(při četbě se můţeme libovolně vracet k jiţ přečtenému nebo číst různě rychle apod.)“.
91

 Tato 

výhoda se vyuţívá při nácviku základních pravopisných jevů německého jazyka, ať uţ se 

jedná o hodinu aktivní nebo normální. V německém jazyce se ţáci učí zásadní odlišnosti od 

pravopisu svého mateřského jazyka.
92

 Zde jsou nápomocny vizuální prostředky, které 

zvýrazní tyto rozdíly. 
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2.5.3.2 Řečové dovednosti v hodině německého jazyka 

2.5.3.2.1 Produktivní 

2.5.3.2.1.1 Mluvení, tedy komunikace 

Základní metodou při nacvičování konverzace v cizím jazyce je opakování neboli 

imitace. Postupným opakováním mluvnických jevů má ţák ve své paměti k dispozici jistou 

zásobu příkladových vět, které jsou výsledkem pravidelného nácviku. Postupnou automatizací 

jazykových konstrukcí dochází ke správnému uţívání jazyka a jeho materiálu. Student 

nepotřebuje vţdy sloţité teoretické vědomosti, např. z oblasti gramatiky, komunikuje 

spontánně na základě naučených schémat. Člověk uţívá jazykového materiálu, aniţ o 

správnosti jeho realizace přemýšlí, přesto je jeho uţití zpravidla s menšími výjimkami 

správné. 

Pro plynulé ovládání cizího jazyka je jedním z podstatných cílů výuky získání 

jazykového povědomí
93

, které účinně pomáhá přirozeně aplikovat jazykovou teorii i systém 

verbální a neverbální komunikace v praxi. Při běţné komunikace je nutné pochopit kontext, 

v situaci se orientovat, pak následuje úvaha o správné gramatické podobě určitého jevu. 

K získání určité míry takového jazykového povědomí je třeba všeobecného pedagogického 

nadání učitele, zkušeností, sympatického temperamentu a taktu při jednání s ţáky. 

Studenti cizích jazyků pouţívají aktivní konverzaci většinou jen ve školním zařízení. 

Jde také o prostředí s jedinou a stálou kontrolou učitele. K plynulé konverzaci nás však 

nevede pouze neustálé čtení článků a memorování jejich obsahu. Učitel uplatňuje 

cizojazyčnou konverzaci rovněţ pro utváření příjemné atmosféry ve třídě, při rozhovorech 

týkajících se např. ţákových zájmů nebo běţných problémů. Při takové komunikaci vede 

učitel ţáky nejen ve vztahu ke své osobě, ale také ve vztahu studentů mezi sebou. 

Pokud je to ve vyučované skupině moţné, je vhodné pouţívat cizí jazyk ve všech 

situacích, pokyny a úkoly zadávat výhradně v jazyce německém. Totéţ můţe platit také v 

mimoškolní komunikaci, třeba při vyjednávání organizačních záleţitostí po vyučování. 

Pedagog mluví s ţáky pouze jazykem, které mu je učí, ti jsou pak na nenadálá setkání 

v cizojazyčné komunikaci připraveni. 

Díky vyuţití literárního textu v hodině němčiny je jazyk pouţit jako oblast propojující 

metody (prvky) „tradiční a alternativní pedagogiky“ a jako impuls k otevření komunikace, 
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která je pro ţáky zábavná. Podněcuje je, aby sami nezávazně hovořili, rychle reagovali, 

hodina má spád. Vyuţití gestikulace a mimiky v hodině napomáhá, aby vyučování nebylo 

stereotypní, ale ţivé a hravé. K tomu mohou pomoci jiţ zmíněné vizuální pomůcky, např. ve 

formě obrázkových knih. V dnešní škole lze vyuţít nepřeberných moţností vizuální techniky 

a médií. 

Komunikace nejpřirozeněji a dynamicky probíhá za pouţití jednoduchých dialogů, 

které se neodehrávají pouze na jednom místě v lavici, ale v prostoru třídy. Učitel a ţáci 

zinscenují krátký příběh a vţijí se do situace, kdy se například cizinec ptá na cestu, objednává 

si v restauraci jídlo, ţádá vysvětlení odlišnosti kultury. Dialogy a scénky jsou krátké, témata 

nejsou sloţitá. Během komunikace se nepouţívají kniţní a zastaralé výrazy. 

Studenti cizích jazyků by měli hodně číst, poslouchat hudbu i zpravodajské pořady 

v příslušném jazyce, měli by se zajímat o kulturu země studovaného jazyka. Kdyţ poslouchají 

televizní pořady, jiná média, čtou informace na internetu či kdekoli jinde, posilují si tak 

jazykový systém v jeho autentické, svébytné podobě. Tyto aktivity jsou velmi pozitivní i pro 

zdokonalování zvukové stránky mluveného jazyka. 

2.5.3.2.1.2 Psaní 

Ovládání grafické podoby jazyka následuje aţ po řečových aktivitách. Cílem je naučit 

ţáky správnému písemnému vyjadřování se v německém jazyce. Důleţité je, aby si zafixovali 

grafickou podobu co nejlépe. Zpravidla nebývá dosaţeno dokonalosti, výjimku tvoří situace, 

kdy student dlouhodobě pobývá v zahraničí nebo pochází z bilingvní rodiny. Výhodou 

písemné formy bývá, ţe utkví v paměti lépe neţ podoba zvuková. Ţáci si díky psaní lépe 

zapamatují určitý slovní tvar či větné spojení. 

Dle Hendricha
94

 se jedná o „vyjadřování myšlenkových obsahů v procesu 

komunikace. Jde tedy o řečovou produkci, o kódování obsahu do písemné podoby jazyka“. 

Podle něj je také důleţité „odlišovat od pojmu písma a pravopisu“. V písemném projevu se 

student vyjadřuje sám za sebe, jedná se o jeho „vnitřní monolog“. Kaţdý má moţnost vyjádřit 

svoje názory a postoje. Písemný projev pomáhá při nacvičování psaní delších větných spojení 

i souvětí. Většinou problematika delších sloţitých větných celků vyţaduje časovou proluku 

pro zváţení správnosti. Studenti se pomocí grafických prvků učí psát souvislý text a 

prostřednictvím něj formulovat své myšlenky v německém jazyce. Písemný projev donutí 

ţáky přemýšlet, na rozdíl od aktivní řeči, kdy reagují většinou spontánně. 
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Ve vyučovací hodině se písemný projev pouţívá méně, avšak pravidelně. Vysvětlení 

úkolů i jejich průběh se zapisuje heslovitě, avšak během jiných aktivit studenti popisují své 

výstupy, například výtvarné, nebo reagují písemně na danou problematiku. 

2.5.3.2.2 Receptivní 

2.5.3.2.2.1 Poslech 

Předpokladem pro ústní komunikaci je porozumění slyšenému textu. Největší výhodou 

poslechových cvičení je, ţe rozvíjejí dovednost mluvit, čímţ podněcují ţáky k dalším 

řečovým aktivitám. Při hojném pouţívání poslechových cvičení se ţáci setkávají s většími 

úspěchy i při cvičeních gramatických. Pedagog můţe zadávat úkoly a hádanky uţ během 

poslechu. Většinou aktivity spojené s poslechem ţáky výrazně motivují, ţáci dávají pozor a 

soustředí se. 

Stálá cizojazyčná komunikace se nacvičuje poslechem a jeho porozuměním v cizím 

jazyce. Není ani tak důleţité znát význam kaţdého slova v textu, ale rozumět kontextu 

sdělení. Člověk by se neměl bát zeptat se svého pedagoga, pokud poslechu nebo druhému 

partnerovi nerozumí. V hodině je nutné pouţívat nahrávky, na kterých hovoří rodilí mluvčí, 

protoţe ţák vnímá přirozenou intonaci a plynulost celých vět, německou promluvu jako 

intonační celek. 

2.5.3.2.2.2 Čtení 

Nejčastější formou čtení, se kterou se ţáci setkávají nejen v hodině, ale i v běţné 

praxi, je tichá četba s porozuměním. Neustálým trénováním dochází ke zlepšování 

porozumění a k následnému kvalitnímu vyjadřování se v německém jazyce. Je nutné, aby ţáci 

četli sami. Vzdělávali se pomocí krásné literatury, článků v novinách, prostřednictvím 

divadelních her, poslechem hudebních textů. Obsah četby by měl být pro ţáka zajímavý. 

Dobrým postupem v cizojazyčné hodině je čtení bez souvislého překladu. Opět 

naráţíme na problém podobný i u poslechu, není důleţité rozumět kaţdému slovu v textu. 

Učitel neopomíná vysvětlení důleţitých, tzv. klíčových slov, v němčině tzv. 

„Schlüsselwörter“ 
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3 Praktická část 

Předmětem mé praktické části předkládané diplomové práce je vytvoření návrhu 

projektu pro učitele německého jazyka a jejich studenty s minimální jazykovou úrovní B1 dle 

Evropského referenčního rámce. „Evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro 

vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé 

Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby uţívali jazyka ke komunikaci, a 

jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat.“
95

 Jedná se o projekt 

zaloţený na dramapedagogické práci ve vyučovacím procesu cizího jazyka. 

Navrhovaný projekt, který nebyl v praxi ověřen, vychází z praktického 

„předvýzkumu“ na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde byly 

vyzkoušeny jeho jednotlivé sloţky při práci se studenty 2. ročníku dvouoborového studia 

(němčina v kombinaci s druhým předmětem), specializace v pedagogice. 

Struktura praktické části je rozdělena na vstupní teoreticky zaměřené informace pro 

učitele, kteří by chtěli projekt pouţít ve své praxi. Následuje návrh celého projektu, který je 

tvořen průběhovými fázemi a výstupy a evaluací empiricky ověřených sloţek projektu. 

3.1 Vstupní informace pro učitele 

3.1.1 Metody použité v projektu 

Metody jako způsob vyučování jsou komplexní, zaměřené na aktivizaci, která vychází 

z netradiční náplně projektu i netradičních metod jako forem práce. Základem je komunikace 

učitele a jeho ţáků , při nichţ učitel vystupuje spíše jako „pomocník“ neţ-li jako autorita. 

Metody jsou zaloţené na teorii dramatické a literární výchovy (se začleněním hudebních a 

výtvarných prvků). 

Předností tvořivé práce je motivace studentů a aktivní přístup k vyučování. 

V hodinách německého jazyka učitel podněcuje ţáky netradičními úkoly, při kterých se 

zdokonalují v cizojazyčné komunikaci. Je třeba vyuţít tvořivosti ţáků i učitele. V širším slova 

smyslu jsou v projektu pouţity metody komplexní a aktivizující, oba typy metod jsou 

zmíněny v teoretické části. Při pouţití aktivizující metody studenti reagují na daný problém a 
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snaţí se jej řešit. Komplexní metoda představuje výuku projektovou a způsoby uspořádání 

formy práce (samostatně, s partnerem, ve skupině). 

