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Anotace 

Ve své diplomové práci se zamýšlím nad otázkou, zda lze prostřednictvím 

počátečního četní a psaní přispět k rozvoji dětské tvořivosti v běžných podmínkách 

školy. Zabývám se také používáním různých metod a forem, které přispívají 

k rozvoji tvořivých schopností a dovedností. Pokusila jsem se přiblížit tvořivé 

činnosti, které jsem prováděla se žáky v průběhu dvou školních roků. Výsledky 

tvořivé práce dětí jsem porovnala s výsledky rozvoje dětské tvořivosti na několika 

dalších školách v malém průzkumu. 

Klíčová slova: 

Pojem - tvořivost, potřeby a faktory vedoucí k rozvoji tvořivosti, osobnost 

učitele, projekt, průzkum tvořivosti. 

Annotation 
My diploma dissertation deals with the question whether it is possible to achieve 

the development of children's creativity by their early reading and writing in 

common school condidions. I also use various methods and forms which conduce to 

the development of one's creative abilities and skills. I tired to outline the creative 

activitis which I had pursued with pupils in the course of two schools years. I did a 

small survey, comparing the results of the development of children's creativity on a 

number of other shools. 
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Úvod 

Motto: 

„ Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také 

hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby 

uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a 

kdekoliv se k nim dostanou. " 
(T. G. Masaryk) 

Otázky spojené se zkoumáním tvořivosti jsou v současné době neobyčejně 

aktuální a živé na celém světě. Všechny nové koncepce výchovy a vzdělávání dětí a 

mládeže zdůrazňují nutnost všestranného rozvoje tvořivých schopností, k němuž má 

škola významně přispět. Zaměřují se na uplatnění principů českého činnostního učení 

ve vzdělávacím procesu, a tím navazují jak na Komenského tradice v naší zemi, tak 

na vynikající snahy českých reformních škol a jejich učitelů. 

J.A. Komenský již v roce 1631 připravoval plán školské reformy v českých 
zemích a psal: 

„Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných spisů hromady 

slov,způsoby mluvení, průpovědi smyslů všelikých a tím je vycpali, ale otvírati jim 

rozum, aby z něho samého jako z pupence listí, květ, ovoce, ratolestky vyrůstaly a 

druhý rok opět zpupenců každé ratolestky tolikéž a tak pořád až do vzrostu 

dokonalého. " 

Přirozená výchova Komenského odmítala učení slov, vět, pouček a 

nahrazovala je seznámením se s věcmi. Mnohé z jeho myšlenek nejsou dosud obecně 

realizovány. 

Myšlenky T.G. Masaryka a J.A. Komenského plně vystihují můj cíl, který 

jsem si předsevzala a který jsem odhodlaná ve své profesi plnit. 



V odborné literatuře i při seminářích v rámci svého studia jsem se seznámila 

s mnoha různými metodami a formami výuky, které mě zaujaly. Velkou oporou při 

tvoření mé diplomové práce, ale také při tvořivé práci s dětmi ve školní třídě mi byli 

autoři a jejich publikace, kteří se rozvojem dětské tvořivosti zabývají. Patří mezi ně 

např. Maňák, Hlavsa, Lokša - Lokšová. Protože učím opakovaně 1.-3. ročník, 

snažím se směřovat svůj zájem zejména na taková témata, která při své práci využiji. 

Kladu si za cíl, aby děti, které učím, využívaly především své vrozené zvídavosti, 

touhy po samostatnosti, ale také schopnosti kooperace, odpovědnosti, tvořivosti a 

dokázaly kriticky myslet. Toto jsou předpoklady úspěšného uplatnění člověka ve 

společnosti. Chci však říci, že i když se dnes o tvořivosti hodně hovoří a s jejím 

rozvojem se počítá, jak v obecných cílech celkové koncepce výuky, tak i v cílech 

jednotlivých vzdělávacích programů a do budoucna i v cílech rámcového 

vzdělávacího programu, není to nová myšlenka. Mám však pocit, že se na ni při 

vyučování často zapomíná. 

Pokud jsem měla možnost konzultovat s vyučujícími příčinu toho, proč při své 

práci ve větší míře nevyužívají metody, postupy a cíle, které směřují k rozvoji 

tvořivosti, nejčastěji uváděli nedostatek časového prostoru. Také dotazník, který 

jsem zaslala kolegyním na různé školy v republice, abych se pokusila zmapovat 

rozvoj dětské tvořivosti, mi potvrdil, že učitele nejvíce stresuje při rozvoji tvořivosti 

čas. Ze své zkušenosti mohu říci, že proto, abych mohla dobře využívat metod, které 

vedou k rozvoji tvořivosti, je zapotřebí propracovaná příprava, která opravdu 

vyžaduje větší prostor na čas. Avšak jsem přesvědčena, že se již blýská na lepší časy 

neboť každá škola má možnost vytvořit si v rámci Rámcově vzdělávacího programu 

pro základní školy, školní vzdělávací program, ve kterém se může zaměřit na 

proměnu její vnitřní atmosféry. Tzn. zaměřit se především na program metodický a 

psychologický. 

Cílem mé práce je ukázat, co všechno jsem se pokusila s dětmi při výuce 

v běžné škole pro rozvoj tvořivosti udělat, aniž bych musela nějakým způsobem 

omezovat učební plán. V části, ve které se soustředím na teorii, bych se chtěla zmínit 

o pojmu tvořivost, dále o tom, proč je tolik důležité objasnit potřeby, které vedou 

k rozvoji dětské tvořivosti. Zmíním se o faktorech, které mají vliv na její rozvoj a 

naopak faktory, které působí proti. Soustředím se také na osobnost učitele a na jeho 

vliv, při rozvíjení tvořivosti u dětí. 



V praktické části bych chtěla prezentovat některé činnosti, které jsme s dětmi 

uskutečnili v průběhu dvou školních roků a v jednoměsíčním projektu. Naše 

výsledky jsem se pokusila porovnat s výsledky rozvoje dětské tvořivosti na několika 

dalších školách, v malém průzkumu tvořivosti a dokázat možnosti začlenění ZŠ a 

tvořivých metod do běžné výuky. 

V předminulém školním roce jsem poprvé učila prvňáčky. Složení této třídy je 

různorodé. Jsou tu tři děti rómského původu, z nichž jedna dívka opakuje první 

ročník, jeden chlapec je jednak velmi sociálně nevyzrálý a jednak inteligenčně 

zaostalý. Třetí žák rómského původu tvoří průměr třídy. Třídu navštěvují také slabší 

žáci, kteří trpí různými specifickými poruchami. Zbytek třídy jsou děti šikovné a čilé. 

Práce s těmito dětmi je velice specifická. Ktomu, abych udržela pozornost a 

soustředěnost dětí je nutné střídat formy a metody. Přestože některé děti z mé třídy 

přišly z mateřské školy se znalostí některých písmen nebo uměly dokonce přečíst i 

jednoduchá slova, musela jsem začít úplně od začátku a to tak, že jsem se snažila 

aktivně zapojit všechny děti i ty, které měly mezeiy v oblastech, ve kterých by již 

měly mít jasno. Na začátek školního roku jsem zařadila didaktickou hru, která má 

za cíl děti něčemu naučit hravou formou. Samozřejmě jsem využila ve vyučování 

také hry na rozvoj dětské tvořivosti, protože hra je dětem v tomto věku velice 

blízká. Vyzkoušela jsem velké množství metod, které rozvíjí dětskou tvořivost, ale 

také počáteční čtení a psaní.Tuto třídu jsem zařadila do zkoumaného vzorku dětí, 

v souvislosti s orientačním výzkumem, o kterém se podrobněji zmíním v praktické 

části mé diplomové práce. 

O rozvoj tvořivosti se pokouším v hodinách čtení a psaní. Mým cílem, 

kterého chci v tomto předmětu dosáhnout, není pouze naučit děti číst 

s porozuměním a psát, ale také naučit děti využít této dovednosti ke kritickému 

myšlení, o kterém se v dnešní době také velmi hovoří. Tzn., snažím se o to, aby se 

děti samy aktivně podílely na učení a samostatně myslely. Pro takové učení je nutné, 

aby děti pochopily smysl, aktivně se účastnily, využívaly různých strategií, učily se 

prostřednictvím autentických úkolů, využívaly dřívějších znalostí a dovedností a 

dokázaly vkládat nové poznatky do známých souvislostí, neplatí zde pravidlo jediné 

správné odpovědi.(Steeie, J.L., Meredith, K.S., Temple, C., Walter, S., 1997). 

Tvořivé činnosti k tomu přidávají neméně důležitou dovednost, a to je umění čtení a 

psaní využít a uplatnit při různých problémových úlohách. 



1 Současné pojetí výuky počátečního čtení a psaní 

Klíčová slova: transformace školství, cíle čtení a psaní, charakteristika výuky, 

komunikační a slohová výuka, čtení a literární výchova, výuka psaní, jazyková 

výchova, výchovně vzdělávací programy, osnovy, Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, didaktická hra, mluvená řeč, sluchové a zrakové vnímání, 

samostatná práce, soustředěnost, paměť, dechové, hlasové a artikulační rozcvičky, 

tvar, velikost, úměrnost písmen, stejnoměrnost výšky písmen, sklon, jednotažnost a 

vazebnost písma, úprava písma. 

První kapitola je uspořádána do následujících dílčích celků: 

1.1 Cíle a charakteristika výuky čtení a psaní 

1.2 Výchovně vzdělávací programy - jejich charakteristika a vliv na rozvoj 

tvořivosti při výuce prvopočátečního čtení a psaní 

1.3 Didaktická hra a ostatní metody a formy výuky, jejich vliv na rozvoj 

tvořivosti 

1.4 Metodický úvod k výuce čtení 

1.5 Metodický úvod k výuce psaní 

1.1 Cíle a charakteristika výuky čtení a psaní 

Rok 1989 se stal důležitým mezníkem pro započetí přeměny českého školství, 

které se potýkalo a ještě se potýká s celou řadou problémů, vyžadujících okamžité 

nebo velmi rychlé řešení. 

Transformace školství probíhá za pomoci dvou proudů: 

1. Vnější změny, tíkající se legislativních úprav a také organizační změny. 

2. Vnitřní přeměna výchovně vzdělávacího procesu, tzn.celková změna 

filosofie výchovy a vzdělávání. 

Objevily se i problémy, které nelze řešit okamžitě, ale vyžadují delší dobu 

k jejich úplnému vyřešení. 



Důraz se klade především na respektování přirozených potřeb žáka a na 

přizpůsobení učebního programu úrovni zrání a individuálním schopnostem každého 

žáka.( Wildová, 1998) 

Cílem 1. stupně základního vzdělávání je nadále možné považovat mateřský 

jazyk, matematiku, estetickou a tělesnou výchovu, uvedení do poznání o přírodě a 

společnosti, lze zařadit i znalost cizího jazyka tzn., že cílem je položit základy 

gramotnosti pro další celoživotní učení. To platí i pro prvopočáteční čtení a psaní. 

Změny, kterými prochází celé naše školství, se také ve velké míře týkají 

výuky prvopočátečního čtení a psaní. 

Čtení a psaní považujeme jako prostředek k získávání dalšího vzdělání, 

komunikace, ale také prostředek zábavy a využití volného času. Součastná 

transformace klade velký důraz na individualitu každého žáka v těchto dovednostech. 

Při výuce je upřednostňováno to, co žák čte a píše než to, jak čte a píše. Proto je 

velmi důležitá profesionalita učitele a schopnost přizpůsobit se potřebám svých žáků. 

Učitel by se měl pokusit vytvořit pro žáky takové podmínky, které by vytvářely 

radostnou a pozitivní atmosféru ve třídě. 

Žáci se pak od počátku učí aktivně a tvořivě využívat své schopnosti a 

spolupracovat s ostatními dětmi. Součastné čtení a psaní je tedy založeno na využití 

aktivity žáka a rozvoji jeho tvořivosti. 

Dominantní aktivitou je hra . Při hře se využívá aktivita žáků a rozvíjí se 

jejich tvořivost. Právě při hře si žák opět uvědomuje využitelnost čtení a psaní. 

V součastné době je snahou upřednostňovat globální výuku. Také čtení a 

psaní není izolovaný předmět, neboť tyto dovednosti žáci využívají i v ostatních 

předmětech. Prostřednictvím čtení a psaní se učí pracovat s informacemi a umět je 

využívat. 

Výchovně vzdělávací cíle českého jazyka nejen ve výuce čtení a psaní (1., 2. a 3. 

ročník) 

- rozumět spisovné mluvené, čtené i psané řeči 

- vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou 

se vyjadřovat jen v jednoduchých větách 

- číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 

- znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 

11 



- číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich 

myšlenky vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 

- při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období 

vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova 

budoucích čtenářů 

- svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších 

vyučovacích předmětech 

Charakteristika výuky : 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 

- komunikační a slohovou výchovou 

- čtením a literární výchovou 

- psaním 

- jazykovou výchovou 

Komunikace v českém jazyce se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím 

dramatické výchovy. 

V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení 

(mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a 

přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky 

a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím 

ve škole i mimo ni. 

Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny ve všech vyučovacích předmětech. 

Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru k vyjadřování 

myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je 

rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních prožitků. V 1. a 2. 

ročníku je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. 

Komunikační výchova obsahuje činnosti: 

a) receptivní, tj. čtení a naslouchání 

b) produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka 

Při výuce čtení se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně 

náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při práci s texty 

se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i 

s výchovou žáků. Čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se 

chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charakteristiky a lidské vztahy. Tím 
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rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život. Dobrá četba 

zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli. 

Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je 

výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu 

vyrobit, jindy text dramatizovat. 

Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, 

přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům 

přiměřeného obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných 

vyučovacích předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní 

s porozuměním. 

Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí 

jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se 

seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. V jazykové 

výchově se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní 

zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají elementární základy mluvnické 

stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. 