Metody v uţším slova smyslu vysvětlují konkrétní činnosti ţáka a učitele v hodině. Při 

nich dochází za pomoci učitele k rozvoji schopností studentů, je třeba zdůraznit, ţe učitel je 

spíš pomocníkem neţ autoritou. Metody pouţité v navrţeném projektu jsou zaloţeny na teorii 

dramatické výchovy. Při práci s textem doprovází aktivity hudební a výtvarné prvky, jde o 

práci s komunikačními tématy simulujícími kaţdodenní situace (procvičování volného 

mluveného projevu, vytváření a realizace krátkých scének). Dále se zde při asociačních 

cvičeních pracuje s obrazem a hudbou, s frazeologickými obraty a příslovími, kde se 

procvičuje slovní zásoba a jednoduché gramatické konstrukce. 

Metody dramatické výchovy jsou ve vyučování přínosné, avšak je nezbytně nutné 

zváţit přípustnou míru jejich uţití v hodině cizího jazyka. Přílišné zahlcení by ţáky spíše 

demotivovalo. Učitel uzná za vhodné, kdy by určitá aktivita měla být ukončena. Divadelní 

prvky je nutné vyuţívat citlivě, mohou fungovat v úvodní části vyučovací hodiny, např. 

formou krátké motivační hry. 

3.1.2 Možnosti výuky netradiční formou 

Moţnosti výuky netradiční formou představují práci v netradičním prostředí, 

netradičními metodami, s vyuţitím netradičních pomůcek. V případě zmíněného projektu 

učitel za pomoci uměleckých prvků vybízí ţáky k hledání vlastních tvořivých nápadů, při 

kterých se projeví jejich schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Konverzace je hlavní náplní 

hodiny a odpovídá běţné komunikaci. Práce je efektivní v menším kolektivu a ve skupině, 

jejíţ sloţení zůstává, pokud moţno, neměnné. Učivo je upevňováno v součinnosti smyslů a 

pohybových aktivit. Nevýhodou tohoto typu činnosti je redukce rozsáhlých gramatických 

bloků v hodině. 

Studenti si při této formě práce prohlubují stávající jazykové a komunikační 

kompetence. Vycházím z divadelního umění, kde se aktivuje řečové mozkové centrum, které 

pomáhá při výuce jazyka i dalších předmětů, kde se ţáci učí komunikovat. Vyuţití 

estetických prvků nejen zlepšuje jazykové kompetence, ale také pomáhá ţákům ve třídě lépe 

se poznat a sblíţit. 

Dále v hodině rozšiřujeme slovní zásobu a frazeologická spojení v oblasti 

pojmenování barev a skutečností s nimi souvisejících. Ţáci si vybavují situace, ve kterých 



58 

 

prováděli umělecké aktivity společně a lépe si uvědomují slovní zásobu, se kterou v určité 

chvíli pracovali. Formou práce jsou studenti obohacováni o nové proţitky z 

 různých uměleckých oborů. Přínosem pro studenty je týmová reflexe a sebereflexe a 

navázání nových vazeb nebo jejich prohloubení ve třídě jako sociální skupině. 

U studentů se propojují poznatky z dalších předmětů a oblastí. Z poţadavků školních 

vzdělávacích programů nejen ve vyučování cizích jazyků vyplývá nutnost zařazování 

průřezových témat do výuky. Poznatky z jiných oborů tak přijímají ţáci nenásilnou formou. 

3.1.3 Anotace projektu 

Předmětem projektu je dramapedagogická práce v hodině německého jazyka, která 

směřuje k zlepšení jazykových prostředků a řečových dovedností studentů. 

Projekt je rozdělen na tři fáze. V první fázi seznamuji účastníky s netradiční formou 

práce. Úvodní cvičení navozují atmosféru hodiny. V druhé fázi jsou pouţity úkoly, které 

tematicky směřují k hlavní náplni hodiny, práci s cizojazyčným textem, který je doprovázen 

ilustracemi a hudbou. Jedná se konkrétně o jazykové úkoly, které vycházejí z pojmů 

označujících barvy, pracuje se s nimi prostřednictvím asociačních cvičení a frazeologických 

obratů, přičemţ dochází k procvičování slovní zásoby a jednoduchých gramatických 

konstrukcí. Ve třetí fázi věnuji pozornost netradiční práci s obrazovou knihou, navrhuji dílčí 

dramatické, výtvarné a jazykové úkoly nebo jejich kombinace. 

3.1.4 Cílová skupina 

Projekt je určen ţákům německého jazyka s minimální jazykovou úrovní B1 dle 

Evropského referenčního rámce. Po určitém zjednodušení jej lze pouţít pro střední školy, kde 

jeho vyuţití otevírá prostor pro diskuzi o literatuře, hudbě, umění a  kultuře. Rozhodně je však 

moţno pouţít projekt v jazykových školách, vzdělávacích kurzech, kde by posluchači 

poznávali moţnost komunikace se světem prostřednictvím uměleckého textu s vyuţitím 

estetických prvků.  

3.1.5 Časové rozvržení projektu 

Důleţitým faktorem, který můţe hodinu ovlivnit, je časové umístění projektu. Podle 

vyučovacích podmínek a charakteru studentských skupin pedagog stanoví počet hodin 

(navrhuji tímto způsobem pracovat jeden týden, tj. tři nebo čtyři běţné pětačtyřicetiminutové 

vyučovací hodiny). Práci můţeme však i rozvinout a věnovat se jí déle. 



59 

 

Celý projekt se studenty je rozdělen na tři fáze, které se odlišují nejen náplní, ale i 

funkcí. Nejprve se seznámí s postupy práce dramatické výchovy, které jsou uvedeny krátkými 

úkoly nevztahujícími se přímo k tématu hodiny zmíněnému výše (obrazová kniha, ze které 

vychází další aktivity). Jde o seznámení studentů s tvořivými aktivitami zaloţenými na 

improvizaci. Druhá fáze představuje navození atmosféry k tématu hodiny. Tím je příběh, se 

kterým se bude detailně pracovat v poslední třetí fázi. Rozvrţení celé práce si učitel stanoví 

dle skupiny a svých časových moţností. 

3.1.6 Charakteristika materiálu použitého v projektu 

Na začátku je třeba upozornit, ţe materiál je pouţit ve 2. a 3. fázi projektu. 

Východiskem se stala obrazová kniha s určitým příběhem, doplněna hudebním cd, konkrétně 

se jedná o pohádku „Königin der Farben“ od německé autorky Jutty Bauerové. Centrum 

projektu tedy tvoří sloţka literární, práce s textem a literárními pojmy, konkrétně se jedná o 

příběh s abstraktními prvky, moderní autorskou pohádku. Knihu jsem si vybrala, protoţe mne 

na první pohled zaujala výtvarná a hudební stránka knihy. 

Ilustrace odpovídají záměru autorky pohádky, jsou jednoduché, podstata a funkce 

kaţdé je zřetelná a lehce pochopitelná. Jednotlivé barvy jsou doplněny charakteristickým 

hudebním doprovodem, kaţdá barva má svou vlastní melodii, kaţdou představují kombinace 

jiných nástrojů. Autoři pouţili většinou etnické nástroje, často nástroje ze zemí třetího světa, 

jako kalimby, bubny, různé druhy fléten, menší klávesové nástroje. Uvedené nástroje se 

v praxi vyuţívají hojně při muzikoterapeutické práci. Na přiloţeném cd jsou příslušné 

zvukové nahrávky. Hudební doprovod ke „Královně barev“ vytvořili Wolfgang von Henko, 

Henning Stoll a Frank Wulff, hudebníci, skladatelé a producenti z Hamburku, kteří se 

zaměřují především na filmovou a divadelní hudbu.
96

 

„Královna barev“ je moderní autorská pohádka s fantazijními motivy. Obrazová kniha 

jako literární ţánr je popsána výše. Její uţití v pedagogické praxi je velmi efektivní. 

Podmanivý příběh, jednouché ilustrace i sugestivní hudba představují mocnou a působivou 

hru barev, kterou jsem chtěla vyuţít v hodině jazyka. Aplikace projektu v německém jazyce 

měla přimět ţáky k tvořivému učebnímu procesu. Studenti si také měli uvědomit, jak moc 

barvy potřebujeme, protoţe svět bez nich by byl šedý a nezajímavý. 
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3.1.6.1 Obsah knihy97 

Krátký příběh vypráví o královně barev „Malwidě“ a jejím panování v jejím 

černobílém království. Čtenáři se seznamují s jejími poddanými, různými barvami, které 

vytvářejí její svět. Malwida si s nimi hraje, pojmenovává je, představuje si barvy v rozličných 

okamţicích a přiřazuje jim různé vlastnosti. Avšak ne vţdy ji její poddaní zaujmou natolik, 

aby se jimi zabývala dlouho. Také charaktery barev nejsou vţdy pozitivní. Červená není jen 

barva lásky a vášně, ale také ohně a nenávisti. Ţlutá nepředstavuje pouze barvu slunce, ale 

také můţe být velmi nepříjemná nebo také zcela obyčejná. K rozepři dojde právě se ţlutou 

barvou a královna ji chce odehnat pryč. K hádce se připojí i ostatní barvy a najednou, 

spojením všech barev dohromady, tedy jejich promícháním, vznikne truchlivé šedivé 

království. 

Malwida je velmi smutná, uţ si nemůţe hrát s krásnou jemnou modrou, svěţe zelenou, 

divokou červenou či teplou ţlutou barvou. Vše se slilo do jediné negativní šedé a vypadá to, 

ţe uţ to takhle zůstane. Hory, obloha, zámek i samotná královna, vše je znázorněno pouze 

šedou barvou. Malwida se začne zlobit, vztekat, vztekat a nadávat. Jenţe zjistí, ţe to není nic 

platné. Chvíli přemýšlí, co bude dál, ale nezbývá jí nic jiného neţ naříkat. Pláče tak dlouho a 

tak silně, ţe si ani nevšimne, ţe jí z očí tryskají velké barevné kuličky, obrovské barevné slzy. 

Po chvíli Malwida zjišťuje,  ţe díky jejímu pláči je království zachráněno a jejím poddaným 

se vrátila původní barevná krása. Malwida je šťastná a opět si hraje se všemi barvami. 

3.1.6.2 Jutta Bauerová, autorka knihy „Königin der Farben“98 

Jutta Bauerová je německá autorka a ilustrátorka, která se věnuje literatuře pro děti a 

mládeţ. Narodila se v roce 1955 v Hamburku, v rodině učitele. Jutta Bauerová studovala 

ilustraci na univerzitě „Bauhaus“ ve Výmaru. Její tvořivé dílny je moţné navštívit po celém 

světě. V roce 1980 se stala členkou „Hamburger Illustratoren Gruppe“ („Skupina ilustrátorů 

v Hamburku“)
99

. Od roku 1981 zveřejňuje své první obrázkové knihy. Od roku 1983 začíná 

její dlouhodobá spolupráce s Hansem-Joachimem Gelbergem pro vydavatelství „Verlag Beltz 

& Gelberg“
100

. V současné době pracuje jako umělkyně na volné noze. K jejím dalším 

aktivitám patří ilustrace vtipných obrázkových příběhů „Cartoons“
101

 pro různé časopisy. Od 
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roku 1991 začíná pracovat jako ilustrátorka tzv. „trikových filmů“ a spolupracuje s německou 

televizí ZDF („Zweites Deutsches Fernsehen“). 

Podstatnou část aktivit Jutty Bauerové tvoří kniţní ilustrace. Spolupracuje s mnoha 

německými a rakouskými autory, např. s Christiane Nöstlingerovou nebo Kirsten Boieovou, 

známými autorkami německy psané literatury pro děti a mládeţ. Jutta Bauerová vydává v 

nakladatelství „Verlag Beltz & Gelberg“ jedno ze zásadních děl německé literatury pro děti, 

oblíbené příběhy o chlapci jménem „Juli“. 

Kniha „Königin der Farben“ Jutty Bauerové byla v roce 1998 vyznamenána cenou 

„Troisdorfer Bilderbuchpreis“
102

, kterou mohou získat ilustrátoři knih kaţdé dva roky od 

roku 1988. Předávání cen probíhá v městě Troisdorf leţící ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko. V roce 2008 byla nominována na jednu z nejvíce dotovaných cen za literaturu pro 

děti a mládeţ na celém světě, „Astrid-Lingren-Gedächtnis-Preis“.
103

 Tato cena je 

podporována švédskou vládou a předávána všem spisovatelům, kteří „pracují v duchu Astrid 

Lindgrenové.“ V roce 2009 byla Jutta Bauerová oceněna za své dosavadní dílo cenou 

„Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreis“
104

 a v roce 2010 získala „Hans Christian 

Andersen-Preis“
105

, povaţovanou za nejvyšší moţné ocenění autorů a ilustrátorů dětských 

knih. Někdy se tato cena nazývá „malou Nobelovou cenou“. 

Knihy Jutty Bauerové jsou určeny dětem od čtyř let a jsou překládány do mnoha 

jazyků. Momentálně můţeme dílo „Königin der Farben“ sledovat jako animovaný film na 

DVD nebo jako divadelní hru různých dětských divadel. Příběhy Jutty Bauerové se 

v německy mluvících zemích staly známými a oblíbenými u čtenářů všech věkových 

kategorií. 

3.2 Návrh projektu 

3.2.1 Průběhové fáze projektu 

3.2.1.1 1. fáze 

V 1. fázi se studenti seznámí s dramatickou výchovou a postupy její práce. Jedná se o 

jednoduchá krátká cvičení, kde ţáci reagují v cizím jazyce rychle a spontánně. Cvičí si slovní 

                                                 
102

  Volně přeloţeno jako: „cena města Troisdorf pro obrazové knihy“ 
103

  Volně přeloţeno jako: „cena Astrid Lindgrenové“ 
104

  Volně přeloţeno jako: „zvláštní cena německé literatury pro mládeţ“ 
105

  Volně přeloţeno jako: „cena Hanse Christiana Andersena“ 
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zásobu, reakci na situaci ze ţivota, výslovnost, spolupráci a komunikaci s lidmi. Ţáci se 

zbavují zábran, čímţ se usnadňuje navazování kontaktů. 

Učebním cílem je zlepšit schopnost hovořit a poslouchat v jazyce německém. Kromě 

individuální výuky pracují studenti také ve skupině. Jako pomůcky vyuţijeme barevné 

kartičky s popisem aktivit (zadání uvedeno níţe, pomůcky viz. přílohy), které se odehrávají v 

prostorné třídě. Úvodní cvičení je tvořeno pěti úkoly (dle časových moţností učitele je moţno 

je redukovat nebo naopak rozšířit). Odhadla jsem 1. fázi zhruba na třicet minut. Je nutné 

připomenout, ţe pokud není zadání úkolů v popisu postupů v německém jazyce, je tak 

učiněno v příloze (video, power-pointová prezentace). 

1. úkol:  

Studenti chodí volně po třídě a poslouchají vyučujícího, který jim v německém jazyce 

předčítá otázky. Účastníci se snaţí ocitnout se v určité situaci, odpovídají na všechno, na co se 

jich učitel táţe. Jejich úkolem je soustředit se pouze na své odpovědi a vţít se do nich, procítit 

je. Otázky jsou v jazyce německém (překlad viz. Tabulka č. 2) kladeny takto: „Jak se vám 

dnes vstávalo? Jak jste se cítili? Zaspali jste? Odpočinuli jste si? Vstali jste odpočinutí? Co 

bylo první, co jste dnes po ránu viděli? Co jste snídali? Kdo byl první osoba, se kterou jste se 

dnes bavili? Jak jste se cítili pod sprchou? Museli jste si pospíšit, abyste přišli do školy včas? 

Co bylo nejdůleţitější během vašeho dopoledne? Na které setkání si pamatujete nejvíce a 

proč? Co jste měli na oběd? Chutnalo vám to? Jak probíhalo vaše odpoledne do této chvíle? 

Byli jste unaveni? Jak se cítíte teď? Jak se cítí vaše tělo? Cítíte, ţe některé svaly jsou 

napnuté? Kde? Kaţdý si najde jedno gesto a hlásku, které charakterizují jeho dnešní den …“. 

Ţáci se postupně snaţí vcítit se do svých pocitů tady a teď. 

Tabulka 2 

Aufwärmungsübungen

• Wie seid ihr heute Morgen aufgestanden? Wie habt ihr euch 
gefühlt? Verschalfen? Ausgeruht? Hellwach?

• Was war das erste, was ihr gesehen habt?

• Was habt ihr zum Frühstück gegessen?

• Wer war die erste Person, mit der ihr gesprochen habt?

• Wie habt ihr unter der Dusche gefühlt?

• Musstet ihr euch beeilen, um rechtzeitig an die Uni kommen?

• Was war das Wichtigste an eurem Vormittag?

• An welche Begegnung erinnert ihr euch besonders? Warum?

• Was habt ihr zum Mittagessen gegessen? Hat es geschmeckt?

• Wie verlief euer Nachmittag bis jetzt? Wart ihr müde?

• Wie fühlt ihr euch jetzt? Wie fühlt sich euer Körper an? Gibt es 
Muskeln die verspannt sind? Wo?

• Jeder findet eine Geste und einen Laut, die seinen Tag 
repräsentieren…
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Z časových důvodů učitel určí, kolik otázek je vhodné poloţit, aby jich nebylo příliš 

mnoho. Nemusí hned v první hodině vyčerpat všechny nápady. Podobná cvičení lze 

s obměnou vyuţít na začátku kaţdé hodiny. Pokud je učitel kreativní, můţe dávat pokyny, 

které ho zrovna v dané chvíli napadnou. 

U dalších otázek reagují ţáci například změnou pohybu, místa či času, reagují přesně 

na učitelovy pokyny. Učitel můţe postupně do úkolů zakomponovat různé barvy, se kterými 

bude později pracovat. Musí dávat pozor na časovou proluku, aby se ţáci mohli na chvíli 

v určité situaci ocitnout a proţít si ji. 

Pokyny zní následovně(vybrala jsem jen některé, překlad do němčiny viz. Tabulka č. 

3): „Jste teď v této místnosti, podívejte se kolem sebe, co tady kde stojí, jakou mají věci barvu, 

jak celá třída vypadá? Teď jdete rychleji, jelikoţ chcete něco důleţitého stihnout… Ale stejně 

jste to propásli a musíte čekat jednu hodinu… Najednou se objevíte na louce, kde vnímáte 

vůni, barvy, jak to tady vypadá? Jdete lesem… Co tam všechno vidíte? Které barvy vidíme? 

Najednou se ocitnete ve vodě, zastavuje vás, není jednoduché brodit se ve vodě… Opět jste 

v lese, začalo se stmívat a není skoro nic vidět… Hledáte svého psa nebo kočku, které jste 

měli sebou… Najednou jste zpět ve městě.“ 

Tabulka 3 

DURCH DEN RAUM GEHEN 

• Ihr seid hier in diesem Raum, was alles hier steht, welche Farben die 

Gegenstände haben, wie sieht das Zimmer aus? 

• Jetzt geht ihr schneller, ihr wollt etwas Wichtiges schaffen… 

• Ihr habt es aber verpasst und jetzt musst ihr eine Stunde warten… 

• Ihr seid auf einer Wiese… (Farben, wie sieht es dort aus?) 

• Ihr geht durch den Wald (Wie sieht es alles dort? Welche Farben könnt ihr 

sehen?) 

• Plötzlich befindet euch im Wasser – die stoppt euch, es ist nicht einfach durch 

das Wasser zu gehen… 

• Wieder seid ihr im Wald und es dunkelt sich… Ihr könntet fast Nichts sehen… 

• Ihr sucht einen Hund/eine Katze, den/die ihr mit hattet… 

• Plötzlich seid ihr zurück in der Stadt… 
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2. úkol: 

Ţáci chodí stále libovolně po třídě, učitel zadává nové pokyny: „Choďte po třídě a 

pozdravte se s ostatními. Nejprve však nonverbálně, beze slov. Buď mrknutím oka, nebo jinak, 

nepouţívejte zatím ruce. Dále se pozdravte určitou částí těla (učitel jmenuje ruce, kolena, 

ramena, záda atd.). Poté se pozdravte jedním slovem, dvěma slovy (německy).“ 

3. úkol: 

Ţáci si stoupnou do kruhu, učitel je vyzve, aby řekli svá jména, jeden po druhém. 

„Postupně řekněte svá jména jak nejrychleji umíte, jeden řekne své jméno potichu, druhý jej 

(ale opravdu) zakřičí, jak vám říkala maminka - kdyţ jste byli malí, kdyţ vás ráno budí a vy 

musíte vstávat, kdyţ chce od vás něco bezpodmínečně zjistit, jak vás nazývá váš nejlepší 

kamarád…“ (Překlad viz Tabulka č. 4)  

Tabulka 4 

2. „sich begrüßen“

• Die Studenten/Schüler begrüßen sich mit einem Körperteil. 
Sie benutzen:

• (erstens non-verbal, z.B. Augen…)

• Hände, Knie, Schulter, Rücken, …

• ein Wort

• zwei Wörter

3. Namen sagen:

• Die Studenten/Schüler stehen im Kreis und sagen ihre
Namen folgendermaßen:

• nacheinander

• schnell wie möglich

• Einer laut und einer leise

• Wie euch eure Mutter nennt (zu Hause, wenn ihr aufstehen
musst, wenn sie etwas unbedigt wissen will)

• Wie euch euer Besterfreund nennt

 

4. úkol 

V tomto úkolu jde o krátké scénky. Hra se jmenuje„Polizeistation“ („policejní 

stanice“), účastníky jsou jeden policajt (vyšetřující) a stěţující si občan. Ten má na papírku, 

který dostal od učitele, napsáno, co je jeho problémem, který potřebuje nutně vyřešit. Nesmí 

však mluvit, můţe pouze pantomimou ztvárnit úkol zadaný na papírku. Policajt se naopak 

německy nahlas táţe a musí „uhodnout“, co občana trápí. Věta policajta musí odpovídat větě 

napsané na papírku občana, přesně podle napsané stíţnosti. 