1.2 Výchovně vzdělávací programy - jejich charakteristika a vliv 

na rozvoj tvořivosti při výuce prvopočátečního čtení a psaní 

V současné době je nejrozšířenějším vzdělávacím programem je program 

Základní škola, podle tohoto programu se vyučuje i na naší škole. Program Obecná 

škola byl do našich škol uveden v roce 1993. V roce 1997 vznikl poslední vzdělávací 

program Národní škola. Na základě těchto programů probíhá na našich školách 

výuka. Všechny tři programy vycházejí z podobné filosofie, liší se pouze v některých 

detailech. V souvislosti s rozvojem dětské tvořivosti se však nabízí otázka, zda jsou 

tyto vzdělávací programy pro rozvoj tvořivosti dětí dostačující. Přestože se na našich 

školách učí stále podle výše uvedených vzdělávacích programů, všichni cítíme 

potřebu určité inovace českého školství. Výrazným rysem modernizace struktury 

obsahu primárního vzdělávání je rozšíření této struktury o nové prvky. Tyto nové 

prvky jsou zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé 
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knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. 

Pokusila jsem se o stručnou analýzu vzdělávacích programů, zejména jsem se 

soustředila na činnosti, které se týkají rozvoje tvořivosti. 

Vzdělávací program Základní škola 
Pojem osnovy: 

Osnovy jsou pedagogický dokument, stanovující cíle, obsah, posloupnost a 

rozvržení učiva jednotlivých předmětů. 

Vzdělávací program si v jazykové části klade za cíl, aby se žáci dostatečně naučili 

schopnosti vyjadřovat své myšlenky a city, osvojili si techniku čtení a psaní, naučit 

dítě správně a kultivovaně používat mateřský jazyk, osvojit si schopnost vystupovat 

před lidmi,poznávat bohatost slovní zásoby, osvojit si podstatné poznatky ze systému 

ČJ, souvisle se vyjadřovat a správně používat mateřský jazyk. Neméně důležitým 

úkolem tohoto programu je naučit žáky komunikovat a svá poznatky a dovednosti 

umět využít v praxi. Dále si klade za cíl naučit žáky orientovat se v kvalitě nabídky 

divadla, televize a jiných médiích. 

Učitelé využívají při výuce dostupné nebo vlastní materiály a metody. Žáci 

se učí pracovat s vlastními chybami. Důležité je, aby učitelé ve vyučování 

uplatňovali k žákům individuální přístup. Charakteristickým znakem výuky 

vzdělávacího programu Základní škola je propojenost mluvnice, slohu a literatury. 

Učitel by měl dbát také na to, aby žáci dokázali při získávání vědomostí a poznatků 

v českém jazyce používat jazykové příručky. 

Pokud bych měla zhodnotit učivo, které je určené pro žáky 1. a 2. ročníku 

po stránce rozvoje dětské tvořivosti, musím říci, že tvořivé činnosti nalézám pouze 

v oblasti komunikační a literární výchovy. Ve slabikářích a čítankách se lze setkat 

s doporučením dramatizovat pohádku nebo krátký příběh, vyprávět příběh podle 

obrázkové osnovy, vyřešit jednoduchou hádanku nebo si zahrát jazykovou hru. 

Program Základní škola s tvořivostí pracuje, avšak nepovažuje rozvoj 

tvořivosti za prvořadý cíl. 
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Vzdělávací program Obecná škola 
Tento program klade větší důraz na vytvoření většího prostoru pro dětskou 

fantazii, podporuje důvěru dítěte ve vlastní schopnosti a prostor pro rozvoj dětské 

tvořivosti. Ve výuce pravopisu a gramatiky vychází ze zkušenosti dítěte. Na počátku 

školní docházky klade menší důraz na gramatiku a na pravopis. Nové poznatky 

získávají děti v hrách se slovy, obměňováním vět v různých situacích. Cílem je také 

zbavit dítě ostychu, strachu ze špatného hodnocení. 

V konkrétním učivu se objevuje více návrhů na tvořivé činnosti, jako je 

vymýšlení příběhů nebo domýšlení jejich konce, kladení otázek či kriticky vnímat a 

hodnotit. Cílem je naučit žáky domluvit se s lidmi, porozumět textu a instrukcím, 

dokázat sdělit svůj postoj nebo pocit. Ovládat znaky pravopisu a gramatiky avšak ne 

jako mechanické znalosti, ale využít jich při vyjadřování .Více tvořivosti bych však 

uvítala ve výuce psaní. 

Vzdělávací program Národní škola 
Jedním ze základních cílů si klade rozvíjet u žáků tvořivost, vychovat 

osobnost, která je schopna vyjádřit psaním a čtením své myšlenky a postoje. Klade 

důraz na přesnou a výstižnou písemnou i ústní komunikaci s lidmi. Snaží se u žáků 

vypěstovat kladný vztah k literatuře, prožitek z čteného díla a využívat čtení jako 

nástroj dalšího vzdělávání. Upřednostňuje globální pohled na výuku a s tím 

související integraci. V konkrétním učivu je doporučena např. dramatizace, 

vyprávění podle obrázkové osnovy, které přispívají k rozvoji dětské tvořivosti. Ale 

není to trochu málo? Program však ponechává dosti velký prostor učiteli a ten se 

může rozhodnout pro rozšíření učiva podle individuálních možností žáků. 

Kromě těchto tří běžně užívaných vzdělávacích programů existují programy 

alternativních škol např. Škola hrou, Walfdorfská škola, Tvořivá škola. 

Wall^dorfská škola patří mezi alternativní vzdělávací programy. Brání se časnému 

zařazování mluvnice a pravopisu, tak jak je tomu u programu Obecná škola. 

Důvodem je snaha zabránit tomu, aby žáci ztráceli předčasně zájem o výuku. Zájem 

je směřován na zvukovou stránku jazyka a na jeho prožívání. Od počátku spojuje 

zvukovou podobu jazyka s aktivním pohybem. 
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Cílem Wal^dorfské školy je vytvořit podmínky pro samostatnou tvořivou 

činnost žáků. V této škole je učivo rozděleno do zhruba měsíčních bloků podle 

předmětů. Některé z těchto typů škol vůbec nepoužívají učebnice. Jako příklad 

tvořivých činností uvádí vydávání vlastních novin a časopisů, dramatizaci nebo 

příprava vlastních relací do školního rozhlasu. V 1.ročníku se nacvičuje psaní 

tiskacího písma, s jehož pomocí vytváří žáci vlastní texty. Pro učitele klasických škol 

by program walilorfských škol mohl být určitou inspirací. (Svobodová, 

Moderní vyučování, 1/2001) 

Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola navazuje na 

tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího 

programu Základní škola. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Tento program zdůrazňuje činnostní ráz vyučování1 a pozitivní 

hodnocení. Tvořivá škola používá takové činnosti, které na základě pozorování a 

hovoru o pozorovaném vedou žáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení 

problémů. Žáci mají příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, dává jim 

možnost využívat při práci samoučení a samokontrolu, zdůrazňuje komunikaci a 

spolupráci mezi žáky. Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a 

poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na 

základě Činností, pozorování, pokusů - na základě objevování. Tvořivá škola působí 

nejen na rozumovou stránku, paměť,ale také na city a vůli žáků. Snaží se rozvíjet 

schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a 

postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál 

vzdělávat.(kolektiv lektorů Tvořivé školy a pedagogů, Tvořivá škola - Modelový 

školní vzdělávací program základního vzdělávání, 2005) 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vytváří 

prostor pro tvořivou práci škol, možnosti změn v atmosféře školy a uplatňování 

inovačních záměrů škol na základě týmové práce pedagogických kolektivů ve 

prospěch rozvoje každého žáka. RVP ZV v kapitole Pojetí a cíle základního 

vzdělávání mimo jiné uvádí: „ Vzdělávání na 1. stupni ZŠ svým činnostním a 

praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky 

Činnostní ráz vyučování - založené na metodě objevování, staví do popředí význam otázek žáků ve vyučování. 
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k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, 

tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. "(Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, 2004, část C, str. 4) 

Do vzdělávací soustavy se zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro 

vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou 

úrovních - státní a školní. 

Státní úroveň v sytému kurikulárních dokumentů představují Národní 

program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Ten stanoví specifické cíle, obsah, 

podmínky pro vzdělávání a vstupní klíčové kompetence l.a 2. stupně základní školy. 

Na jeho základě si pak jednotlivé školy vypracují školní vzdělávací program, který 

by vyhovoval vlastním potřebám školy i potřebám žáků. Učitelé pak budou mít větší 

volnost ve výběru vhodných metod a toho , co budou učit. Zmírní se tlak na 

osvojování znalostí, které žák nalezne v encyklopediích nebo v naučných slovnících 

a vznikne prostor pro činnosti tvořivého charakteru. 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen 

do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním 

vzdělávacím oborem nebo vzdělávacími obory. Blíže budu charakterizovat 

oblast,,Jazyk a jazyková komunikace" (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk). 

Charakteristika vzdělávací oblasti „Jazyk a jazyková komunikace" 

Obsah této vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Český 

jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Podrobněji se zmíním o 

vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. 

Obor je rozdělen do tří složek: 

* Komunikační a slohová výchova 

* Jazyková výchova 

* Literární výchova 

Dovednosti získané ve všech těchto složkách jsou potřebné pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání.Užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě 

umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. 

Žáci se učí sdělovat své reakce a pocity tak, aby se uměli orientovat při vnímání 
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okolního světa i sebe sama. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně 

rozvíjet i prostřednictvím: 

* dramatické výchovy, 

zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 

Také naše škola se připravuje na vytvoření vlastního programu, ale spousta 

kantorů ještě nemá jasno jakým směrem by se program na naší škole měl ubírat. Mě 

osobně se velice zamlouvá Modelový školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Tvořivá škola. Avšak je mi jasné, že každá škola si musí vytvořit svůj 

vlastní školní vzdělávací program, který bude vycházet z konkrétních vzdělávacích 

záměrů školy, z potřeb a možností žáků, z reálných podmínek a možností školy. 

Školní program by měl mít na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, 

ve kterém bude vzdělávání probíhat. 

1.3 Didaktická hra a ostatní metody a formy výuky, jejich vliv na 

rozvoj tvořivosti 

V součastné době se velmi mnoho hovoří o proměnách školství. Častým 

problémem, který by se měl změnit, je že se děti bojí chodit do školy. Do školy 

vstupují děti různě vybavené dovednostmi. Nově připravovaná koncepce rámcového 

vzdělávacího programu upozorňuje na respektování přirozených potřeb žáků a na 

individuální úrovně jejich zrání a učení. Učitel by měl proto přizpůsobit žákům 

učební program, používat vhodné metody a formy práce, využívat nové prostředky a 

vhodné způsoby hodnocení. To se týká všech vyučovaných předmětů, samozřejmě 

čtení a psaní nevyjímaje, neboť právě zde je vidět spousty rozdílů mezi žáky. 

Jestliže řekneme dítěti: „ Pojď si hrát, " slibujeme mu splnění jeho přirozené 

potřeby. Dítě bude chodit do školy rádo a beze strachu jestliže zjistí, že ve škole je 

vlastně legrace, a že si tam hraje. Didaktická hra, pokud ji učitel při výuce používá, 

umožní učiteli zvládnout vyučovací cíle, aniž by děti pociťovaly, že se učí něčemu 

novému. Hra je pro děti přirozenou činností. Při hře se dítě učí základním 

dovednostem, práci ve skupině, se kterou souvisí snaha pomoc druhému, ochota 

naslouchat. Hrou se také rozvíjí tvořivost. Teoretikové tvořivosti spojují velmi často 

její zkoumání s hrou, hravými činnostmi, protože se mezi tvořivostí a hrou nabízí 

řada empiricky i experimentálně ověřených souvislostí. Cílem didaktické hry je 
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rozvíjení mezilidských vztahů, kdy se dítě učí verbálně a neverbálně komunikovat, 

spolupracovat, získávat kontrolu nad s v ý m jednáním. Hrou se zabývá Tomáš Houška 

ve své knize „ Škola je hra". Zde zpřesňuje požadavky na hru a cvičení: 

• Hry by měly pokud možno rozvíjet aktivitu, zájmy, fantazii a tvůrčí schopnosti 

dětí. 

• Hra nebo úloha musí mít jasný cíl, i když je ho dosaženo v druhém plánu. 

Dětem jej samozřejmě nepřipomínáme ani nezdůrazňujeme. Vždy musíme vě-

dět, proč ji zařazujeme v dané podobě a s danými pravidly. 

• Hra nebo cvičení musí být přitažlivá. U malých dětí to znamená spojit hru s po-

hybem, příběhem. Děti samy musí mít zájem o hru nebo o to, aby cvičení prová-

děly. Hra, kterou hrají děti proti své vůli, není hrou, ale ztrátou času. 

• Vědomosti a dovednosti, které hrou a cvičením rozvíjíme, musí navazovat na 

znalosti už ovládnuté. Hraní her musíme přesně a citlivě načasovat, aby nepad-

ly do prázdna. Je třeba vycházet z konkrétní situace a úrovně dětí. 

Hra určitého typu je činností, která stimuluje k tvořivým přístupům, dává 

proto přirozený prostor, umožňuje hromadění zásob potřebných dovednosti i 

zkušenosti bez nich nelze tvořivé činnosti a přístupy uskutečňovat. Ačkoli je hra 

vedoucí činností v předškolním věku dítěte, je i celoživotní aktivitou člověka. Lze ji 

tedy uplatnit také jako prostředek záměrného rozvíjení tvořivosti i v dospělém věku. 

Řada metod a kreativních programů formy hry úspěšně v řízeném rozvíjení tvořivosti 

využívá. Podrobné poučeni je možné najít v publikaci Hlavsa, J. a kol.: 

Psychologické metody výchovy k tvořivost, SPN 1986. Záleží na každém učiteli, jak 

dětem výuku zpestří, aby se dětem škola stala opravdu hrou. Záleží na jeho fantazii, 

tvořivosti a zájmu o práci. 

Literatura, která se zabývá touto problematikou, klasifikuje hry rozmanitým 

způsobem. Vybrala jsem klasifikaci her, která vychází z potřeb didaktiky čtení a 

psaní. 

Vedle množství průpravných elementárních her a cvičení můžeme hry rozdělit na : 

* hry pro rozvoj smyslového vnímání (senzorické) 

* hry intelektuální 
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* hry rozvij ej ici j azykové schopnosti 

* hry spojené s počátečním čtením 

* hry k rozlišování hlásek a písmen 

* hry se slabikou 

* hry se slovy 

* hry s kontrolou porozumění 

Některé děti přichází do školy s dovedností číst nebo psát, většina se však 

s tvary písmen ve škole setkává poprvé. Rozdíly jsou znát také v tempu, vyspělejší 

čtenáři postupují rychleji a proto je třeba přizpůsobit výuku nejen žákům pomalejším 

a méně nadaným, ale i těm rychlejším a s větším nadáním.(Wildová, 2002) 

V poslední době klesají počty dětí, které pravidelně navštěvují mateřskou 

školu. U některých se nedostatky ve vývoji smyslového vnímání opravdu odhalí až 

v 1. ročníku základní školy. Dostatečné používání didaktických her při vyučování 

může pomoci učiteli včas odhalit tyto vady. 

Také já jsem se ve své třídě setkala s dětmi, u kterých jsem pozorovala 

určité rozdíly ve vyspělosti, tempu, navazování sociálních vztahů ve skupině. Měla 

jsem zde také chlapce všestranně nadaného, u kterého jsem možná více než u 

ostatních musela volit takové metody a formy výuky, které by ho zaujaly a 

uspokojily. 

Velmi jsem si se svými žáky oblíbila hry a cvičení, které sloužily 

k rozepsání, uvolnění, pro zábavu nebo k vyřešení dílčího jazykového nebo 

literárního úkolu. Pracovali jsme ve skupinách nebo individuálně, ale o naší společné 

i individuální práci se podrobněji zmíním v praktické části mé diplomové práce. Při 

své práci se snažím využívat nové metody a formy práce, které jsou v souladu 

s připravovanou koncepcí vzdělávacího programu. Jsou to především metody a 

formy, které rozvíjejí dětskou tvořivost, podporují aktivitu žáků, pokouším se o 

propojenost výuky čtení a psaní s dalšími předměty. Ve své třídě jsem zkusila 

propojit předmět čtení a psaní s předmětem výtvarné výchovy nebo prvouky. 

Čtení a psaní je předmětem, kde se tvořivosti daří. Učitel však musí vhodně 

vybrat metody a formy práce. Patří mezi ně např. besedy nad přečtenou knihou, 

návštěva knihovny. Knihovna, která je v blízkosti naší školy, pořádá pro žáky různé 
2 •—— — —— — — ——• — — 

Uvedené rozdělení her se snaží o zpřehlednění didaktických her, které slouží k usnadnění výukv 
Prvopočátečního Ctění 
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soutěže. Žáci se aktivně do soutěží zapojují a knihovnu navštěvují i mimo soutěž. 

Mám z toho upřímnou radost, protože návštěvy knihovny a účast v soutěži probudily 

u dětí zájem o četbu. 

Dovednost číst a psát mohou žáci uplatnit také při vlastní tvorbě např. při 

psaní školního časopisu, čtenářského deníku nebo básní. Ne vždy se všechno podaří, 

ale pokud je něco obzvlášť pěkné nebo zdařilé, zařadíme dílko mezi práce, ze 

kterých později vznikne první žákova knížka. Na konci školního roku pak společně 

knížky prohlížíme a často se i zasmějeme naší n e d o k o n a l o s t i na začátku školního 

roku. Knížkou se děti samozřejmě mohou pochlubit svým nejbližším. To přispívá 

k sebehodnocení každého dítěte. Jsem přesvědčena, že metody a formy, které při 

vyučování používám umožňují žákům aktivně se podílet na výuce a přispívají 

k rozvoji dětské tvořivosti. 

1.4 Metodický úvod k výuce čtení 

Učebnice je první kniha, ze které si bude dítě ve škole i doma a samo číst. Je 

proto důležité naučit dítě s knihou zacházet. Mělo by pochopit, že kniha není hračka, 

že má kulturní i finanční hodnotu. Společně s dětmi jsme ve své třídě došli k závěru, 

že knížky si vážíme a musíme ji opatrovat. 

Na začátku práce s učebnicí je důležité žáky seznámit s pojmy jako desky, 

stránka, list, začátek a konec učebnice, horní a dolní část stránky, spodní řádek. 

Naučíme děti obracet stránky knihy. Některé děti v mé třídě se setkaly s knížkou ve 

škole poprvé a tak bylo velice důležité, aby se s těmito pojmy seznámily. Ukázala 

jsem jim, že kniha se mačká, láme ve hřbetu a ničí při špatném ukládání do aktovky. 

Zdůraznila jsem také, že knížku je nutné obalit, protože by se brzy ušpinila. 

Příprava ke čtení obsahuje řadu cvičení různých typů. Tato příprava trvá 6 

až 9 týdnů a je stejně důležitá jako čtení samo. V této etapě by žáci měli pochopit, že 

řeč se skládá z hlásek, slabik a slov, které můžeme vyjádřit písmeny složenými do 

slabik, slov a vět. Východiskem ktéto fázi je mluvená řeč. Mnohdy je třeba 

odstraňovat různé chyby ve výslovnosti. Důležitou roli v rozvoji řeči hraje hromadný 

zpěv. Při zpěvu se učí děti pravidelnému dýchání, odstraňuje se zadrhávání a 

koktání, posiluje sebevědomí. S dětmi ve své třídě zpíváme denně a rádi. Písniček 

mám velkou zásobu a tak zpíváme při každé příležitosti. 
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Součastně s cvičením výslovnosti obohacujeme slovní zásobu.Vždy do 

hodiny připravím mnoho věcí k zrakovému i sluchovému vnímání, potěžkání, 

ohmatání. O pozorování s dětmi pokaždé hovořím. V učebnicích nalézám mnoho 

podnětů k rozhovorům. Při řeči se snažím opravovat špatné tvary slov i špatné pořadí 

slov ve větách. Nechám žáky, aby zopakovali svá slova správně. 

K rozvoji řečových dovedností, fantazie a tvořivosti využívám množství 

obrázků ze života nebo z pohádek. Vedu jimi děti k samostatné i společné práci a 

rozvíjím u nich i estetické cítění. Obrázky jsou pro děti oporou nejen při vyprávění 

(obrázková osnova), při vystřihování nebo domýšlení situací, ale také při vyvozování 

nového učiva v různých činnostech jazykového vyučování. Obrázky obohacují a 

rozšiřují slovník dětí. 

V učebnicích jsou většinou situační obrázky. Vedu žáky otázkami ke 

zjišťování, co na obrázku je, ale také k zamyšlení, co situaci předcházelo nebo co 

následovalo. Pokoušíme se hledat společně s dětmi analogii v jejich životech. 

V rozhovorech učím děti první pojmy věta - slovo. Po utvrzení pojmu věta 

- slovo se učí děti formou hry dělit slova na slabiky, později slabiky dělit na hlásky. 

Souběžně si děti osvojují naopak dovednost skládat hlásky ve slabiky a slabiky ve 

slova. Syntéza je důležitá při čtení, analýzu využijí děti při psaní. 

Od počátku rozvíjím u dětí různými didaktickými hrami sluchové vnímání, 

které je potřebné k analyticko-syntetické činnosti. Děti se učí vnímat rozdílné zvuky 

lidského hlasu, tedy zvuky mluvené. Naučí se z lidského hlasu rozpoznat, kterou 

hláskou slovo začíná a kterou končí, poslechem určují, na kterém místě ve slově se 

hláska nachází. Budou schopné rozlišit počet hlásek ve slabice a naopak složit 

z daného počtu hlásek slabiku nebo slovo. 

Pro zapamatování tvarů písmen i pro jiné činnosti potřebují děti dobré 

zrakové vnímání. Rozvíjím je množstvím podnětů, které dávám dětem k pozorování 

a o nichž potom s dětmi hovoříme. Děti by si měly zapamatovat tvary, srovnávat 

jevy nebo předměty, určovat rozdíly, vyhledávat stejné obrázky mezi podobnými a 

velmi podobnými.Rozvoj zrakové vnímání u dětí podporuji také kreslením podle 

předlohy, modelováním a sestavováním různých tvarů apod. Činnosti, které rozvíjí 

zrakové vnímání se uskutečňují zpravidla hromadně, ale některé z nich mohou děti 

provádět jako samostatnou práci. 

Soustředěnost a zaměřenou pozornost cvičíme souběžně s kultivací 

řečových dovedností, sluchového a zrakového vnímání. Při práci s knihou 
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soustředěné pozornosti i zrakovému vnímání napomáhá, když si dítě ukazuje o čem 

je řeč. Pro snadnější čtení slov a vět v řádcích jsme si s dětmi v hodině pracovního 

vyučování vyrobili z tužšího papíru záložku. Záložkou sledují řádek, prstem si na 

něm obloučkem vyznačují i čtené slabiky. 

Paměť společně cvičíme vzpomínáním na to, co dělaly děti včera ve škole, 

co se učily minulou hodinu, co zažily včera pěkného apod. 

Podle potřeby zařazuji v průběhu celého roku rozcvičky dechové, hlasové a 

artikulační. Těmito cvičeními získávají děti správné návyky v dýchání, používání 

dechu při čtení, v měkkosti a síle hlasu, v artikulaci. Cvičení často opakujeme. Aby 

se cvičení nestala nudným stereotypem, využíváme rozmanitých didaktických her. 

Velkou pozornost věnuji čtení slabiky. Mou snahou je naučit děti číst 

slabiku co nejdříve naráz, bez hlasité nebo šeptané artikulace hlásek. Předcházíme 

tak nedostatkům v plynulosti čtení. Při nácviku čtení slabiky je dobré dětem ukázat, 

jak si mají připravit ústa k vytvoření souhlásky, jak je otevřít a vyslovit samohlásku 

tak, aby obě hlásky splynuly v jeden celek. 

Vlastní čtení písmen, slov a později textů je chápáno jako spojení techniky 

čtení s pochopením významu čteného. 

Další etapou je zvládnutí elementárního čtení, tedy dovednosti číst plynule a 

s porozuměním slova, věty i krátké texty. Ve výcviku čtení se nejdříve zaměřujeme 

na vázané slabikování, které postupně vede k plynulému čtení slova jako celku. 

Zároveň směřujeme k rozvoji vyjadřovacích schopností dětí. Měly by správně 

pochopit význam slov, zvládnout obrázkové čtení, vytvářet věty, umět dokončit 

příběh a dokázat ho dramatizovat. 

Prostřednictvím textů učebnic se dítě setkává se spisovnou češtinou. 

Spisovným jazykem se má naučit mluvit, bude jim psát i číst v knihách. Jazykovým 

vzorem školáka je řeč při školním vyučování, a to především mluvený projev učitele. 

Každý učitel by měl proto mít vypěstovaný návyk mluvit před dětmi a ve škole jen 

spisovně. 

Poslední etapou prvopočátečního čtení je čtení, které n a p o m á h á tomu, aby 

se z posluchače dětské literatury postupně stával č t e n á ř . V 1. r o č n í k u jsme s dětmi 

také pracovali s různými literárními texty, které jsem doplňovala poslechem 

nahrávek prózy a poezie, pohádkami na videokazetách, pěveckými a hudebními 

produkcemi, prací s obrázky, besedami nad knihami a jejich ilustracemi. Jakákoli 
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práce s literaturou by měla vést k přemýšlení, k odhalování myšlenek a poučení, 

které autor ve svém díle sděluje. 

V hodinách čtení a literární výchovy jsou dětem předávány základní 

literární pojmy, které jim pomáhají orientovat se v básních i článcích a které budou 

žáci potřebovat v dalších ročnících. V článcích, básních nebo v jiných literárních 

útvarech děti vyhledávají určené odstavce či větné celky, přímou řeč, verše, hovoří o 

slokách v básni, všímají si lýmů, případně rýmy samy vymýšlejí. Učí se vlastními 

slovy vyjádřit k obsahu textu. Hodnotí vlastnosti postav z děje a vyjadřují své pocity, 

které v nich čtení nebo poslechová činnost vzbudily. 

Hodiny čtení směřují nejen k tomu, aby se žáci naučili technicky dobře a 

výrazně číst, ale aby ze čtení i poslechu četby měli požitek a sami po pěkné knize 

toužili. Zájem žáka o čtení je dán volbou vhodných vyučovacích (aktivních, 

tvořivých) metod. Učitel musí respektovat individualitu žáka, nesmí zapomínat na 

motivaci na začátku každé vyučovací hodiny. Vhodnou motivací se zvyšuje aktivita 

dětí a jejich vůle pustit se třeba i do obtížné práce. 

1.1 Metodický úvod k výuce psaní 

Písmo je jedním ze základních prostředků komunikace a prostředkem 

vlastního vzdělávání. Ve škole se psaní a čtení vyučuje ve vzájemné souvislosti. 

K tomu, aby se děti naučily správně psát, vedeme je k dovednosti správného psaní 

jednotlivých písmen, k dovednosti grafického spojování písmen a ke znalosti stavby 

slabik a slov ( z toho důvodu logicky spojujeme vyučování čtení a psaní). 

Při osvojování jednotlivých dovedností je nutné postupovat pomalu a 

s ohledem na individuální schopnosti každého žáka. Stěžejní pro výuku psaní je 

první ročník, ve kterém si děti vytvářejí rozhodující návyky. Děti se poprvé 

seznamují s tvary a velikostí jednotlivých psacích písmen. Chyby, které si děti ve 

psaní tvaru, velikosti nebo spojování písmen zafixují, jsou jen obtížně odstranitelné. 