Zadání: 

1. „Ich suche einen schwarzen Hund, der auf den Name Ţeryk hört“. 

(„Hledám černého psa, který slyší na jméno Ţeryk“.) 
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2. „Ich habe unter dem blauen Himmel geschlafen und jemand hat mir meinen Rucksack 

mit allen Sachen geklaut“. 

(„Spal jsem pod modrou oblohou – pod širákem – a někdo mi ukradl můj batoh se 

všemi věcmi.“) 

3. „Im Hotel Europa hat mir jemand in der Nacht 20 000 Euro geklaut.“ 

(„V hotelu Evropa mi někdo v noci ukradl 20 000 euro.“)  

4. „Ein größer braunhaariger Mann verfolgt mich jeden Tag am Abend, wenn ich nach 

Hause gehe“. 

(„Kaţdý den večer, kdyţ jdu domů, mne pronásleduje vysoký hnědovlasý muţ.“) 

5. úkol 

Úkolem studentů je zinscenovat krátké scénky zapsané na papírku nebo slovně 

vyřčené učitelem. Tentokráte se můţe zapojit celá skupina a rozdělit si mezi sebou potřebné 

role. Úkol můţe být plněn buď verbálně, nebo beze slov. Druhá skupina vţdy přihlíţí a můţe 

hádat, o jakou situaci se jedná. Vyuţívá se zcela improvizačních prvků a záleţí na kreativitě 

účastníků. Vyuţívám situace, které jsem zaţila v normálním reálném ţivotě. Škála situací, 

které člověk zaţije během dne, je nevyčerpatelná. Učitel se snaţí usměrnit vývoj děje. Pokud 

cítí, ţe se děj dále nevyvíjí nebo samotní hráči nevidí další posuny, je třeba scénku včas 

ukončit. 

Zadání: 

„Sie befinden sich im Zoo. Es gibt hier etwas Neues, Spezielles und zwar ein echt 

seltsames exotisches Tier. Alle Besucher sind ganz begeistert. Der Zoo-Führer erzählt viele 

interessante Informationen über dieses Tierchen.“ 

(„Jste v zoo, kde se právě chlubí speciální novinkou, a to opravdu zvláštním exotickým 

zvířetem. Všichni návštěvníci jsou v úţasu a nestačí se divit. Průvodce v zoo vypráví spoustu 

zajímavostí o tomto zvířátku.“) 

„Straßenbahn heute früh am Morgen: es gibt hier eine Frau, die dank der Umleitung 

unbedingt aussteigen will, aber der Straßenbahnfahrer verbietet es gleich, es ist unmöglich. 

Dann gibt es hier viele andere Mitreisenden, die ruhig in die Arbeit fahren wollen.“ 

(„Ranní tramvaj: je zde paní, která chce díky objíţďce okamţitě vystoupit. Řidič jí to 

však zakáţe, protoţe to v ţádné, případě není moţné. V tramvaji jsou také cestující, kteří 

chtějí ráno jet v klidu do práce.“) 
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Farbenübungen
• Über Farben sprechen/Assoziationen bilden:

• Die Studenten/Schüler aufschreiben, was sie sich unter
verschieden Farben vorstellen:

•• ROTROT

•• BLAUBLAU

•• GRGRÜÜNN

•• GELBGELB

•• LILALILA

•• SCHWARZSCHWARZ

3.2.1.2 2. Fáze 

V druhé fázi jsou pouţity jazykové úkoly, 

které učitel propojuje s barvami. Pojmenování barev 

a tvorba asociací s nimi je zde zadávána záměrně, 

aby učitel navodil atmosféru třetí fáze projektu, 

práce s konkrétním literárním textem. Aby učitel 

nastínil práci s pohádkou „Královna barev“, pouţije 

drobná cvičení vztahující se k tématu. Většinou se 

jedná o cvičení, kde jsou pouţity barvy v různé podobě. 

3.2.1.2.1 Asociace 

1. úkol: 

Prvním úkolem je hovořit o barvách obecně. Učitel se táţe, jaké jsou nejoblíbenější 

barvy u studentů a proč, kde se s nimi setkávají, zda-li jsou důleţité apod. Dále studenti na 

připravený arch papíru (viz. Příloha) napíší asociace, tedy první pojmy, které je s určitou 

barvou napadly. 

Předpokládáme, ţe kaţdá skupina napíše jiné asociace. Aby úkol nebyl příliš 

jednoduchý, nezadá zde učitel názvy všech barev, studenti vymyslí také další barvy s 

asociacemi. 

2. úkol: 

Další cvičení je podobného typu, studenti mají za 

úkol napsat další asociace, zadání na arše papíru zní: 

„červený jako…, modrý jako…, atd.“ Studenti mají doplnit 

svá tvrzení ve skupinách. Na začátek učitel určité barvy 

předepíše, další moţnosti mají studenti vymyslet a doplnit 

sami. 

3.2.1.2.2 Rčení s využitím výrazů označujících barvy 

Dalším úkolem ţáků je vybrat správnou barvu ve spojení s lidovým rčením. Opět 

pracují ve skupinách, papír s úkolem však dostane kaţdý individuálně. Celkem musí vyřešit 

deset příkladů. Některé případy rčení jsou s češtinou identické, jiné se dají odhadnout. 

  

Farbenübungen
• Assoziationen:

• ROT wie …..

• BLAU wie …..

• GRÜN wie …..

• GELB wie ….. 

• LILA wie …..

• SCHWARZ wie …..

• BRAUN wie …..
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V ostatních případech ţáci musí pouţít slovníky, zeptat se rodilého mluvčího nebo najít jiný 

způsob, jak úkol vyřešit. (Zadání viz Příloha.) 

Redensarten mit Farben
106

 

1. Er ist betrunken. Er ist blau. 

2. Er ist Pessimist. Er sieht schwarz. 

3. Karin hat einen reichen Mann, ein großes Haus und ein tolles Auto. Petra möchte das auch 

haben. Sie ist grün vor Neid. 

4. Sie haben immer zu wenig Geld. Sie kommen auf keinen grünen Zweig. 

5. Sie hat keine Fahrkarte. Sie fährt schwarz. 

6. Er sieht alles optimistisch. Er schaut durch die rosarote Brille. 

7. Sie ist sehr unerfahren. Sie ist noch grün hinter den Ohren. 

8. Er geht unentschuldigt nicht zur Arbeit. Er macht blau. 

9. Er ist unschuldig. Er hat eine weiße Weste. 

10. Er gerät in Wut. Er weiß nicht mehr, was er tut. Er sieht rot. 

3.2.1.2.3 Význam barev 

V následujícím cvičení dostanou ţáci deset barevných kartiček. Na prvních pěti jsou 

rozepsány barvy, a to ţlutá, červená, zelená, bílá a černá. Na dalších pěti kartičkách jsou 

napsána abstraktní slova jako smutek, naděje, láska, nevinnost a závist. Úkolem ţáků je 

seřadit správně kartičky podle toho, co která barva vyjadřuje. 

SCHWARZ ist die Trauer. ČERNÁ je/znamená smutek. 

ROT ist die Liebe. ČERVENÁ je/znamená láska. 

WEIß ist die Unschuld. BÍLÁ je/znamená nevinnost. 

GELB ist der Neid. ŢLUTÁ je/znamená závist. 

GRÜN ist die Hoffnung. ZELENÁ je/znamená naději. 

3.2.1.3 3. fáze  

3.2.1.3.1 Práce s textem 

Studenti si poslechnou nahrávku pohádky (mluvené slovo), zatím nemají u sebe ţádné 

pomůcky. Pokud nestačí pustit pohádku jednou, učitel poslech zopakuje dvakrát, případně 

vícekrát dle uváţení a jazykové pokročilosti své skupiny. Posléze je ţákům rozdán text, 
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  Úkol z http://www.iik.de/uebungen/uebungsseite/sonstiges/farben6.htm 

http://www.iik.de/uebungen/uebungsseite/sonstiges/farben6.htm
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příběh si poslechnou s textem, který mají před sebou. Pokud svou skupinu učitel dobře zná, 

odhadne, kterým výrazům v textu ţáci neporozumí. Během hodiny vysvětlí další slovní 

zásobu. 

Text pohádky: 

Eines Morgens trat Malwida, die Königin, vor ihr Schlosstor. Sie rief ihre Untertanen. 

„Blau!!!“ Das Blau kam. Es war sanft und mild. Es begrüßte Malwida freundlich und 

erfüllte den Himmel, erfüllte die Königin und verschwand leise. Dann rief Malwida das 

Rot. „Roooooot!!!“ Es warf sie fast um. Doch sie befahl ihm ein Pferd zu sein und so 

durchritten sie das Königreich. Das Rot war wild und tat gefährliche Dinge. Malwida 

fühlte sich auch wild und gefährlich. Irgendwann hatte sie genug und befahl dem Rot zu 

verschwinden. Es blieb ein bisschen Rosa, aber nicht lange, denn dann kam das Gelb. 

„Bleib!“, sagte sie, „du bist so schön warm und hell…“ Aber das Gelb war nicht nur 

schön und hell, sondern konnte auch zickig und gemein sein. Das sanfte Blau wollte 

schlichten, aber es konnte sich nicht durchsetzen. Dann kam noch neugierig das Rot dazu 

und alles wurde grau. Und grauer. Und grauer. Malwida war grau, das Schloss war grau, 

der Berg war grau, der Himmel war grau. „Hau ab!“, sagte Malwida. Sie schimpfte, 

tobte, schrie. Das Grau ließ sich nichts befehlen, es blieb. So verging eine lange Zeit. 

Malwida wurde traurig. Die Traurigkeit kroch in sie hinein wie das Grau. Die Königin 

der Farben war keine Königin mehr. Sie war nicht mehr sanft, nicht mehr wild, nicht 

mehr warm, nur noch traurig. Da musste Malwida weinen. Erst ganz schwach und leise, 

dann immer stärker und lauter. Es quollen Mengen von Tränen hervor, und je mehr 

Tränen kamen, um so mehr verschwand das Grau. Stattdessen waren überall ihre Tränen. 