Já osobně preferuji, při výuce psaní čitelnost před dokonalostí formy , stejně tak, jak 

to upřednostňuje moderní pojetí výuky počátečního psaní. Při výuce psaní pozorně 

sledujeme tvar, velikost, úměrnost a stejnoměrnost, sklon, jednotažnost a vazebnost, 

hustota, rytmizace a úprava. 
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Tvary učíme štíhlé. Děti mají tendenci tvary spíše rozšiřovat. Kulaté a 

rozšířené tvary jsou v počátečním písmu častější než tvary abnormálně zúžené. 

Velikost je prakticky výška každého písmene. Rozlišujeme: 

písmena se střední výškou (a ecionmr suvx z) 

písmena s horní délkou (b d h ch kit a většina písmen velké abecedy) 

písmena s dolní délkou ( g j p q y ) 

písmena s horní i dolní délkou (f G JQY) 

Ve své třídě s paním začínám vždy na velkých balících papírech bez linek, 

později na menších formátech se širokými linkami. Se žáky jsme vždy prováděly 

nejprve cviky pro uvolnění zápěstí , ruky i pro volný pohyb předloktí a ramenního 

kloubu. Uvolňovací cviky jsme prováděli ve stoji u lavice nebo v sedě nad lavicí. 

Rozcvičkami jsme také posilovali prstové svalstvo a nacvičovali polohu prstů při 

držení tužky. Jako motivaci jsem použila „mačkání bláta" - svírání a rozvírání pěstí; 

hru s prsty při říkance Tancovaly dvě panenky; střídavým přikládáním každého prstu 

k palci jsme si představovali, že máme slepené prsty. K uvolňovacím cvikům jsme 

s dětmi společně říkali jednoduché, snadno zapamatovatelné říkanky, které svým 

rytmem napomáhají pravidelnému pohybu ruky. Později jsme psali psací cviky, při 

kterých si děti zkoušely jednotlivé prvky písmen. První prvky a písmena psaly na 

balícím papíře, který je mnohonásobně větší než písanka. Na větším tvaru se žákům 

více daří docílit přesnější linie. Každý psací cvik předem s dětmi vyzkouším 

společně rukou ve vzduchu a ty ho pak několikrát na papíře opakují. 

Každý cvik nebo psaní písmene učitel sám předvádí: 

- Ukáže celé napsané písmeno. Na něm předvede (prstem, barevnou křídou), jak se 

cvik nebo písmeno psalo. (Současně učitel seznámí žáky i s tiskacím písmenem.) 

- Rozdělí hotový tvar na jednotlivé prvky a napíše je izolovaně. Upozorní děti, které 

z těchto prvků již dříve psaly, a tedy je znají. 

- Všichni si ve stoji, prstem ve vzduchu (a ve velkém rozměru) vyzkoušejí psaní 
jednotlivých prvků. 

- Učitel dále před očima dětí napíše celé písmeno ve velké velikosti na tabuli a své 

psaní komentuje. Vyzve děti, aby mu pomohly ze své lavice písmeno psát prstem 

nebo mohou děti chodit k tabuli a vyzkoušet si psaní písmena samy. 

Po této přípravě začínají děti psát tužkou do sešitu. Před psaním je důležité 

zkontrolovat, zda mají děti správně položený sešit (prváci pravý horní, leváci levý 
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okraj výš) a držení tužky (lehký úchop, nepříliš blízko špičce) u každého žáka. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správnému sezení s chodidly opřenými o zem a 

vzpřímenými zády. 

Při psaní by měli žáci dodržovat vzájemný p o m ě r jednotlivých částí písmen. 

Hovoříme o úměrnosti. Podle střední výšky se řídí ostatní velikosti, zejména délka 

horních kliček. Chybou je nadměrné prodlužování nebo naopak zkracování horních a 

dolních kliček. Menší odchylky dětem můžeme tolerovat. 

Stejnoměrností nazýváme stejnoměrné udržování výšky u písmen stejného 

druhu. V písankách pomáhá stejnoměrnost udržet pomocná liniatura. V některých 

písankách není liniatura předtištěná u všech linek, protože je důležité, aby si žáci 

vyzkoušeli dodržet stejnoměrnost i bez pomocných linek. Dětem obvykle trvá 

určitou dobu, než se stejnoměrnosti naučí. 

Z přirozeného pohybu ruky vychází sklon písma. Praváci pohybují při 

psaní pravou rukou zprava nahoře směrem vlevo dolů a zrcadlově pro většinu 

leváků. Vzorové písmo svírá slinkou zpravidla úhel 75°. Lze respektovat 

individuální zvláštnosti dětí a dovolujeme písmo stojaté a písmo skloněné až po 

ležaté (60°). Nesprávný je např. sklon střídavý a ten je nutno opravovat. K 

nesprávnému sklonu písma může docházet na základě několika příčin, ke kterým 

patří: 

- nesprávné sezení žáka 

- špatně nakloněný sešit 

- vadné držení tužky nebo pera 

- vnitřní příčiny špatného sklonu písma 

Pro malé děti není snadné psát jedním tahem. Učitel proto vyučuje 

jednotažnost a vazebnost pomalu a respektovat individuální schopnost dětí. Při 

nácviku jednotažnosti a vazebnosti učitel vyžaduje: 

• jednotažné napsání pouze jednoho písmena 

. jednotažné psaní celé slabiky 

. jednotažné psaní krátkých slov bez znamének 

• jednotažné psaní slova s jedním nebo více znaménky a slov delších, svíce 
slabikami 

Jednotažné psaní je mnohem rychlejší a úhlednější. Je také čitelnější. 

Hustota a rytmizace písma zahrnuje rozestupy písmen ve slovech, mezery 

mezi slovy a větami a celkový estetický vzhled stránky nebo její části. 
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Učitel by měl žáky po celý školní rok vést k úpravě písemností. Dbát na to, 

aby žák při psaní využíval všechny linky na stránce, dopisoval linku až na její konec, 

nepřeskakoval stránky a dopisoval je až dolů. Vyučující by měl své žáky vést 

k úpravě nejen ve psaní, ale také ve psaní v ostatních předmětech. 

Obě dvě kapitoly týkající se metodiky výuky čtení a psaní jsem do své 

práce zařadila záměrně. Jsem přesvědčena o tom, že rozvoj dětské tvořivosti velmi 

úzce souvisí se správnými metodickými postupy při vyučování v hodinách čtení a 

psaní. Dovednost čtení a psaní napomáhá jedinci uplatnit tvořivé schopnosti, které 

získal právě prostřednictví Čtení a psaní nejen pro vlastní potřeby, ale také pro 

potřeby celé společnosti. 
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2 Tvořivost, její rozvoj a uplatnění ve výchovně 

vzdělávacím procesu 

Klíčová slova: kreativita, tvořivost, divergentní myšlení, konvergentní myšlení, 

tvořivý proces, tvořivá činnost a tvorba, znaky tvořivého člověka, faktor biologický, 

faktor osobnostní, faktor sociální, rodina, škola, alternativní školy, třídní klima, 

učitel, pojem metoda, metoda aktivizující, alterace 

Druhá kapitola je uspořádána do následujících dílčích celků: 

2.1 Kreativita - tvořivost 

2.2 Je každý člověk tvořivý? Jaké faktory ovlivňují tvořivost? 

2.2.1 Tvořivost a škola minulá & současná 

2.2.2 Osobnost učitele 

2.3 Jaké metody a formy práce vedou k rozvoji tvořivosti? 

2.3.1 Metody 

2.3.2 Rozvoj tvořivost v hodinách čtení a psaní - použité metody 

2.4 Hlavsova kreativizační teorie 
2.5 Fáze tvořivého myšlení podle Guilforda a Poincarého 

2.6 „Měřitelné" tvořivé schopnosti podle Guilforda a Löwenfelda 

2.1 Kreativita - tvořivost 

Pojem kreativita je dnes již velmi vžitý a je možné ho považovat za ekvivalent 

českého pojmu tvořivost. Tvořivost je známý pojem. Všichni si myslíme, že 

dokážeme rozpoznat tvořivost u druhých, protože se předpokládá, že tvořivost je 

jednou ze schopností dobrého učitele. Já osobně si netroufám navrhnout definici, 

která by přesně vystihovala podstatu tvořivosti. Budu raději citovat z definicí, které 

vyslovili zahraniční i naši pedagogové a psychologové. V jedné zahraniční publikaci 

s názvem, Kreativita od autorů Daceye a Lennona (2000), najdeme spoustu 

problémů lidské tvořivosti. Autoři upozornili na nový trend v rozvoji lidstva, který 

souvisí s tvořivostí člověka. Doposud se u člověka nejvíce oceňovala schopnost učit 
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se a využívat získané vědomosti. Autoři upozornili na novou skutečnost, že do 

budoucna bude nejcennější devizou tvořivost, schopnost vytvářet vědomosti nové. 

Pojetí tvořivosti má svou historii i u nás. Zajímavé myšlenky nalezneme v pracích J. 

Hlavsy (1981,1995,1986). 

Pedagogický slovník definuje tvořivost jako: „ Duševní schopnost vycházející 

z poznávacích i motivačních procesů, v nichž ovšem hrají důležitou roli též 

inspirace, fantazie, intuice. Projevuje se nalézáním takových řešení, která jsou nejen 

správná, ale současně nová, nezvyklá, nečekaná." (Průcha, Mareš, Walterová, 1998, 

s.264). 

J. Hlavsa vycházel při zkoumání tvořivosti z teorie tvorby. Rozlišoval kreativitu 

jako označení pro vnější projevy podmíněné kreativizací, kterou chápal jako hybnou 

podstatu kreativity, jako vnitřní pohyb subjektu, tzn. vzájemný progresivní děj mezi 

vnitřními a vnějšími činiteli. 

Kreativitu definoval jako „ pokrok v subjekt - objektových vztazích, při kterém 

novým způsobem, spolu s formováním vědomí vzniká nový (nebo aspoň stejně 

hodnotný) produkt a ten zpětně formuje vlastní subjekt." 

Z hlediska tvorby textuje rozhodující tvořivost v intelektuální oblasti. J. P. Guilford 

ve své teorii intelektuálních schopností, kterou se pokusil sestavit, se věnoval také 

tvořivosti. Základem tvořivého myšlení je tzv. divergentní myšlení, jehož podstatou 

je schopnost navrhnout řadu možných řešení daného problému, konkrétně problému, 

pro nějž neexistuje jen jedno řešení. Guilford také odkazoval na typ myšlení, který 

nazývá konvergentní. Při konvergentním myšlení lidé dospívají k jediné přijatelné 

odpovědi na problém. V některých případech je vhodné při řešení daného problému 

věnovat se při výuce konvergentnímu myšlení , proto bychom měli chápat 

divergentní myšlení jako alternativu, která s konvergentním myšlením nesoupeří, 

nýbrž se s ním vzájemně doplňuje. 

Cestu, kterou dosahujeme tvořivých produktů, nazýváme tvořivý proces. Tvořivý 

proces je doprovázen tvořivou činností, jejímž výsledkem je něco nového, a to 

z hlediska společnosti nebo z hlediska jednotlivce. (Peterová, 1999 s.16-17). 

Tvorba je pojem, který se zjednodušeně vyjadřuje o tvořivosti. Tvorbou může být 

myšlena umělecká, vědecká nebo pedagogická činnost nebo její výsledky, produkty, 

projekty, které přinášejí nové hodnoty. 

Tvořivost charakterizují dva podstatné znaky: novost a užitečnost. 
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Od tvořivé činnosti žáků neočekáváme bezprostřední společenský přínos, ale má 

velký význam pro rozvíjení rozumových schopností a pro komplexní rozvoj 

osobnosti žáka. 

Výzkumy dokázaly, že každý duševně normální člověk má schopnosti tvořivosti, 

které uplatňuje na rozličné úrovni v různých činnostech. 

Tvořivost podléhá vlivům prostředí, především cílevědomému výchovnému 

působení, a tedy je trénovatelná, lze ji rozvíjet prostřednictvím činnosti.Vhodně 

zvolené a záměrně navozené činnosti mohou tvořivost zvyšovat. 

Význam rozvíjení tvořivosti žáků ve výchově a vzdělávání stále vzrůstá. Výzkumy a 

dosavadní snažení ukázaly, že pomocí speciálních instrukcí, cvičení, tvořivých úloh a 

programů lze významně zvýšit tvořivost žáků, především úroveň jejich tvořivého 

myšlení a schopnost tvořivě řešit problémy 

Základní činností žáka je učení. Žák svou tvořivost může rozvíjet právě 

prostřednictvím vyučovacího procesu. Tvořivost se ve vyučovacím procesu rozvíjí 

především záměrným navozením tvořivé aktivity žáků prostřednictvím tvořivých 

situací a úloh, řešení problémů. 

Tvořivost a tvořivé myšlenky by měly být samozřejmým základem 

každodenní učební činnosti žáků, osvojování učiva. Na základní škole tvořivost úzce 

souvisí s obsahem učiva, s didakticko-výchovnými cíli a postupy. Podněcuje touhu 

po poznání snahu odhalovat příčiny jevů, úsilí něco vytvořit, vyřešit jednoduchý 

problém. Tvořivost je protikladem pasivity, reproduktivní a stereotypní činnosti. 

(Lokša - Lokšová, 1999) 

2.2 Je každý člověk tvořivý? Jaké faktory ovlivňují tvořivost? 

Autoři publikací Ďurič (1981), Hlavsa a kol. (1981), Hvozdík (1986), Zelina, 

Jaššová (1986), Musil (1985,1989) a další mají shodné stanovisko, že každý duševně 

normální člověk disponuje schopností tvořivosti, která se uplatňuje na rozličné 

úrovni v různých činnostech. Rozdíl je pouze v zaměření a rozsahu tvořivosti. 