Und da waren sie wieder! Das sanfte Blau, das wilde Rot, das warme und manchmal 

gemeine Gelb. Sie spielten zusammen… Bis sie müde wurden. Dann deckte das sanfte 

Blau alles zu. 

Dle mého úsudku vysvětluji následující slovní zásobu. Učitel mluví v hodině pouze 

německy, proto i slovíčka jsou vysvětlená v německém jazyce. Pokud by ţáci opravdu 

nerozuměli, řekne jim učitel přesný český ekvivalent. 

Vysvětlení slovní zásoby (Worschatzerklärung) 

• (die) Untertanen – Bürger einer Monarchie oder eines Fürstentums 

• zickig – launisch, überspannt, eigensinnig, verklemmt, prüde 

 die Zicke = die Ziege, zickig ist eine Frau, bockig ist ein Mann 
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 bockig – trotzig, störrisch, aufsässig, landschaftlich langweilig 

• sanft – angenehm wirkend, die Freundlichkeit und Ruhe ausstrahlt 

• schlichten – als unbeteiligter Dritter zwischen streitenden Parteien vermitteln und 

deren Streit beilegen 

• quollen/quellen – überfliessen, aus einer relativ engen Öffnung in größerer Dichte 

hervordringen (Wasser quillt aus der Erde.) 

• abhauen (hieb ab, abgehauen) – verschwinden, abtrennen  

• kriechen (kroch, gekrochen) – sich drehen, sich widmen 

3.2.1.3.2 Dramatické zpracování 

Učitel rozdá v kaţdé skupině kartičky, na kterých jsou napsány role, které mají 

studenti ztvárnit. V kaţdé skupině vystupuje vţdy jedna královna („Königin“), ostatní 

účastníci jsou její poddaní („Untertaten“). Přesné názvy barev podle pohádkového příběhu 

nezadávám záměrně, aby si hráči ve skupině sami určili, kdo bude představovat kterou barvu. 

Učitel pohádku předčítá a studenti dle obsahu příběhu reagují dle svých vybraných rolí 

a předvádějí daný příběh. Učitel při četbě zváţí, kdy například hlasem pozastaví, kdy bude 

pokračovat apod. Reaguje konkrétně na skupinu, se kterou pracuje. Existuje mnoho způsobů, 

jak je moţné improvizaci ztvárnit. Rozdíl je v počtu zúčastněných studentů. Ve skupině můţe 

kaţdou barvu, tedy kaţdého poddaného, představovat jiná osoba. Druhá moţnost je, ţe 

poddané představují všichni zúčastnění, své pantomimické vyjádření mění dle barvy, která je 

zrovna v pohádce popisována. 

Pohádka nabízí další moţnosti zpracování. Její jednotlivé scény, popř. celou pohádku, 

lze „točit“ jako film se všemi podrobnostmi (s rolí reţiséra, kostymérky apod.), hrát 

pantomimicky nebo zpracovat jako dabing. Učitel se můţe pokusit zadat kaţdé skupině jiný 

úkol (viz. DVD). Takový způsob práce je však časově i organizačně náročný. Prezentace před 

třídou pak můţe působit poněkud chaoticky. 

3.2.1.3.3 Malování s hudbou 

Jiţ jsem zmínila hudební cd přiloţené k obrázkové knize „Královna barev“. Na albu je 

šest písní, jejichţ poslech trvá zhruba půl hodiny. Jednotlivé písně korespondují s průběhem 

příběhu. V první části nachází posluchač úvod pohádky a část modré barvy („Intro und 

Blau“). Dále pokračují části s názvy Červená, Růţová a Ţlutá 1. část, Ţlutá 2. část, Šedá a 
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slzy, Finále („Rot, Rosa und Gelb 1. Teil, Gelb 2.Teil, Grau und Tränen, Finale“). Poslední 

nahrávku tvoří samotný text bez hudebního doprovodu. 

Hudba dokresluje celý příběh „Královny barev“. Začíná krátkým úvodem, pro který 

jsou charakteristické úderné a vznešené tóny. Postupně se hudebními motivy představují 

jednotlivé barvy. Přichází průzračná modrá, rychlá, divoká a nebezpečná červená. Jakmile 

utichne lavina bicích nástrojů červené, zjistíme, ţe „Královna barev“ zavolala pomalou, 

leţérní růţovou, kdy saxofon jako by nabádal k uţívání volného dne. Příjemná ţlutá přechází 

z pomalé do rychlé hudby. Zřejmě předjímá budoucí konflikt, kdy královna, unavená a 

znuděná poddanými, vyvolává hádky, vykazuje ţlutou, která odmítá uposlechnout. Postupně 

se ke ţluté přidávají další zmíněné barvy, naznačeny vţdy příslušným hudebním motivem. 

V okamţiku přeměny celého království v šedou zní dlouhý táhlý tón a exotická flétna. Část, 

kdy královna pláče, je emočně velmi silný. Kolem ní se kutálí barevné slzy, hraje kalimba, 

melodie směřuje vzhůru, je energičtější. Postupně se vracejí motivy všech barev, v pozitivním 

duchu, královna si hraje se všemi barvami, království je zachráněno. 

Vybrala jsem záměrně část, kde je hudebně zpracováno šedé, smutné království, které 

se díky královniným slzám stává opět barevným. Úkolem studentů je nejen poslouchat tuto 

část, konkrétně se jedná o 4. a 5. skladbu (Gelb 2.Teil, Grau und Tränen), ale také nakreslit 

daný příběh pomocí pouţití pastelek a barevných tuţek. Po této části ţáci prezentují své 

výtvory před všemi, vysvětlují v německém jazyce, co nakreslili. Učitel můţe studentům také 

zadat, aby popsali obrázek písemně. 

3.2.1.4 Další možná cvičení inspirovaná knihou „Královna barev“ 

Během přípravy projektu „Královna barev“ vzniklo mnoho dalších úkolů, které jsem 

z časových důvodů nemohla vyuţít v praxi. Mohou však obohatit další vyučovací hodiny 

německého jazyka. Učitel jejich prostřednictvím klade na ţáky větší nároky, jejich znalosti 

nenásilnou formou prohlubuje. 

Náměty k další práci: 

 Rozvoj asociací: rot wie ../blau wie… (červený jako…/modrý jako…) 

→ pouţití dalších slovních spojení (sloţenin):  

„Himmelblau“ – modrý jako obloha 

„blau sein“ – „být modrý“ ve významu být opilý 

„ins Blaue schießen/irgendwohin etwas werfen“ – něco zahodit 
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„ins Blaue fahren“ – jet do přírody (častější výraz je „ins Grüne 

fahren“) 

 → tvořit věty, příp. věty s doplněním („Lückentexte“) různé 

gramatické obtíţnosti 

→ „Stichwörter“ (hesla): „Königreich, Freudigkeit, Welt“ – dále s nimi 

pracovat, napsat příběh, asociace, brainstorming 

→ vysvětlit rozdíl mezi „podobnými výrazy: „Wechsel und Wandel“ 

(„Wechsel“ – spojeno s penězi, „Euro wechseln“ 

„Wandel“ – kvalitativní význam, „Lebenswandel, Sprachwandel“) 

 „Lebenslauf einer Farbe/Charakteristik einer Farbe“ - napsat ţivotopis určité 

barvy/povaha určité barvy (volný slohový projev). 

 „Bilderbeschreibungen“/popis obrazů – zadat do dvojic nebo do skupiny, popsat 

určitý obraz z knihy. Můţeme zadat tak, aby obrazy měly jistou návaznost, ţáci pak 

dostanou za úkol příběh dopsat, dovyprávět (obrazy z kníţky viz. cd). 

 „Drei Hauptinformationen des Märchens“/ Tři hlavní informace z pohádky 

(najít, sepsat a prezentovat ve skupině) 

 Vyhledat další knihy nebo filmy, kde je v názvu pouţita určitá barva, vysvětlení názvu 

 „Buchumschlag“ - vytvořit obálku pro knihu „Královna barev“ – aniţ by ţáci znali 

obal knihy v originále nebo příběh z knihy, pak návrh prezentovat před celou třídou. 

 Najít jméno pro „barevné království“ („Namen für das Königreich“) – návrhy: 

„Regenbogensland, Farbenland, Buntesland, ...“  

Napsat reportáţ o návštěvě tohoto království („Reportage über Besuch eines 

märchenhaften Landes/Bunteslandbesuch“) 

 Projekt na více vyučovacích hodin „Farbenprojekt“: Ţáci mají v určitém termínu (do 

týdne nebo měsíce) shromáţdit materiál o jedné určité barvě (mohou pracovat ve 

skupině). Měli by uvést, proč si určitou barvu zvolili, kde se s ní mohou setkat apod. 

V závěru vytvoří prezentaci, plakát, popř. mohou zvolit jinou formu zpracování, 

samozřejmě v německém jazyce. Tento projekt je časově náročnější, lze jej zařadit do 

více vyučovacích hodin. 

 „Filmszene mit Dabing“ – zinscenovat scény z pohádky, jako kdyby to byl film a 

dabovat při tom dialog barev mezi sebou. 
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3.3 Poznatky z empirického šetření  

3.3.1 Výběr ověřovaných složek a jejich zdůvodnění 

Ve zkušebních hodinách jsem ověřovala dvě důleţité sloţky. Především šlo o výzkum 

dramapedagogické práce v hodině cizího jazyka. Chtěla jsem zjistit, zda zadané úkoly probudí 

ve studentech chuť konverzovat v německém jazyce a zda si pomocí cvičení zlepšují řečové 

dovednosti a jazykové prostředky. Dalším zkoumaným prvkem byla aktivita studentů a jejich 

zapojení do dílčích aktivit. Pokud studenti nebudou mít zájem se na dílčích aktivitách podílet, 

nebude vyučovací proces smysluplný. 

Pozitivní výsledky přinesla společná práce ve třídě, která rozvíjela napětí ve skupině. 

Při samostatném řešení úkolu se ţáci více zaměřili na daný jazykový úkol, byli více 

motivováni vyřešit jej co nejlépe, jelikoţ soutěţili s dalšími skupinami. 

Dalším zkoumaným prvkem byla práce s literárním textem. Mým záměrem bylo najít 

krátký, avšak zajímavý a poutavý text, který bude odpovídat jazykové úrovni studentů. Chtěla 

jsem, aby se z textu mohly vyvodit další dramapedagogické a jazykové úkoly, coţ se v obou 

hodinách podařilo.
107

 

Dramatická výchova a její prvky mohou mít v hodině jakéhokoli jazyka, ať uţ 

mateřského, či cizího, terapeutické působení. Díky nim můţeme objevit i ţákovy slabosti, se 

kterými je moţno pracovat a postupně je eliminovat. Dalším kladem vyuţití dramatických 

prvků můţe být objevení sociálně patologických jevů, konkrétně v dnešních školách by se 

takto mohl řešit a detektovat problém šikany. 

3.3.2 Výběr skupiny a pomůcky 

Projekt byl vyzkoušen na studentech 2. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy, katedry germanistiky ve výuce předmětu jazyková cvičení. Chtěla jsem ukázat svým 

mladším kolegům a kolegyním, budoucím učitelům, ţe hodina německého jazyka můţe být 

zpestřena kreativními úkoly. Dalším důvodem vyuţití mého projektu na vysoké škole bylo 

odhalení jiných úhlů pohledu na celé dílo a jeho vliv na efektivitu hodiny německého jazyka, 

přičemţ za stěţejní pokládám aspekt didaktický. 

                                                 
107

  Celý průběh je nejlépe pozorovatelný na DVD přiloţeném v diplomové práci. 
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Jedním z prvků projektu byla power-pointová prezentace (viz. Příloha), z pomůcek 

byly vyuţity projekční tabule, hudební cd, fotografie, barevné čtvrtky papíru, barevné tuţky, 

barevné kartičky a videokamera. Činnosti probíhaly ve velké třídě. 

3.3.3 Časové umístění a personální zajištění 

Projekt byl proveden dvakrát ve dvou různých skupinách, v kaţdé skupině ve dvou 

vyučovacích hodinách (90 minut). Na provedení projektu se podílelo několik osob. Během 

realizace projektu mi byli nápomocni dva pedagogové z katedry germanistiky, z toho jeden 

rodilý mluvčí, vyučující semináře jazykových cvičení, který navštěvují povinně studenti 

katedry germanistiky, se projektu účastnil jako jazykový poradce. Druhý vyučující celý 

projekt dokumentoval. 

V první skupině jazykových cvičení pracovalo celkem pět osob a jejich vyučující, 

rodilý mluvčí. I přes malý počet účastníků proběhly vyučovací hodiny bez problému. V druhé 

skupině pracovalo osm studentů. Obě 90 minutové hodiny s 10 minutovou přestávkou 

proběhly v ranních hodinách, konkrétně od 8.55 do 10.35 hod 

3.3.4 Struktura práce v hodině 

Struktura hodiny vypadala následovně u studentů první skupiny jazykových cvičení. 

Na začátku dvouhodiny (90 minut) se studenti seznámili s motivačními dramatickými hrami, 

které navodily atmosféru celé hodiny. Tuto fázi jsem nazvala jako „1. fázi“. Postupné úkoly 

směřovaly k samotnému tématu hodiny, tedy pohádce o „Královně barev“ (2. fáze) a 

v poslední fázi (3. fázi) jsem pracovala jiţ s literárním textem pohádky. 

V obou skupinách jsem vyzkoušela podobné úkoly. Avšak v druhé skupině (obzvláště 

na videozáznamu je vidět rozdíl) pracuji s pohádkou jiţ v 2. fázi. Tato část by se mohla 

nazvat „úvodní cvičení k pohádce“. Chtěla jsem vyzkoušet, jak budou studenti na zcela 

neznámý text reagovat. Nápad vzešel také po vyučování v první skupině studentů. Chtěla 

jsem, aby se s literárním textem pracovalo více, ne jen okrajově (jako v první skupině). Do 

úvodních cvičení jsem zařadila jak úkoly 1. i 2. fáze navrţeného projektu. 

3.3.5 Popis průběhu a vyhodnocení jednotlivých cvičení 

V této kapitole popíšu všechny fáze projektu a přidám zde autentické práce studentů. 

Budu srovnávat práci v první skupině jazykových cvičeních (zde se studenti rozdělili do 
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dalších dvou „podskupin“) a v druhé skupině jazykových cvičení, kde studenti pracovali 

s pozměněným postupem v projektu (viz. níţe a video). 

3.3.5.1 1. fáze 

V této fázi jde v první skupině hlavně o poslech německého jazyka. Úkolem studentů 

je rozumět zadaným úkolům učitele. Studenti chodili po třídě, reagovali na daná místa, kde se 

zrovna ocitli. Atmosféra hodiny se stala komunikativnější a aktivnější, kdyţ se ţáci měli 

pozdravit. Začali se s ostatními kontaktovat, coţ je přinutilo k větší aktivitě a tvůrčí práci. 

Důleţitým momentem bylo začít pouţívat tělo a jeho části s ostatními účastníky skupiny. 

„Seznamovací část“ byla zakončena vyřčením jmen. I kdyţ se ţáci znali, pokládali aktivitu za 

zajímavou a přínosnou pro nové skupiny, se kterými začnou pracovat ve svých vyučovacích 

hodinách. 

V druhé skupině lze na videozáznamu vidět rozdílnou práci. Jak jsem jiţ uvedla výše, 

do úvodních cvičení jsem zařadila jak úkoly 1. i 2. fáze navrţeného projektu. Nejlépe je rozdíl 

poznatelný po zhlédnutí videa 1. fáze jak v první., tak i v druhé skupině. 

3.3.5.2 2. fáze 

3.3.5.2.1 Asociace barev 

Zde jsou výsledky pouze první skupiny, jelikoţ jsem tyto asociace v druhé skupině 

z časových důvodů neprováděla. 

1. 2. 

ROT – Liebe ROT – Herz, Liebe, Blut, Wut 

BLAU – Regenbogen, Blumen BLAU – Himmel, Meer, Mann  

GRÜN – Natur GRÜN – Natur, Wald, Grass 

GELB – Sonne GELB – Sonne, Kanarienvogel, Energie 

LILA – Kleidung LILA - Feminismus 

SCHWARZ – Tod SCHWARZ – traurig, Tod 

 BRAUN – Nazi 

Musím podotknout, ţe v druhém sloupci hodně pomáhal vyučují celého předmětu, tedy 

rodilý mluvčí, a rozdíl v pouţití slovní zásoby je znatelný. Do tohoto sloupce (vpravo) 

studenti zařadili navíc barvu hnědou. Asociace jsou velmi zajímavé, studenti pouţili 

k červené barvě slova jako krev („Blut“) a („Wut“), u ţluté barvy napsali nejen slunce 
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(„Sonne“), ale také kanárek („Kanarienvogel“) a energie („Energie“). Velmi zajímavé jsou 

asociace u barvy fialové, kdy účastníci napsali slovo feminismus („Feminismus“) a u barvy 

hnědé uvedli slovo nacisté („Nazi“). Samozřejmě po diskuzi vyšlo najevo, ţe obě neobvyklá 

slova měl svědomí rodilý mluvčí. 

2. úkol 

1. 2. 

ROT wie Feuer ORANGE wie Apfelsinnen 

GELB wie Sonne GRÜN wie Wiese, die Green 

BLAU wie Nebel GELB wie Sonne 

GRÜN wie Grass LILA wie Veilchen 

BRAUN wie Erde GRAU wie Maus, konservativ, das Wetter 1412 

WEISS wie Schnee 

ROSA wie Schwein 

Opět můţeme vidět velké rozdíly mezi pouţitím slovních výrazů a počtů barev. V druhém 

sloupci napomáhal opět rodilý mluvčí, který je velkým milovníkem historie a politiky. 

Asociace na barvu šedá zní: „konzervativní a počasí v roce 1412.“ 

3.3.5.2.2 Jazykové úkoly s barvami - rčení 

Tento úkol byl pouţit také jen v první skupině. Největší problémy dělala rčení číslo 4 a 7. 

Nejedná se o věty, u kterých najdeme české ekvivalenty, význam rčení bylo nutné odvodit. 

4. Sie haben immer zu wenig Geld. Sie kommen auf keinen grünen Zweig. 

V češtině: Stále mají málo peněz. Nikdy nebudou mít úspěch/nebudou bohatí… 

(doslovný překlad: nepřijdou na ţádné zelené větvi …) 

7. Sie ist sehr unerfahren. Sie ist noch grün hinter den Ohren. 

V češtině: Ona je velmi nezkušená. 

(doslovný překlad: je ještě zelená za ušima …) 

3.3.5.2.3 Význam barev 

Práce probíhala ve skupinách. Ţáci si při této aktivitě rozšířili slovní zásobu, na konci 

jsme německy diskutovali, proč se pro určitou barvu rozhodli. Uvádím zde správná řešení, na 

přiloţeném cd i v příloze je moţné shlédnout práci ve skupinách. 
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3.3.5.3 3. fáze 

3.3.5.3.1 Dramatické zpracování 

Další fází práce, která následovala po prezentacích ve skupině, je diskuze na téma 

verbální a neverbální komunikace při dramatických aktivitách. Podle videa lze srovnat obě 

varianty práce ve skupinách. Kaţdý typ má své úskalí. Při neverbálním zpracování 

nepouţívají ţáci jazyk, avšak musí porozumět zadání úkolu. Při verbálním zpracování si 

uvědomují, jak je těţké pouţít cizí jazyk v dané situaci. 

3.3.5.3.2 Malování podle hudby 

Popisy uvádím v autentické podobě (včetně gramatických i jiných grafických 

nepřesností). V projektu „Královna barev“, který je v mé práci detailně popsán, jsem vyuţila 

hudební sloţku, která však nebyla hlavním předmětem mé práce. Hudba zde jen dokreslovala 

náladu celého příběhu. Úkolem studentů bylo malovat podle hudebního doprovodu své pocity 

a příběh „Královny barev“. Později vše prezentovali před svými spoluţáky a mluvili o tom, 

do jaké míra je hudba při práci ovlivnila. Na většinu studentů působila pozitivně a pomáhala 

jim při zachycení příběhu. Setkala jsem se však také s odmítavými reakcemi (jednalo se o dva 

případy, kdy zvuková kulisa příběhu způsobila sklíčenost a práci na úkolu zkomplikovala. 

Obrázky jsou v příloze i na přiloţeném cd. 

A. Práce studentů první skupiny jazykových cvičení (jde o anonymní popisy): 

Obrázek č. 1: 

„Ich habe gewusst, dass dort das Gelb und das Rot und das Blau ist. Aber das Musik so 

depressive war, so ich habe schwarze Farbe benutzt. Und ich habe es als Chaos gefühlt. 