V současnosti většina autorů, kteří se zabývají problematikou podstaty tvořivosti a 

jejího rozvíjení, zastává názor, že všichni jedinci jsou do určité míry tvořiví - liší se 

jen v úrovni tvořivých schopností. 
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Znaky tvořivého člověka: 

- tvořivá práce, potřeba aktivity, široké zájmy, zájem o nevyřešené problémy, 

objevnost myšlení, přímost, pohyblivá pozornost, velká zodpovědnost, 

ctižádostivost, důslednost. Tyto vzácné a jedinečné znaky tvořivého intelektu by 

pedagogové měli u jim svěřených žáků svým pedagogickým působením ve 

vyučovacím procesu všestranně podporovat a rozvíjet. 

Faktory, které ovlivňují rozvoj tvořivosti, se u nás i ve světě zabývá mnoho 

odborníků. Zajímavé je např.to, že tvořivost se poprvé může projevit nejen u malých 

dětí nebo mladých lidí, ale i ve velmi pozdním věku. Jestliže chce učitel u žáků 

rozvíjet tvořivost je nutné, aby znal faktory, které tvořivost u dětí ovlivňují. Na 

základě těchto znalostí může dosáhnout požadovaného výsledku v rozvoji tvořivosti. 

Jaké faktory tedy tvořivost ovlivňují? Mezi hlavní faktory, o kterých hovoří 

dosavadní výzkumy patří faktor biologický. Biologické předpoklady jsou jedinci 

dané. Tvořivé schopnosti se vyskytují především u lidí, kteří mají výbornou paměť a 

funguje u nich koordinace mezi oběma mozkovými hemisférami.V padesátých a 

šedesátých letech u většiny odborníků převládal názor, že tvořivost a tvořivý vývoj 

se týká výhradně nadaných a talentovaných jedinců (Gallini, 1983). Předmětem 

zkoumání bylo také to, zda na rozvoj tvořivosti má vliv i inteligence jedince. 

Výzkumy potvrdily, že vysoká inteligence není vždy zárukou, že jedinec bude 

tvořivý. K probuzení tvořivých schopností však nestačí pouze vrozené dispozice, ale 

je potřeba, aby se jedinec nacházel také v podnětném prostředí (Dacey -Lennon, 

2000). 

Mezi další důležitý faktor, který ovlivňuje rozvoj tvořivosti je faktor osobnostní. 

Jedinci, kteří jsou ovlivněni tímto faktorem jsou odvážní, silní, vytrvalí, schopni 

odepřít si krátkodobé uspokojení pro vzdálenější cíle. Typické pro takové děti je 

odvaha, jsou ochotni riskovat, dokáží se ovládat (Hlavsa,1981). Tvořiví žáci jsou 

schopni improvizovat, mají představivost, jsou vynalézaví, málo dbají na 

společenské konvence a mínění jiných, jsou samostatní, agresivnější, nemají chuť 

zapojovat se do činnosti skupiny a relativně snášejí izolaci od ostatních členů 

skupiny. Naopak těžko snášejí normy a předpisy skupiny apod. (Ďurič,1981). 

Posledním výrazným faktorem, který má velký vliv na rozvoj tvořivosti, 

je faktor sociální. Výzkumy prokázaly, že jedinci, u kterých se projevil vysoký 

stupeň tvořivosti, vyrůstali ve velice podnětném prostředí. A co může být tím 
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nejlepším prostředím pro malého človíčka? Samozřejmě, že je to dobře fungující 

rodina a okolí ve, kterém dítě vyrůstá. (Dacey- Lennon, 2000) Každá rodina však 

nedokáže u svého dítěte tvořivost objevit a podpořit ji. V rodinách, kde se do 

života dítěte nepromítá sociální nejistota a špatné výchovné vlivy, kde děti nejsou 

omezovány příkazy a zákazy, kde se naopak děti učí zkušenostmi a nemívají 

problémy s kázní, tam se rozvoji tvořivosti daří. U svých vlastních dětí jsem 

poznala, jak složité je rozvíjet tvořivost např. u výtvarné práce a jak je nemoudré 

do rozvíjení tvořivosti ve výtvarném projevu zasahovat. Jak tedy dítěti pomáhat? 

Obohacujme jeho vnitřní svět! Záleží na tom, co se do jeho vědomí a podvědomí 

ukládá. Sám způsob vnímání je důležitý - s jakou mírou citového prožitku 

probíhá! Rodiče by měli objevovat spolu s dítětem, laskavě a zajímavě, hlavně 

s citovým zaujetím. Vtáhnout dítě do výzkumné hry, zapojit co nejvíce smyslů, 

nejen zrak. Právě citový postoj, prožitek působí, že uložený vjem má větší 

hodnotu než to, co dítě vnímá letmo. Proto musíme k takové činnosti a výsledkům 

z ní vzešlých přistupovat s vážností a opatrností. 

Mezi sociální faktory patří také škola.Vzhledem k tomu, že zde dítě tráví 

velkou část svého času, chtěla bych škole, která má jistě velký vliv na rozvoj dětské 

tvořivosti, věnovat samostatnou kapitolu. 

2.2.1 Tvořivost a škola minulá & současná 

Škola je prostředím, kde se děti setkávají se svými vrstevníky. Mladší děti 

mají tendence kopírovat své starší spolužáky a v souvislosti s tím, hovoříme o 

utváření tzv. vrstevnických vztahů, které mohou ovlivnit tvořivost právě opačným 

směrem ( Dacey - Lennon, 2000). V období, které se kryje s docházkou dítěte do 1.-

4. ročníku ZŠ, začíná celkový pokles tvořivé aktivity dětí, který trvá několik let. M. 

Havlínová vysvětluje, že k útlumu dochází v souvislosti s nástupem dětí do školy, 

s procesy adaptace na nové podmínky i s obsahem a formami učební činnosti, kdy 

jsou jeho projevy hodnoceny buď jako „ správné" nebo jako „ nesprávné". Nazývá je 

„ obdobím správných odpovědí". Tvořivá aktivita v tomto období odpočívá, avšak 

budují se její významné předpoklady pro následující období. M. Havlínová 

doporučuje toto období příliš dlouho neprodlužovat a poukazuje na cesty záměrného 

probouzení případné skryté tvořivé aktivity dětí. Návod, jak probouzet u dětí 
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tvořivost, nalézáme již v dávných dobách. Jestliže se v současnosti hovoří o tom, že 

tvořivost lze rozvíjet u každého duševně normálního člověka pokud k tomu byly 

vytvořeny vhodné podmínky, nebylo tomu jinak ani v minulosti. Avšak tak jako 

dnes, tak i v minulosti k prosazování něčeho nového a pokrokového vedla trnitá 

cesta. Výchova a vzdělávání dětí byly zaměřeny především na přijímání informací, 

které zprostředkovával svým žákům učitel. Výjimkou se stal řecký filozof Sokrates 

(469-399 př.n.l.). Při vyučování používal dialogické metody, která se dnes označuje 

jako sokratovská metoda. Touto metodou vedl žáky k tomu, aby vlastním rozumem 

hledali řešení problémů. Velkou brzdou v rozvoji tvořivosti ve školách se stal 

středověk. Výchovu a vzdělání držela v rukou pevně církev. Ta propagovala 

mechanické pamětní učení, individuální práce s každým žákem a přísné tresty. Ve 

14.-16. století vznikl nový postoj k životu. (Jůva,1997) 

Renesance byla obdobím návratu k antickým ideálům a snahou o všestranný 

rozvoj osobnosti. Snahu překonat tradiční pamětní učení, pěstovat u žáka 

samostatnost a vlastní úsudek měl renesanční filosof a spisovatel Michel de 

Montaigne (1533-1592). Říká, že veškeré vzdělání má vycházet zpozorování 

života, a že učitel nemá žákovi vnucovat určité mínění.(Jůva, 1997) 

O rozvoj novodobé pedagogiky v Anglii se postaral filozof a politik Francis 

Bacon (1561-1626). Ve svých studiích nabádal ktomu, aby se vyučování 

přizpůsobilo individuálním schopnostem žáka a aby se postupovalo při vyučování od 

známého k neznámému, od snadného k nesnadnému, od věci ke slovu. Jeho 

myšlenky a názory inspirovaly další myslitele jako byl J.A. Komenský.(Jůva, 1997) 

Vynikající český myslitel, biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistorik a 

pedagog Jan Amos Komenský (1592-1670), svými názory a myšlenkami ovlivnil 

novodobé pedagogy. Dodnes nacházíme v našem školství progresivní prvky z jeho 

pedagogických spisů. Komenský ve svých spisech hovoří o škole jako „ dílně 

lidskosti". Přirozená výchova Komenského odmítala učení slov, vět, pouček. Jeho 

snaha směřovala nejdříve žáka seznámit s věcmi názorně a poté přišla na řadu teorie. 

Jeho dalším požadavkem při vyučování je návaznost informací nejen v rámci 

jednotlivých předmětů, ale prolínání se i do dalších oborů. Kladl důraz především na 

to, aby vyučování vycházelo ze zájmů žáků, probouzelo jejich zájmy a podněcovalo 

jejich aktivní myšlenkové procesy i praktickou činnost. (Jůva, 1997) Z děl 

Komenského jsem vybrala několik citací, které lze chápat jako filozofický základ 

k inovaci vzdělávacího procesu v současnosti u nás: 

33 



„ Vzdělání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno 

užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat. " 

„ ...Žákovupráci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, 

jak se to užívá v denním životě. " 

„Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem 

smyslům, kolika možno". 

„ Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. " 

(J. A. Komenský) 

Mezi další průkopníky nové výchovné orientace byl francouzský pedagog 

Jean Jacques Roussau (1712-1778). Byl přesvědčen o tom, že každý člověk má své 

přirozené možnosti a tvůrčí sílu. Veškerou výchovu opírá o osobní zkušenost. Dítě 

má ke všemu dospět vlastním uvažováním. (Jůva, 1997) 

Také ruský romanopisec a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910) se 

zapsal do dějin pedagogiky, a to především jako teoretik a realizátor ideje „volné 

školy".3 V současné době nejvíce upoutává jeho požadavek maximální aktivizace 

žáků a rozvoje jejich tvořivosti. (Jůva, 1997) 

Cesta, která vede ke změnám a k vytváření něčeho nového a neznámého je ve 

většině případů nelehká. Toto platí dvojnásob o 19. století. Kdybych chtěla napsat 

seznam všech těch, kteří se o inovaci v oblasti výchovy a vzdělávání v tomto století 

pokoušeli, musela bych popsat ještě hodně stran své práce. Všichni zanechali po sobě 

ohromný kus dřiny, spousty skvělých myšlenek a názorů. Přes tyto snahy však 

přetrvává do konce 19. století typ výuky, kde žák sehrává pasivní roli a v centru stojí 

učitel. Ve školách se učitelé opírají o slovní výklad, a škola je odtržena od reálného 

života. O překonání tohoto handicapu se snaží světoví reformisté koncem 19. a 

začátkem 20. století. Jejich zásadou bylo co nejvíce upřednostnit aktivitu žáka ve 

výuce, důraz kladli na spontánní činnost dětí. Za cíl si kladli rozvoj tvořivého 

jedince. Reformisté hledali inspiraci u mnoha známých filozofů, pedagogů či 

teoretiků jakými byli např. Rousseaua nebo Tolstoj, ale také Američan Dewey. 

.Volná škola" - koncepce bez učebních plánů a osnov, s naprostou volností pohybu žáků, bez napomínání a 
' s v y b ě r e m vyučovacích předmětů podle zájmu žáků, s pobytem v přírodě apod. 
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Americký filozof John Dewey (1859-1952) na přelomu 19. a 20. století 

jakoby naznačoval cesty, kterými se bude ubírat pedagogika budoucnosti. Chápal cíl 

výchovy jako přípravu pro život. Jeho snahou je spojit školu se životem tak, aby se 

dítě učilo zkušenostmi získanými z reálného života. Ktomu využíval práce 

v dílnách, v laboratořích, žáci si sami vyhledávali informace, na základě kterých pak 

řešili zadaný úkol. Dewey spolu se svými žáky v y t v o ř i l i nový vyučovací systém -

projektové vyučování. (Jůva, 1997) 

Pedagogové a psychologové 20. století přináší mnoho objevů a změn ve 

výchově. Do popředí se dostává dítě a snaha prosadit takovou školu, která by ho 

zajímala a stala se pro ně přitažlivou a nezávislou nejen na autoritě učitele. Objevuji 

se pokusy o netradiční metody a formy vyučování a s tím souvisí i vznik 

netradičních škol tzv. školy alternativní. Pro tyto školy (daltonský plán, winnetská 

soustava, škola montessoriovská, waldorfská, jenská, freinetovská ad.) je společné 

úsilí o rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Důraz kladou na žákovu i učitelovu 

svobodu. (Jůva, 1997) 

Daltonský učební plán je typickým příkladem, jak nahradit tradiční výuku 

učitelem a posilovat samostatné učení žáků. Tento plán poprvé zavedla v roce 1920 v 

americkém městě Daltonu Helena Parkhurstová (1888-1957). 

Winnetská soustava dělila učební látku do dvou skupin. Na učivo základní, 

které musel každý žák absolvovat individuálně svým tempem a na učivo, založené na 

praktických úkolech ze života. Tyto tvůrčí úkoly řešili žáci ve skupinách. 

Lékařka a pedagožka Marie Montessori (1870-1952) používala k rozvoji 

tvůrčích schopností dětí vhodné prostředí a pomůcky. Učitel by neměl zasahovat do 

činnosti dítěte, spíše je pouze pozorovat. 

Typickým modelem alternativního školství jsou školy waldorfské. Jejich 

zakladatelem je německý filozof Rudolf Steiner (1861-1925). Pojetí výchovy 

waldorfské školy vychází ze snahy poskytnout jedinci maximum svobody kjeho 

individuálnímu rozvoji sil a schopností, kterými by přispěl k tvoření nové 

společnosti. Snahou školy je také přenést iniciativu na samotného žáka a 

netradičními vyučovacími metodami působit na rozvoj tvořivosti žáků. 