Zweiter Bild ist nur blau, weil das Blau herrgehobt im Text gewesen wurde. Dann war alles 

Grau – Schloss, Berg … Die Königin war kein Königin mehr und sie weinte. Am Ende war 

Musik optimistischer und alles wurde bunt in Ordnung.“ 

Obrázek č.2: 

„Die Musik war laut… Hier fühlte ich etwas böses - etwas böses mit ein bisschen etwas 

Schönes… Hier war alles im Ruhig… Das zeichnet Blau und Rot… etwas feiern oder… etwas 

traurig…“ 

Obrázek č. 3: 
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„Zuerst war es sehr laut, intensiv, scharfe Toren, streiten, BANG… Ruhig wie ein Fluß… 

Brau – Lärm, lustig – Klinge, Leute tanzen… Grau - Spannung, Gefahr, Kreuz – keine 

Königin, weinen, lustige Tone beginnen, Trompete, Schritt, wieder lustr, wie Feier“ 

Obrázek č.4: 

 „Zuerst war die Musik ein bischen pesimistisch und unangenehm, deshalb benutzte ich 

schwarze Farbe. Dann möchte Blau durchsetzen, aber Grau ist stärker, deshalb habe ich blau 

unter grau gemalt und blau ist immer kleiner, grau immer größer. Die Königin weint und ist 

nicht mehr die Königin der Farben. Dann verschwand das Grau und die lustige optimistische 

Farben kamen zurück.“ 

Obrázek č.5: 

„1. Die Farben wurden vorgestellt. Blau ist mild, sanft. Rot ein bisschen gefährlich. Gelb 

kann auch ein bisschen gefährlich sein, nicht nur schön. Da kommt grau. 

2. Alles wird grau, Schloss, Berg, es gibt Streiten. 

3. Auch Königin wird grau. Sie ist keine Königin. Wir können Tränen sehen. Je mehr Tränen, 

desto mehr blaue Farben. 

4. Die Farben sind wieder hier. Sie spielen zusammen – es ist wie ein Regenbogen.“ 

Obrázek č.6: 

„Die Prinzessin – die agressive rote Farbe erweitert sich immer bis nur das Gesicht der 

Prinzessin sehen ist. Die blaue Farbe kommt aus der Ecke die Prinzessin zu retten.“ 

B. Práce studentů druhé skupiny jazykových cvičení (jde o anonymní popisy): 

Obrázek č. 1: 

„Die Farben streiten sich und dann alles ist grau. Keine Farben mehr... Königin der Farben 

ist nicht mehr die Königin. Sie weint und weint...“ 

Obrázek č.2: 

„Ein dunkler Wald, der gefährlich ist und wenn jemand im Wald ist, fühlt er unglücklich, 

traurig und etwas böse folgt ihm. Er kann nie weglaufen und die Wölkchen weinen, weil sie 

das Unglück sehen.“ 

Obrázek č.3: 

„Auf dem Papier habe ich eine Prinzessin gemalt. Das Märchen lautete nämlich sehr 

traurigsvoll. Das ist beim Märchen nicht gewöhnlich und es hat mich erschreckt und ich 

bekam viele „graue“ Ideen. Deshalb sieht mein Bild nicht sehr optimistisch. Am Ende aber 

war die Musik nicht so traurig und ich habe ein gelbes Pferd dazu gemalt.“ 
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Obrázek č.4: 

„1. Es kommt zum Streit. 

2. Das Rot dominiert. 

3. Alles wird Grau. 

4. Alles ist Grau. 

5. Die Königin ist sehr unglücklich. 

6. Sie vergießt bittere Tränen. 

7. Das Grau verschwindet, am Himmel erscheint der Regenbogen. Die Fraben kehren zurück. 

Obrázek č.5: 

„Zwei Gruppen: schwarze und braune kämpfen gegeneinander. Alle sind davon traurig, aber 

dann kommen die grünen Soldaten und toten den König von der schwarzen Gruppe. Auf 

anderer Seite sind daher nur angenehmer Farben. Alles ist in Ordnung.“ 

Obrázek č.6: 

„Es ist Feuer von Farben, sie sind nicht still, sie wechseln immer. Sie sind lebendig, aber ihre 

Aura ist grau – das ist der Platz, wo sie gemischt werden. Und das Lila? Das ist die Farbe der 

Träume.“ 

Obrázek č.7: 

„Ich habe die Königin und ihre Untertäne gemalt. Jede Farbe hat andere Eigenschaften. Die 

Blauen sind nett. Die Gelben sind manchmal nett und manchmal böse. Die Roten sind böse 

und streiten sich miteinander und gegeneinander der Königin. Alles ist dunkel und 

unangenehm.“ 

Obrázek č.8: 

„Wenn ich immer etwas Solches male, bin ich immer, meine aktuelle Laune und Emotionen 

beeinfluss. Darum kann ich nie gut erklären, was ich genau gemalt habe. Im diesen Moment 

habe ich probiert, Musik zuhören und mit Hilfe Farben darauf reagieren.“ 

Z komentáře studentů lze usoudit, ţe se většinou snaţí drţet dějové linie pohádky. 

V některých případech najdeme menší odchylky od příběhu. Ţáci pracovali s ukázkou, kde 

dochází ke zvratu. Překvapilo mě, ţe studenti popisovali spíše negativní části příběhu, 

pozitivní většinou opomenuli. Důvodem jejich spontánního rozhodnutí můţe být zvuková 

kulisa, která na ně v určitých momentech působila intenzivně. 

V některých pracích najdeme značné mnoţství gramatických chyb, tyto popisy jsou 

často heslovité. Můţeme konstatovat, ţe se jedná o zachycení vnitřních pochodů studentů, 
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které nelze vţdy vyjádřit logickými větnými spojeními nebo jsou po stránce jazykové 

náročné. U studentů v německém jazyce pokročilejších můţeme sledovat popisy obrázků 

tvořené plynulými větami. Jako pozitivum vnímám fakt, ţe většina studentů při práci vyuţila 

nově získané prostředky slovní zásoby. 

Na konci celého projektu jsem demonstrovala obrázky z knihy „Královna barev“ (viz. 

Přiloţené cd). Podle kresleného příběhu ţáci opět celou pohádku hlasitě přečetli. Následovala 

krátká diskuze o vztahu obsahové a výtvarné stránky příběhu. 

3.3.6 Celkové vyhodnocení a perspektivy podobných projektů.  

Projekt navrţený v práci neodpovídá úplně přesně jeho ověření v praxi. V první 

skupině byl projekt orientován spíše jazykově, v druhé skupině jsem díky zkušenostem ze 

skupiny druhé zařadila více dramapedagogické práce (viz. Video). 

V první skupině pracovalo celkem pět osob a jejich vyučující, rodilý mluvčí. I přes 

malý počet účastníků proběhly vyučovací hodiny bez problému. Výhodou bylo, ţe na 

kaţdého účastníka jsem měla více času. Počet lidí v druhé skupině byl vyšší, tvořilo ji osm 

studentek. Ve druhé skupině se mi lépe pracovalo, jelikoţ jsem si vyzkoušela zadané úkoly uţ 

ve skupině první a byla jsem více připravena reagovat na určité situace. 

Přestoţe byl projekt realizován studenty 2. ročníku katedry germanistiky, měli 

účastníci problémy s porozuměním textu. Mým původním záměrem bylo pracovat bez 

vysvětlení slovní zásoby a komunikovat se studenty pouze německy. Bez překladu některých 

slovních spojení do češtiny se však pracovalo velmi těţce. Proto se domnívám, ţe při realizaci 

projektu na střední nebo základní škole bude nutné ţáky před započetím vlastní práce 

připravit (především v oblasti slovní zásoby), popř. jazykovou podobu příběhu přizpůsobit 

určité jazykové způsobilosti konkrétních skupin. 

Projekt byl částečně natáčen (viz. DVD). Z práce první skupiny vznikl videozáznam 

zachycující 35 minut skupinových aktivit, záběry z druhé skupiny jsou delší, trvají zhruba 42 

minut. Video je v příloze rozděleno podle pracovních skupin (první a druhá), pak upraveno do 

tří fází projektu. v kaţdé skupině ve dvou vyučovacích hodinách (90 minut). Podle těchto fází 

jsou všechny záznamy také v praktické části pojmenovány. 

Ze závěrečných diskuzí vyplynulo, ţe je vhodné pracovat v početnější skupině, 

jednotlivé dílčí úkoly v jejím rámci zadávat dvojicím nebo trojicím, coţ ţáky motivuje k větší 
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aktivitě. Naopak dramatické zpracování bylo realizováno srozumitelněji a přehledněji 

ve skupině, kde byly jasně zadány role jednotlivcům. 

Pro srovnání jsem stejný projekt uvedla u studentů 4. a 5. ročníku katedry 

germanistiky v semináři „Didaktika literatury“. Tito studenti nebyli novým způsobem práce 

překvapeni, projekt sice nemohl být z časových důvodů proveden celý, jeho realizaci jsem 

však naznačila za pomoci power-pointové prezentace. Některé úkoly jsme v hodině 

vyzkoušeli. Setkala jsem se s porozuměním textu, který jsme díky zkušenostem starších 

studentů z praxe podrobně rozebrali rovněţ z hlediska didaktického. Společně jsme nastínili 

další moţné úlohy při práci s knihou „Královna barev“. Pozitivní hodnocení 

dramapedagogických postupů i projektu ve skupině bylo pro mne potvrzením toho, ţe vyuţití 

dramapedagogiky a práce s literárními texty jsou pro učitele zajímavou a perspektivní oblastí. 
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4 Resumé 

Diplomová práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části uvádím 

zkoumanou problematiku a rozebírám význam studia cizích jazyků v současném světě. 

Zaměřuji se na pouţití prvků uměleckých výchov a jejich postupů při osvojování cizího 

jazyka. Dramatickou výchovu zařazuji do výuky německého jazyka jako metodu a popisuji 

strukturu hodiny při práci s ní. Hudební prvky nejsou prioritou mé práce, jejich pouţitím 

rozumím „zpestření“ dramatických a jazykových aktivit. Literární výchovu zde představuje 

text ţánru obrazové knihy a jeho vyuţití v hodině německého jazyka. 

Teoretická část pokračuje zkoumáním postupů práce v projektové výuce jako metodě 

pro práci s literárním textem, obrazovým materiálem a hudebními prvky. Následuje teoretická 

příprava pro vytvoření návrhu projektu vyučovacích hodin německého jazyka, jehoţ realizace 

je uvedena v části praktické. Pozornost věnuji i jazykovým prostředkům a řečovým 

dovednostem a moţnostem jejich zdokonalování formou zmíněných metod. 

V praktické části se věnuji provedení některých úkolů. Je zde uveden návrh projektu 

se vstupními informacemi pro učitele, kteří se rozhodnou projekt ve své praxi vyuţít, jeho 

průběhové a reflexní fáze. Druhou část tvoří empirické ověření dílčích úkolů v praxi ve 

skupině studentek 2. ročníku katedry germanistiky Univerzity Karlovy v Praze. 

V poslední podkapitole praktické části rozebírám výsledky ověření projektu v praxi, 

upozorňuji na jeho úskalí, pozitiva i negativa. Celkově hodnotím jeho přípravu, průběh i 

reflexi. V závěru práce jsou uvedeny přílohy (jejich součástí je fotodokumentace, video 

nahrávka, práce studentů) a seznam primární a sekundární literatury. 
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4.1 Das Resümee 

Die Diplomarbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im 

theoretischen Teil wird die untersuchte Problematik und eine Analyse der Bedeutung des 

Fremdsprachenlernens in der heutigen Welt vorgestellt. Dabei konzentriere ich mich auf die 

Anwendung von Elementen der Kunsterziehung und die Einführung ihrer Methoden bei 

Erlernenvon Fremdsprachen. Die Dramapädagogik ist eine Methode der Kunsterziehung und 

die Struktur der dramapädagogischen Arbeit wird in dieser Arbeit beschrieben. 

Musikelemente haben keine Priorität in meiner Diplomarbeit, ich benutze sie jedoch 

als „lebendige Elemente“ bei dramapädagogischen und sprachlichen Aktivitäten. Die 

Literaturerziehung wird hier mit Hilfe des Genres „Bilderbuch“ und seiner Verwendung im 

Deutschunterricht dargestellt. 

Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der Erforschung von Arbeitsweisen des 

Projektunterrichts als eine Methode für die Arbeit mit literarischen Texten, Bildmaterial und 

Musikelementen. Weiterhin folgt eine theoretische Vorbereitung auf einen Vorschlag für 

Projekte im Deutschunterricht, dessen Umsetzung im praktischen Teil dargetellt 

wird. Besondere Beachtung habe ich den Sprachmittel und Sprachfertigkeiten und den 

Möglichkeiten ihrer Verbesserung durch die beschriebenen Methoden geschenkt. 

Der praktische Teil ist der Durchführung einiger Aufgaben gewidmet. Er enthält einen 

Projektvorschlag mit Eingangsinformationen für LehrerInnen, die in ihrer Praxis dieses 

Konzept benutzen wollen, sowie Projektphasen. Der zweite Teil besteht aus einer empirischen 

Überprüfung bestimmter Teilaufgaben in einer Gruppe von Studenten der Pädagogischen 

Fakultät der Karlsuniversität in Prag, die im zweiten Studienjahr am Institut für Germanistik 

studieren. 

Im Schlussteil analysiere ich die Ergebnisse der Projektüberprüfung in der Praxis; 

dabei mache ich auf seine Tücken, Vor- und Nachteile aufmerksam. Allgemein bewerte ich 

die Vorbereitung, den Vorgang und die Reflektion des Projekts. Am Ende der Diplomarbeit 

finden sich der Anhang (einschließlich Fotografien, Videos, Arbeit der Studenten) und das 

Literaturverzeichnis. 
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4.2 Resume 

The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part I start by 

exploring the issue and analyzing the importance of studying foreign languages in the world. I 

focus on the most commonly used elements of aesthetical education and its methods when 

learning a foreign language. Drama pedagogy is included in German language classes as a 

method of teaching and I describe the lessons and their structure. 

Musical elements are not the main priority of my work; but utilizing drama and 

language activities does bring more diversity. Literary education is introduced by the genre 

picture book text and is also used in the German lessons. 

The theoretical part continues by exploring the work plans in Project-based Learning 

as a method for working with a literary text, visual material and musical elements. The 

following is a proposed theoretical plan for the proposed German project lessons, which is 

implemented in the practical section. I pay close attention to the language resources as well as 

the language skills and the possibilities to improve them by the afore mentioned methods. 

The practical part is devoted to carrying out some of the tasks. It contains a proposal 

for a project with the required information for teachers who choose the project to use in their 

lessons and its continuous phases. The second part of practical part consists of the empirical 

verification of some of the tasks in a group of students from the Charles University in Prague, 

Faculty of Education, Department of Germanics, who are in the second year of their studies. 

In the end I analyze the results of the verification project that has been put into 

practice. I pay attention to its difficulties and also the pros and cons. I evaluate the preparation 

of the project as well as its processes and reflections. The conclusions are adduced the 

annexes (including photographs, videos, student work) and the list of primary and secondary 

literature. 
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5 Závěr  

Základním předpokladem přínosné funkční vyučovací hodiny a celého procesu učení 

je cílevědomá práce ţáka i učitele. Ve své diplomové práci jsem se pokusila teoreticky 

zpracovat a poté prakticky ověřit jeden ze způsobů, jak se k splnění tohoto předpokladu aspoň 

přiblíţit. Ověření potvrdilo mou hypotézu uvádějící, ţe beletristický text a dramatické aktivity 

lze úspěšně vyuţít jako námět k otevření cizojazyčné komunikace mezi studenty. 

V teoretické části jsem nastínila, jakými cestami by bylo moţné vzbudit u studentů 

zájem o studium cizího jazyka, motivovat je, to vše za pomoci metod vycházejících z teorie 

jazykového vyučování a metod pouţívaných v oblastech estetických. Došla jsem k závěru, ţe 

v oblasti dramapedagogických metod mají zásadní význam činnosti, které vyţadují aktivní 

zapojení ţáků v hodině, vedou k spontánnímu vyjadřování, pomáhají zbavit se ostychu 

komunikovat v cizím jazyce. Z řečových dovedností by měl dominovat volný mluvený projev 

jako schopnost reagovat na podnět vycházející z textu nebo přicházející od komunikačního 

partnera. 

V praktické části jsem na konkrétních příkladech ukázala, jak je moţné v hodině 

německého jazyka pracovat s uměleckým textem, jak za pomoci výtvarných a dramatických 

technik nejen získat nové poznatky a dovednosti jazykové, ale zároveň zvýšit efektivitu učení 

navozením podnětného a kreativního prostředí. V návaznosti na teoretickou část práce byla 

základem mého projektu komunikace jako přímé sdělování, přesně nácvik aktivních řečových 

dovedností vázaných na konkrétní situace. 

Ve zkušebních hodinách se potvrdila hypotéza tvrdící, ţe dramatické aktivity mají 

perspektivy pro zlepšení konverzace v jazyce německém. Aktivity podněcují nenásilně 

studenty k vědomému zvládání jazyka. V hodinách se také potvrdilo, ţe pomocí umění se 

mohou upevňovat jazykové znalosti. I přes náročnou přípravu jsem reflektovala, ţe v určité 

míře má smysl podobné aktivity do vyučovacího procesu začleňovat. Lze konstatovat, ţe 

umělecky zaměřený projekt jako způsob vyučování se potvrdil jako nanejvýš vhodná forma 

pro vytvoření artekomunikace. 

Svou práci bych chtěla uzavřít krátkým zamyšlením nad perspektivami mého 

diplomního tématu. Často jsem se setkala s tím, ţe popis jisté aktivity, jak jsem k ní dospěla 

ve své hodině, jsem při následném studiu objevila v několika publikacích. Přála bych si, aby 
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ţáci prostřednictvím umění porozuměli lépe světu, aby se díky němu sami vyvíjeli, a co je pro 

mě, jako budoucího učitele, nejdůleţitější, aby se při tom naučili ovládat cizí jazyk. 

Musím konstatovat, ţe způsob práce, který jsem ukázala na příkladu předkládaného 

projektu a který se pokouším permanentně zakotvit ve své praxi, potvrzuje můj předpoklad, 

ţe vzájemné propojování prvků z více oborů činí vyučování zajímavým, motivuje studenty, 

činnosti usnadňují zapamatování získaných poznatků. Zároveň však vnímám určitá úskalí, 

která představený projekt naznačil. Jedná se o časovou náročnost přípravy i samotné realizace 

projektu, určitá omezení organizačního charakteru, mám na mysli vhodnou místnost, 

odpovídající pomůcky, didaktickou techniku. Rovněţ skladba pracovních skupin, momentální 

situace ve skupině a samozřejmě ochota jednotlivých ţáků spolupracovat mohou konečný 

výsledek práce ovlivnit. 

Díky tvořivým aktivitám jsou učící se (ţáci i studenti, děti i dospělí) tvořiví také 

v cizojazyčné komunikaci, tvorbou jednotlivých vět a sdělení počínaje, rozsáhlejšími 

textovými celky konče. Do výchovy a vzdělání je nutné zahrnout činnosti vedoucí k tvořivosti 

jedince. Domnívám se, ţe velmi dobře se v hodinách uplatní umění současné (např. včetně 

filmové tvorby), které se věnuje aktuálním celosvětovým problémům. Tato oblast je ale 

otevřením nového tématu, v němţ já osobně spatřuji svou další cestu. 
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7 Přílohy 

2. fáze – Asociace 

Farbenübungen
• Über Farben sprechen/Assoziationen bilden:

• Die Studenten/Schüler aufschreiben, was sie sich unter
verschieden Farben vorstellen:

•• ROTROT

•• BLAUBLAU

•• GRGRÜÜNN

•• GELBGELB

•• LILALILA

•• SCHWARZSCHWARZ
 

Farbenübungen
• Assoziationen:

• ROT wie …..

• BLAU wie …..

• GRÜN wie …..

• GELB wie ….. 

• LILA wie …..

• SCHWARZ wie …..

• BRAUN wie …..

 



 

 

1. skupina – 1. část 

  

1. skupina – 2. část 

  

 



 

 

2. fáze - Redensarten mit Farben 

1. Er ist betrunken. Er ist __________. 

• grün 

• orange 

• Blau 

2. Er ist Pessimist. Er sieht __________. 

• rot 

• schwarz 

• Dunkelblau 

3. Karin hat einen reichen Mann, ein großes Haus und ein tolles Auto. Petra möchte das auch 

haben. Sie ist __________ vor Neid. 

• rot 

• grün 

• orange 

4. Sie haben immer zu wenig Geld. Sie kommen auf keinen __________ Zweig. 

• grünen 

• grauen 

• weißen 

5. Sie hat keine Fahrkarte. Sie fährt __________. 

• schwarz 

• blau 

• braun 

6. Er sieht alles optimistisch. Er schaut durch die __________ Brille. 

• grüne 

• rosarote 

• lila 

7. Sie ist sehr unerfahren. Sie ist noch __________ hinter den Ohren. 

• grün 

• gelb 

• rot 

8. Er geht unentschuldigt nicht zur Arbeit. Er macht __________. 

• gelb 

• blau 

• schwarz 

9. Er ist unschuldig. Er hat eine __________ Weste. 

• gelbe 

• weiße 

• rosa 

10. Er gerät in Wut. Er weiß nicht mehr, was er tut. Er sieht __________. 

• schwarz 

•  rot 

• grau 



 

 

3. fáze 

Malování s hudbou 

1. skupina 

Obrázek č. 1 a popis 

  

Obrázek č. 2 a popis 

  



 

 

Obrázek č. 3 a popis 

  

Obrázek č. 4 a popis 

  

Obrázek č. 5 a popis 

  



 

 

Obrázek č. 6 a popis 

  

2. skupina 

Obrázek č. 1 a popis 

  



 

 

Obrázek č. 2 a popis 

  

Obrázek č. 3 a popis 

  

Obrázek č. 4 a popis 

   



 

 

Obrázek č. 5 a popis 

  

Obrázek č. 6 a popis 

  



 

 

Obrázek č. 7 a popis 

  

Obrázek č. 8 a popis 

  

 