V duchu školy waldorfské a jenské vznikla „ moderní škola" Célestina 

Freineta (1896-1966). Základním principem této školy je pracovní aktivnost. 

Novinkou je školní tiskárna, která umožňuje tisk nejrozmanitějších projevů žáků, ze 
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kterých si škola může utvořit „knihu života". Nelepší texty se uveřejňovali 

v časopise. 

Myšlenky a názory výše jmenovaných pedagogů, filozofů a teoretiků jsou 

natolik nadčasové, že i dnes z nich mohou čerpat mnozí učitelé. Také já jsem ve své 

praxi některé z nich využila. S dětmi ze své třídy jsme se pokusili o malá literární 

dílka.Ta nejlepší z nich jsme svázali do pamětní knížky. Ve většině činností jsem 

nechala projevit samostatnou aktivitu žáků, tak aby neměli pocit řízenosti. 

Na začátku této kapitoly jsem se snažila zmapovat faktory, které příznivě 

rozvíjí dětskou tvořivost. V životě se však setkáváme také s faktory, které k rozvoji 

tvořivosti příliš nepřispívají. Zejména se chci zaměřit na školní prostředí a na 

osobnost učitele. Čeho by se měl učitel při práci s dětmi vyvarovat? Především je to 

dosavadní způsob výuky, kdy žák pouze sedí v lavici a pasivně přijímá informace od 

učitele. Na naší škole je spousta učitelů, kteří frontální vyučování používají jen 

minimálně, ale jsou zde i tací, kteří se jen neradi přizpůsobují inovacím a učí, jak se 

říká ,postaru". Není potom divu, že si ve sborovně stěžují na nepozornost, 

neposednost nebo na nezájem žáků o výuku. Učitel by měl ke každému žákovi 

přistupovat s úctou a nelámat nad ním hůl pokud jeho výsledky neodpovídají 

představě učitele nebo rodičů. K takovým žákům je třeba zvolit postoj, který 

vyzdvihne žákovi síly a možnosti, učitel by mu měl věnovat svou náklonnost a 

patřičnou pozornost. V případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných 

norem, musí učitel přistupovat k žákovi se zásadovostí a definovat jasné základní 

požadavky na kázeň. Tvořivosti také nepřispívá tlak na výkon nebo omezení 

časovým limitem. Učitel by se měl také vyvarovat snaze o vylepšování a 

opravování prací žáků, přehnané kritice nebo naopak nekritické chvále. Jestliže 

dokážeme dát žákům ve škole mnoho zážitků, které jsou citově kladné povahy, 

přispějeme k tomu, že u dítěte budou převažovat tvůrčí tendence, jistota, optimismus 

a v neposlední řadě radost z učení. Učitel by se měl snažit omezit nedostatek 

materiálního vybavení, přílišný důraz na disciplinu, nedostatečnou motivaci, 

stereotypy nebo nátlak. 

Faktory, které ovlivňují tvořivost naopak kladně, jsou také součástí 

vyučovacího procesu. Za velmi důležitý považuji klima ve třídě. Klima ve třídě by 

mělo být pohodové, přátelské, zkrátka takové, aby nevytvářelo u dětí strach a tlak. 

Již příchodem učitele a tónem, jakým třídu osloví se vytváří klima ve třídě. Pokud je 
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řeč učitele klidná, ale bez lhostejnosti můžeme hovořit o tom, že vytvořil příznivé 

klima. Příznivé klima spočívá také ve schopnosti učitele vést žáky, tak aby se nebáli 

zkoušení a sami své vědomosti prezentovali a také tím, že žák dostává možnost 

vyjádřit se k tomu, co se učí a je mu dáván prostor ukázat to, co si sám připravil. 

Jedním z hlavních činitelů tvořivého vyučování je učitel, který zná zásady rozvíjení 

tvořivosti žáků a uplatňuje je ve vyučování. 

K pravidlům tvořivého vyučování patří (Kováč, Kováčová,1986): 

* nežádat jednoznačně správné řešení problémů, podněcovat žáky 

k vytváření alternativních řešení 

* nepředpokládat, co dítě ví nebo neví, ale snažit se poznat skutečnou 

úroveň jeho schopností a vědomostí 
* nepotlačovat samostatnost a humor, vytvářet tvořivou atmosféru ve třídě 

* ve fázi tvoření nehodnotit, v nejlepším případě nenápadně usměrňovat 

tok myšlenek 

Jaký závěr z toho plyne pro školní vyučování? Tvořivého jedince lze 

záměrným působením ovlivnit, tak jako každou jinou psychologickou funkci, 

předpoklady k tvořivé činnosti lze posilovat a rozvíjet. Výchova k tvořivosti je 

možná v každém věku, jestliže tuto možnost nevyužijeme již u dětí mladšího věku, 

vytvoří se bariéry pro jejich tvořivý vývoj v pozdějším období. 

V učebnicích lze najít úlohy zejména konvergentního typu tzn. úlohy, které 

vyžadují po žákovy pouze jedno řešení. Je však na učiteli, aby úlohy v učebnicích 

upravil a tvořil jejich obměny, které by z úloh konvergentních vytvořily úlohy 

divergentního charakteru tzn. úlohy, kde žák musí najít více než jedno řešení. 

Vyprovokovat žáky svými neodbytnými otázkami typu: „ Jde to říci jinak? Proč to 

tak je? Nemohlo to skončit lépe? Jak by se mohl příběh jmenovat?" A jistě ještě 

mnoho jiných otázek, které by žáky nutily k zamyšlení a vytváření dalších nových 

řešení. Sama jsem to s dětmi ve své třídě vyzkoušela. Výsledky našeho společné 

snažení přiblížím v praktické části mé práce. 
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2.2.2 Osobnost učitele 

J. Piaget: „ Nejkrásnější reformy musí selhat, 

jestliže nejsou k dispozici 

v dostatečném počtu kvalitní učitelé. " 

(In M.Cipro 1984 s. 275) 

Škola, představuje jeden ze základních článků rozvoje společnosti, plní svou 

funkci prostřednictvím práce učitele. Těžiště práce učitele spočívá především ve 

vyučování. Základním úkolem učitele je připravit žáka k plnohodnotnému zařazení 

do společnosti, pro vykonávání kvalifikované práce. K tomu je důležité, aby učitel 

sám odpovědně plnil funkci výchovnou a funkci vzdělávací. 

Vyučování by mělo probíhat vzájemné interakci (spolupůsobení) učitele a 

žáků, ve kterém však učitel vystupuje nejen jako řídící činitel, nýbrž i jako osobnost 

a vzor. Učitel, který chce u žáka rozvíjet tvořivost, musí být sám tvořivou osobností. 

(A. Petrová, 1995) 

Jestliže ve třídě funguje vztah interakce mezi učitelem a žáky, dochází 

k rozvoji tvořivosti nejen u žáků, ale také u vyučujícího. Rozvoj tvořivých 

dovedností učitele je celoživotní proces, v jehož průběhu by se měl tento tvořivý 

systém neustále pozměňovat, rozvíjet, přizpůsobovat situaci ve třídě a ve škole. 

Prostřednictvím vlastní tvořivosti učitel nejvýrazněji působí na tvořivost svých žáků. 

(A. Petrová, 1995) 

Tvořivost učitele se promítá do forem a metod práce se žáky. Pro rozvoj 

tvořivosti je důležité, aby při osvojování učiva učitel nepředkládal hotové výsledky, 

ale vedl žáky k tomu, aby vše nové, získávali na základě činností, pozorování, 

pokusů - na základě objevování. Metoda objevování staví do popředí význam 

otázek žáků ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit otázku, 

znamená to, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení a na otázku je 

schopno najít správnou odpověď. 

Úloha učitele spočívá vtom, aby žákům několik „ žákovských otázek" 

formuloval sám, aby je povzbuzoval, dával jim dostatek příležitosti k vzájemnému 

kladení otázek, aby podpořil i otázky, které žáci někdy neobratně formulují. K dalším 

pracovním metodám, které lze využít ve vyučování nejen k rozvoji tvořivosti jsou 
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metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a projektová, metody 

názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, 

metody výzkumné, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity, didaktickými 

pomůckami a hrami. Na výběru metod ve vyučování velmi záleží. Nestačí jen 

abychom byli na vyučování dobře připraveni, ale vědět kdy a za jakých podmínek tu 

či onu metodu použít. Někdy je nutné, aby učitel v průběhu vyučování metody 

pružně měnil ba dokonce v nečekaných situací dokázal improvizovat. Také já jsem si 

ve své třídě vyzkoušela své herecké umění, když jsem se objevila v situaci, která 

nebyla předem naplánovaná. 

2.3 Jaké metody a formy práce vedou k rozvoji tvořivosti? 

2.3.1 Metody 
Pojem metoda: 

Metoda je považována za cestu nebo způsob, kterým se dostaneme 

k vytyčenému cíli. J Maňák (1992, s.33) vymezuje metodu výuky jako koordinovaný 

systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků, který je zaměřený na 

dosažení výchovně vzdělávacích cílů. 

Metody, které rozvíjí ve vyučovacím procesu žákovu tvořivost označujeme 

jako metody aktivizující. Podstatou aktivizujících metod je „ plánovat, organizovat 

a řídit výuku tak, aby k plnění výchovně vzdělávacích cílů docházelo převážně 

prostřednictvím vlastní poznávací činnosti žáků" (Jankovcová, Průcha, Koudela, 

1989 s. 29). 

Aktivizující metody dělíme do čtyř základních skupin (Borák 1970): 

1- diskuzní metody 

2. situační metody 

3. inscenační metody 
4. hry 

Hlavním rysem samostatné poznávací činnosti žáků je myšlenkové zpracování 

učiva, jehož podstatou je řešení problému. Vztah tvorby a řešení problému, lze 

ukázat postupnými kroky, které odpovídají skutečným životním situacím: 
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a) Žák si musí nejdříve uvědomit, že něco není vpořádku. 

b) Ze situace, která vyžaduje řešení, je nutné problém slovně, graficky a podob, 

zformulovat. 

c) Vlastní řešení problému. Během řešení je nutné vzít v úvahu všechny údaje, 

které mohou ovlivnit správnost výsledku, nebo více možných řešení. 

d) Rozhodnout se pro řešení, které je pro podmínky nej vhodněj ší. 

e) Řešení realizovat. 

Při hodinách čtení a psaní s dětmi ve své třídě, jsem se pokusila zařadit také 

několik metod, které přispívají k rozvoji dětské tvořivosti. Samozřejmě, že jsem je 

přizpůsobila věku a schopnostem dětí. 

Výběr některých aktivizujících metod: 

Inscenační metoda 

Podstata této metody spočívá v tom, že děti sehrají určitou situaci. V diskusi se 

pokusí najít řešení, které by jim pomohlo najít východisko ze situace. Tuto metodu 

lze uplatnit např. ve výchově k respektování lidských práv a práv dítěte. Inscenační 

metodu jsem zařadila do vyučování se svými žáky k řešení problematiky týkající se 

romského etnika ve třídě. 

Heuristická metoda 

Název této metody je odvozen z řeckého slova heuréka: našel jsem, objevil jsem. 

Základem metody je, že se žáci aktivně podílejí na objevování nových poznatků, tj. 

na osvojování nového učiva. Úlohy řeší postupně, po jednotlivých etapách. 

Odložený úsudek 

Prostřednictvím této metody žáci produkují co nejvíce myšlenek a zároveň si 

myšlenky zapisují. Po několika dnech své nápady třídí a posuzují. Tuto metodu jsme 

využili při tvorbě jednoduché básničky. Ve škole jsme hledali slova, která se rýmují. 

Na školním výletě jsme se pak rozdělili na chlapce a děvčata a pokusili se, každá 

skupina zvlášť, ze slov složit krátkou básničku. 

Situační metoda 

Žáci při této metodě obdrží popis určité konkrétní situace nebo případu z oblasti, 

která se vztahuje k tématu vyučování. Popis situace obsahuje několik úkolů, které 

mají žáky motivovat k řešení problému avšak nemá obsahovat žádný komentář 

autora. Důvodem je neovlivnit žáky při vytváření vlastního názoru na řešený 

problém. 
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Učitel by měl do výuky zařazovat nejen tyto, ale spoustu dalších metod a forem 

práce, jako jsou diskusní metody, hra atd., které přispívají k originalitě myšlení, 

novým nápadům a úvahám, k svérázným zamyšlení nad navrhovanou hypotézou. 

Zvláštní zkušenosti mohu potvrdit, že nápady některých žáků byly mnohokrát 

přínosem i pro mne a přispěly tak k rozvoji i mé tvořivosti. 

2.3.2 Rozvoj tvořivosti v hodinách čtení a psaní - použité metody 

Již několik let se zúčastňuji zápisu předškoláčků do první třídy. U řady z nich 

jsem shledala, že jim dělá velký problém vyjádřit byť jen jednoduchou myšlenku. 

Vždy jsem si řekla: „ Jsou ještě malí a ještě mají dost času, než se spolu setkáme. Na 

začátku školního roku budou dokonalejší ."Avšak pravda byla opakem. Na začátku 

školního roku jsem neshledala výrazné zlepšení. Byla jsem velmi překvapena, když 

jsem zjistila, že někteří z nich neznají klasické pohádky např. „ O perníkové 

chaloupce" nebo „O Červené karkulce". Stále jsem přemýšlela, kde se stala chyba. 

Na kloub celé věci jsem přišla hned několik dnů po zahájení školního roku, když 

jsem se dětí zeptala, zda jim rodiče, babička nebo dědeček čtou pohádkové knížky. 

Velká většina dětí odpovídala, že knížky jim nikdo nečte, ale že se dívají na televizi, 

video nebo na počítač. Netvrdím, že se to týkalo všech dětí, ale velké většiny. Proto 

jsem si předsevzala, že každou hodinu čtení si děti poslechnou alespoň jednu krátkou 

pohádku z jejich oblíbené knihy, kterou si přinesou z domu. Poslech je jeden 

z prostředků výchovy k tvořivosti, přispívá také k pěstování představivosti a 

rozvíjení fantazie Když jsem začala s předčítáním pozorovala jsem, že řada dětí není 

na předčítání zvyklá, nedokáže se soustředit a udržet pozornost. Byla to pro mě i pro 

mé žáčky mravenčí práce, když jsme se po krůčcích učili, jak udržet alespoň na pár 

minut pozornost a neprohlížet si nové pastelky v penálu. Knížky si úmyslně všichni 

měli přinést z domu, protože to bylo pro ně daleko cennější, než když jim přinesu 

knihu já. Dál jsme pokračovali v rozhovoru v hracím koutku na koberci. Žák který 

knížku přinesl, měl říci, co o kníže ví, od koho ji dostal, kdo z ostatních dětí má tuto 

knížku. Větší důraz jsem kladla na příjemné pocity, radost, než na faktické 

vědomosti. Vybízela jsem děti, aby vlastními slovy vyprávěly nebo zkusily kousek 

pohádky, který je nejvíce zaujal zahrát jako herci v divadle. Prostřednictvím 

rozhovoru se snažím u dětí přispívat k rozvoji vyjadřovacích schopností. 
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Naučili jsme se s dětmi pracovat se stejnými tématy v různých hodinách. 

Naši oblíbenou pohádku jsme si v hodině výtvarné výchovy nakresli. Každá skupina, 

kreslila jinou část pohádky. Z obrázků nám vznikla obrázková osnova, kterou pak 

děti využily k převyprávění pohádky. Pomocí obrázkové osnovy jsem se snažila u 

dětí rozvinou řečové a zároveň tvořivé schopnosti. V pozdějším období, když už děti 

uměly trochu psát, zkoušeli jsme vyrobit i jednoduché komiksy. K jednotlivým 

obrázkům přikreslili žáci prázdné bubliny a napsali do nich jednoduchý text. 

Každý učitel je svým způsobem herec. Také já si ráda zahraji a 

zaimprovizuji. Mám ve třídě velkou krabici maňásků, plošných loutek, starých 

převleků a když se to hodí, divadlo může začít. Maňásek mi pomohl často i tam, kde 

jsem měla pocit, že žáci špatně chápou učivo. Vždy jsem viděla šťastné děti, když 

jsem se uvolnila, odpoutala jsem se od své „ důstojnosti" a stala se divadelním 

hercem. Samozřejmě, že také děti dostaly možnost zahrát si v pohádce nebo 

v příběhu, který jsme společně vytvořili. Prvky dramatické výchovy využívám 

nejen v hodinách čtení, ale začleňuji je také do hodin prvouky i matematiky. Jak 

jsem se již zmínila na začátku této kapitoly, velké potíže činí dětem vyjádřit se. Proto 

jsem věnovala veškerou snahu tomu, abych rozvíjela u dětí vyjadřovací schopnosti. 

Vypravujeme si společně pohádky, obsahy čtených článků, dramatizujeme texty. 

Jednou jsme děj vypravovali třeba jako horor, nebo jako pohádku naruby. Ve své 

třídě jsem zavedla takový dobrý zvyk, že každé ráno věnuji dětem přibližně 10 

minut, aby řekly svým spolužákům, co se jim v předchozím dnu zajímavého 

přihodilo. Do jejich vyprávění příliš nezasahuji. Ve třídě jsou méně obratní, nesmělí 

a neprůbojní žáci a proto jsem musela dbá na to, aby také oni přišli ke slovu. 

Vzhledem ktomu, že jde o krátkou konverzaci, neopravuji krátké věty, drobné 

chyby, ale občas po dítěti zopakuji větu šikovněji a přesněji. 

Ve školních učebnicích i v knihách, které si děti přinesly z domova jsou texty 

různých žánrů: říkadla, hádanky, rozpočitadla, povídky, básně, jazykové hříčky. 

K rozvoji tvořivost lze také využít jazykové prostředky, např. metaforu. 

Nejjednodušší metaforou, se kterou se děti setkávají již v mateřské škole a později 

v prvním ročníku, je hádanka. Práce s hádankou byla jednou z oblíbených činností ve 

třídě. Děti nejdříve hádaly hádanky z učebnice nebo ty, které znaly od rodičů či 

starších sourozenců. Nejraději si hádanky vymýšlely nebo je nějak upravovaly a 

měnily. Velice jsme se pobavili hledáním slov, která se rýmují. Zpočátku jsme slova 

hledali ve slabikáři, později jsem si jedno slovo vymyslela a děti hledaly slova další. 
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V druhém pololetí školního roku, byli mí prvňáčci schopní doplnit do neúplných 

básní slova tak, aby se rýmovala. Konec školního roku korunovaly vlastní básnickou 

tvorbou. Ukázky krátkých básniček uvedu v praktické části mé práce. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů v 1. ročníku je naučit děti psát. Učitel by měl v každé 

hodině věnované psaní navodit nejprve takovou atmosféru ve třídě, aby se děti 

věnovaly nácviku psaní bez obav, s radostí a osvojily si tak jednu z nej důležitějších 

forem komunikace mezi lidmi. Velkou roli zde hraje motivace, kterou může být 

písnička, říkanka, malá pohádka, hlasy zvířátek, troubení autíčka apod. Motivace je 

třeba často měnit, aby si děti téměř neuvědomovaly, že vůbec provádějí nějaké 

cvičení. Děti mohou prsty vyjádřit, jak čarodějnice čaruje, klavírista hraje na klavír, 

kouzelník kouzlí, děti mohou hrát prstové divadlo, rukama může vystihovat let ptáka 

atd. Znalost prvních písmen jsme okamžitě využili pro rozvoj tvořivosti. V hodině 

výtvarné výchovy jsme naučená písmena využili ve výtvarném námětu 

„Začarovaná písmenka". Své myšlenky se děti naučily hned v prvopočátku 

zaznamenávat i písemně. V písemných projevech bylo samozřejmě spoustu chyb. 

Ale nám šlo především o vyjádření myšlenek. Děti jsou zvyklé, že kdykoliv se 

zeptají, jak co napsat, vždy jim ochotně poradím. Chyby, které se přeci jen ve psaní 

objeví, společně opravíme. 

Již nyní se těším až se rozepíši v praktické část své práce o dalších tvořivých 

činnostech, kterými jsme se zabývali s dětmi dva školní roky. 

2.4 Hlavsova kreativizační teorie 

Abychom mohli cílevědomě rozvíjet tvořivé myšlení a další schopnosti, 

které se s tvořivostí pojí, je nutné se seznámit s obsahem pojmu tvořivost a specifické 

znaky tvořivých přístupů. Tyto pojmy jsem popsala již v úvodu oddílu (2). Nyní 

bych se chtěla věnovat fázím tvořivého myšlení, stejně jako měřitelnosti tvořivých 

schopností. 

J. Hlavsa kreativitu nechápal jako řešení problému, upozorňoval, že je nutno 

ji formulovat nejen jako schopnost, ale jako stálou tendenci k vývoji. 

Navrhl třísložkový model kreativity, jehož části tvoří složky: 

1 • heuristická (řešení problému, tvůrčí myšlení) 

2. schematická (základní myšlenkové operace, systém myšlení) 

43 



3. imaginativní (intuice, fantazie) 

Dynamickou stránku kreativizace (hybná podstata kreativity) dělí na 3 etapy: 

1. etapa: V této etapě začíná být jedinec aktivní, dochází k stanovení tvořivé situace a 

existence problému. Důležitou úlohu zde hraje alterace (počáteční impuls k tvorbě, 

reakce jedince na vnější podmínky a podněty). 

2. etapa: Je rozvíjením procesu řešení problému (tj. vytváření produktu buď 

materiálového nebo ideálního, v představě). 

3. etapa: Působení zpětného vlivu činnosti a produktu4 na jedince. Projevuje se: 

a) tvůrčím vztahem jedince ke skutečnosti 

b) rozvojem tvůrčích schopností a tvůrčí zkušenosti 

Hlavsa zdůraznil významnou funkci alterace, která orientuje, umožňuje volbu a 

stimuluje další proces. 

2.5 Fáze tvořivého myšlení podle Guilforda a Poincarého 

Pro přípravu a vedení tvořivých činností ve vyučování má význam také 

čtyřfázový model procesu tvořivého myšlení, který je spojením modelu amerického 

psychologa J. P. Guilforda a francouzského matematika Poincarého. 

1. fáze - přípravná: Zahrnuje zkoumání problému, shromažďování materiálu, 

vyvolávání informací. Po stránce psychologické se jedná o stav napětí. 

2. fáze - inkubační: Dochází k rozvíjení aktivity, hodnocení informací a poznatků. 

Psychologický stav odpovídá frustraci. 

3. fáze - verifikační V této fázi dochází k ověření, potvrzení vhodnosti řešení. 

Jedinec koncentruje, ve smyslu nasycení potřeby. 

vořivost lze zkoumat na základě tvořivého procesu, ale i z hlediska produktu. Produkt je výsledek, v němž se 
evuje fáze tvořivého procesu, může odrážet tvořivost tvůrce. Produkt může být východiskem pro posuzování 
ientifikaci tvořivosti, měl by být nový, jedinečný, hodnotný, užitečný, pravdivý a sdělný druhým. 
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4. fáze - vhledová: Probíhají intuitivní procesy, inspirace - návrh na průběžné 

(konečné) řešení. Jedinec se nachází ve stavu uspokojení a silného citového hnutí 

spojeného s potřebou komunikace. 

V tomto procesu kladou oba autoři důraz na úlohu fantazie a intuice a 

rozvíjení obou typů myšlení (konvergentního a zvi. divergentního). Ve svém 

čtyřfázovém modelu popsali, co je obsahem každé uváděné fáze a jaký 

psychologický stav je pro ni charakteristický. 

2.6 „Měřitelné" tvořivé schopnosti (podle Guilforda a Löwenfelda) 

V souvislosti se zkoumáním tvořivosti se ukázalo, že koncepce inteligence, 

která je v současné době považována za jedno z nej důležitějších měřítek tvořivosti 

jedince, je příliš úzká. Není jediným ukazatelem schopností a ú s p ě c h u jedince ani ve 

škole ani v životě. Běžné testy inteligence také nezachycují nic z toho, co je 

označováno jako „tvořivé schopnosti". 

Proto američtí psychologové, V. Löwenfeld a J. P. Guilford dospěli 

nezávisle na sobě k šesti měřitelným tvořivým schopnostem. 

1) Plynulost : Znamená aktivizaci pamětných představ, zjištění, jak pohotově si 

člověk dovede vybavovat slova, pojmy. Zahrnuje slovní, myšlenkovou, asociační a 

výrazovou plynulost. 

2) Pohyblivost (pružnost) nebo také flexibilita : Týká se užití osvojených 

informací. 

3) Původnost (originalita): Schopnost vidět skutečnost, věci a problémy, 

nekonvenčně, mimořádně, nově. Měří se neobvyklými odpověďmi, vzdálenými 

asociacemi, vtipem. Tyto tři zřetele odlišují tuto kvalitu při hodnocení textů od 

jiných schopností. 

4) Schopnost propracování (elaborace): Umožňuje člověku, aby podle daných 

informací a na základě toho, co ví a dovede, vytvářel nové struktury. 

5) Citlivost pro problémy (senzivita): Schopnost spontánně si všimnout 

neobvyklých věcí, postihnout jádro problému. 
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6) Nová interpretace (redefinice): Schopnost, která umožňuje, aby jednotlivec 

dovedl předmět nebo jeho část vyložit jinak než dosud a aby toho uměl využít 

k novým ůčelům. Tato schopnost je velmi blízká f l e x i b i l i t ě . 

K hodnocení se pak využívá čtyřbodová škála: 

* 0 bodů - kritérium se nevyskytuje 

* 1 bod - mírný projev, náznak kritéria 

* 2 body - zřetelný výskyt kriteria 

* 3 body - kritérium se vyskytuje velmi výrazně 

Ve druhé části své práce jsem se v malé výzkumu pokusila zhodnotit tvořivé 

schopnosti u žáků v mé třídě. Využila jsem k tomu zkušenosti jednak amerických 

odborníků , kteří se testy tvořivosti zabývali tzn. ( Guilford, Torrance, Löwenfeld) a 

také našich odborníků (Hlavsy, Jurčové). 
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3 Výklad pojmu tvůrčí psaní 

Klíčová slova: pojem tvůrčí psaní, obrazotvornost, pojem technika, techniky 

didaktiků, techniky reprodukční, techniky produkční, hry v psaní 

Třetí kapitola je uspořádána do následujících dílčích celků: 

3.1 Co je tvůrčí psaní z hlediska formativního 

3.2 Co je tvůrčí psaní z hlediska obsahu oboru 

3.3. Techniky tvůrčího psaní 

3.3.1 Techniky psaní používané didaktiky 

3.3.1.ITechniky reprodukční 

3.3.1.2 Techniky produkční 

3.3.1.3 Hry v psaní 

Pojem tvůrčí psaní má dvě složky: označuje jednak formativní činnost, jednak obor, 

který se zabývá teoretickými aspekty tvoření textu a vlastní didaktikou. 

3.1 Co je tvůrčí psaní z hlediska formativního 

Kaspar H. Spinner považuje za nej důležitější charakteristiku tvůrčího psaní 

rozvoj obrazotvornosti (Spinner, 1993). Ktomu slouží rozmanité techniky, jako 

např. automatické psaní, clustering, technika koláže, hry v psaní, brainstorming a 

inspirace jinými uměleckými díly. Zároveň při psaní nemá jít o pouhé zobrazování, 

nýbrž o tvorbu něčeho nového prostřednictvím obrazotvornosti. Tvořivé psaní 

vědomě pracuje i s překážkami, např. se slovy, která jsou náhodně sestavena a která 

inspirují k vytváření nových spojení (Spinner, 1993). 

Tvůrčí psaní je činnost, při které probíhají určité psychické pochody a 

psychomotorické činnosti. Výsledkem těchto činností je nové dílo. Jedinec 

prostřednictvím těchto psychických pochodů dospívá k novým poznatkům. Ty 

formuluje písemně ve slovní spojení, jako metafory, překvapivé příběhy nebo 

v oblasti literatury jako nové informace. Jedinec při tvorbě textu rozvíjí nejen 
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dovednosti a schopnosti, nýbrž i své poznání, utváří tedy i svůj postoj ke skutečnosti 
(Fišer, 2001). 

Tvůrčí psaní je činnost, při které lze kombinovat individuální tvorbu 

s kolektivními postupy. Texty mohou vznikat v páru nebo v týmu. Tvůrčí psaní má 

velký význam z hlediska formování osobnosti. 

3.2 Co je tvůrčí psaní z hlediska obsahu oboru 

Tvůrčí psaní z hlediska obsahu se bude lišit podle toho, v jaké konkrétní 

oblasti se psaní uskutečňuje. Každá oblast vyžaduje plnit prostřednictvím tvůrčího 

psaní různé praktické cíle: diagnostické, terapeutickém, výchovné, vzdělávací, 

kultivační nebo komerční. Z hlediska těchto cílů lze rozlišit například následujících 

šest skupin. 

1. Psychoanalýza, psychoterapie 

Psychoanalytik považuje psaní jako diagnostickou metodu. 

2. Mimoškolní výchova, etopedie 

Vychovatel, sociální pracovník, pracovník s mládeží v klubech, družinách, 

zdravotnických zařízeních využívá tvůrčí psaní jako prostředek k zábavě. Práce 

s texty je hra nebo součást hry. Ve formě zábavy, humoru a v uvolnění odbourává i 

bariéry v komunikaci, nabízí nové cesty vzájemného dorozumění. Z hlediska rozvoje 

jednotlivce posiluje literární improvizace sebevědomí hráčů, kteří - možná poprvé 

v životě - sami něco vyprodukovali, a tím budí zájem a účast druhých, dodává G. 

Mattenklottová (Mattenklott, 1991). 

3. Vyučování 

Učitel chápe tvůrčí psaní jako prostředek, jak se přiblížit, cizímu, nejčastěji 

literárnímu textu. Usiluje, aby cestou nápodoby, naučil žáky porozumět věcné i 

estetické informaci textu. 

Tvůrčí psaní může a stále častěji bude učitel používat i při výuce cizího jazyka. 

Velké uplatnění nachází také v hodinách dramatické výchovy. 

4. Kursy tvůrčího psaní 

Kursy literárního psaní se soustředí na sledování a využití technik a metod 

tvůrčího psaní pro tvorbu literárních textů. Jde především o rozvoj talentu. 
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5. Překladatelství 

Překladatel textů se musí umět vyjadřovat v jazyce, do kterého překládá. 

Schopnost tvořit stejně kvalitní texty v cílovém jazyce mu napomáhá procvičovaní 

psaní původních textů v cílovém jazyce. 

6. Manažerství, poradenství 

Manažeři využívají techniky tvůrčího psaní jako doprovodné nebo cvičné metody 

pro svou práci. 

3.3 Techniky tvůrčího psaní 

3.3.1 Techniky psaní používané didaktiky 

V oblasti tvůrčího psaní se dnes užívají rozličné techniky psaní. Pojem 

technika označuje soubor kultivovaných schopností, naučených dovedností, které 

vedou ke správnému vykonávání nějaké věci. 

Techniky psaní představují odborně podané pracovní postupy a návody pro 

tvoření textů v různých oblastech. Techniky psaní lze rozlišit různým způsobem. 

Lutz Werder je rozděluje podle oblastí profesionálního použití na: 

* techniky terapeutů 

* techniky básníků 

* techniky didaktiků 

* techniky žurnalistů 

* techniky manažerů 

* techniky vědců 

* techniky filozofů 

Vzhledem k tomu, že se zajímám o tvořivé psaní u dětí na prvním stupni 

na základní škole, blíže se zaměřím na techniky didaktiků. 

Ve vyučování jazyka, slohu a literatury rozlišujeme techniky reprodukční 

(imitační) a techniky produkční. Na významu nabývají také hry s textem. 
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3.3.1.1 Techniky reprodukční 

M: Čechová chápe reprodukci jako jednu z praktických jazykových 

formulačních činností. V projevu žáka se ve škole počítá s vlivem předlohy, a to 

převážně na prvním stupni. Reprodukce má dvě základní podoby: reprodukce věrná a 

zkrácená. 

Věrná reprodukce spočívá v úplném přetlumočení myšlenek, které jsou 

obsažené v textu při zachování kompozičního postupu. 

Zkrácená reprodukce je zhuštěné přetlumočení předlohy, soustředí se jen na 

ty části textu, které jsou nezbytné kjeho pochopení, k zachycení děje, předmětů a 

jevů. Ke změnám dochází v jazykové i kompoziční rovině textu. 

Vybraná reprodukce postihuje jen část předlohy. Ta může být věrná nebo 

zkrácená. V reprodukčních technikách je míra tvořivosti rozdílná. Narůstá od věrné 

reprodukce ke zkrácené a při různých požadavcích na úpravu textu se může tvořivý 

přístup týkat pouze vybraných, dílčích rovin textu.(Fišer, 2001) 

3.3.1.2 Techniky produkční 

Produkční techniky se uplatňují s přibývajícími zkušenostmi, znalostmi a 

schopnostmi žáků na vyšších stupních škol. Nalézáme je v oblastech literární a 

slohové výuky. Protože tvorba literárních textů vyžaduje od žáků jistý cvik, není 

nutné abychom u s i l o v a l i o jednoznačné produkční postupy, ale umožňujeme žákům, 

aby částečně text imitovali s obměnami a doplňováním. 

Žáci při psaní využívají různé reprodukční nebo produkční postupy, na 

základě kterých se učí nejen esteticky vnímat vytvářený text, ale jsou schopni 

kriticky posoudit vlastní text nebo text cizí, respektive kriticky posoudit umělecké 

literární dílo.(Fišer, 2001) 

3.3.1.3 Hry v psaní 

Tvůrčí psaní v y u ž í v á hry s psanými texty jako účinnou techniku. Technika, 

která kombinuje psaní s hrou je založena na přirozené schopnosti žáků bohatě 

Používat fantazii. V y u ž í v á hrubou a jemnou motoriku, pohybové i intelektuální 
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imitační schopnosti. Cílem žáka je vyřešit určitý problém, což žáka aktivuje 

k myšlení, cítění a pohybu, stejně tak, jako by jej řešil v reálné situaci, ale beze 

strachu z porážky a bez toho, aby se stresoval. Protože jedinec není ve hře vystaven 

akutnímu stresu a může v klidu kombinovat různé postupy chování, myšlení a 

vyjadřování, v tomto případě postupy verbálního vyjadřování v písemné formě. 

Jako hry se nejčastěji používají techniky přestavby textu (změna žánru, hry na 

doplňování textu, koláže),tvorba slovních hříček, hádanek, kolektivní texty, 

spojování výtvarných a dramatických postupů s prezentací textu aj.(Fišer, 2001) 

Osobně jsem nejvíce se svými žáky v 1. a 2. ročníku k rozvoji tvořivého psaní 

využívala třetí techniku, „ hry v psaní „. Tuto techniku jsem používala proto, že 

nejlépe odpovídala věkovým i individuálním zvláštnostem dětí z mé třídy. Ukázky a 

podrobný popis dětských prací jsou zařazeny v přílohách v druhé části mé práce. 
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4 Závěry o rozvoji tvořivosti pro pedagogickou 

praxi 

1.Tvořivost můžeme vymezit jako vytváření nových řešení a produktů, 

užitečných pro 

jedince nebo určitou skupinu. 

2. Tvořivost charakterizují dva podstatné znaky: novost a užitečnost. 

3. Kritériem tvořivosti je subjektivní, psychologicky zvýrazněná novost, která 

nemusí být novostí i z hlediska společenského. U žáků základní školy neočekáváme 

od jejich tvořivé činnosti společenský přínos, ale má velký význam pro rozvíjení 

rozumových a poznávacích schopností a pro komplexní rozvoj osobnosti žáka. 

4. Každý duševně normální člověk disponuje schopností tvořivosti, která se 

uplatňuje na rozličné úrovni v různých činnostech. 

5. Tvořivost podléhá vlivům prostředí, výchovnému působení, a tedy je 

trénovatelná, lze ji rozvíjet. Tvořivost lze rozvíjet prostřednictvím činnosti. Vhodně 

zvolenými a záměrně navozenými činnostmi ji lze zvyšovat. 

6. Dosavadní výzkumy ukázaly, že pomocí speciálních instrukcí, cvičení, 

tvořivých úloh a programů lze významně zvýšit tvořivost žáků, především úroveň 

jejich tvořivého myšlení a schopnost tvořivě řešit problémy. 

7. Základní činností žáka je učení. Jeho tvořivost lze nejefektivněji rozvíjet právě ve 

vyučovacím procesu. Tvořivost se vyučování rozvíjí především záměrným 

navozením tvořivé aktivity žáků prostřednictvím tvořivých úloh a situací, řešení 

problémů. 

8. Tvořivost by měla být základem každodenní učební činnosti žáků, osvojování 

učiva. Tvořivá činnost na základní škole úzce souvisí s obsahem učiva, s didakticko-

výchovnými cíli a postupy. Ve vyučování se podněcuje touha po poznání, snaha 

odhalovat příčiny jevů, úsilí něco vytvořit, vyřešit jednoduchý problém. Tvořivé 

myšlení je protikladem pasivity a stereotypní činnosti. (Lokša- Lokšová,1999) 
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5 Vliv počátečního čtení a psaní na rozvoj 

tvořivosti v praxi 

Pátá kapitola je uspořádána do následujících dílčích celků: 

5.1 Plán praktické činnosti 

5.2 Charakteristika školy a třídy 

5.3 Praktické činnosti a hry na rozvoj tvořivosti 

5.3.1 1. třída, 1. pololetí školního roku 

5.3.2 1. třída, 2. pololetí školního roku 

5.3.2.1 Vodní projekt 

5.3.2.2 Tvořivá cvičení 

5.3.3 2. třída, 1. pololetí školního roku 

5.3.4 2. třída, 2. pololetí školního roku 

5.3.4.1 Projekt - Slepička královna 

5.3.4.2 Projekt - Čtyři vodníkovy rybičky 

5.4 Průzkum tvořivosti a srovnání s dětmi jiných škol 

5.4.1 Plán výzkumu 

5.4.2 Zkoumaný vzorek 

5.4.3 Hodnocení úloh 

5.4.3.1 Počet vyprodukovaných nápadů 

5.4.3.2 Originalita 

5.4.3.3 Fantazie a tvořivé psaní 

5.4.4 Hodnocení a závěr výzkumné části 

5.1 Plán praktické činnosti 

V praktické části diplomové práce chci popsat některé z činností, metod a 

forem práce, které jsem vyzkoušela se svými žáky ve třídě. Při jejich výběru jsem se 

zaměřila na to, aby skutečně rozvíjely dětskou tvořivost. Náměty jsem čerpala 

z prostudované odborné literatury, která se tvořivosti věnuje. Svou pozornost jsem 
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soustředila také na to, aby každý žák měl možnost pracovat s přímým názorem, jako 

jsou skutečné předměty, kreslené názory, modely, náčrty, demonstrační obrazy aj. 

Samozřejmě, že jsem neopomenula přihlížet k individuálním schopnostem a také 

příslušnému vývojovému stupni dětí. Při výuce jsem se snažila, aby se žáci co 

nejvíce aktivně účastnily vyučování tak, aby využívali vlastní zkušenosti. Pokoušela 

jsem se nedělat nic z toho, co mohli udělat žáci sami. Mou snahou bylo dopřát 

žákům radost z úspěchu při vlastní práci a aby sami poznatky objevovali. Získané 

poznatky a dovednosti v hodinách čtení a psaní jsme pak společně využívali i 

v jiných vyučovacích předmětech, které jsem se pokusila zachytit v jednoměsíčním 

projektu. (Projekt bude následovat v dalších kapitolách mé diplomové práce). Ale to 

jsem předběhla ještě mnohé činnosti jejichž prostřednictvím jsem se snažila rozvíjet 

dětskou tvořivost. Mezi tyto činnosti patří spousta tvořivých her a cvičení, které 

jsou k rozvoji tvořivých schopností velmi důležité neboť pomáhají dětem zvládnout i 

náročnější úkoly a projekty. V prvních obdobích čtení a psaní jsme si společně 

s dětmi oblíbili hry k rozlišování hlásek a písmen, kde jde především o fázi nácviku 

upevnění spojení hlásky a písmene. Slabika se považuje za základní přirozenou 

jednotku jazyka, proto jejímu nácviku v počátečním čtení věnuji největší pozornost. 

K snadnějšímu a zábavnějšímu zvládnutí této fáze jsem při výuce zařazovala „hry se 

slabikou". Za velmi důležité jsem pokládala do vyučování zařadit také hiy 

intelektuální, které kladou největší nároky na rozvoj myšlení (hádanky, hlavolamy, 

rébusy skládanky, příběhy s otevřeným koncem aj.), hry na odhalování vztahů 

pozornosti, nadřazenosti, seskupování, hry na rozvoj pozornosti, paměti, pohotovosti 

a představivosti, věk a postupně jsem se snažila zvyšovat náročnost úkolů. 

Cílem mé diplomové práce je ukázat, co se dá s dětmi v 1. a 2. třídě dá 

dělat pro rozvoj jejich tvořivých schopností. 

5.2 Charakteristika školy a třídy 

Již několik let pracuji na 1. stupni základní školy, která se nachází v nevelké 

vesničce. Školu navštěvuje přibližně tři sta žáků. Charakteristickým znakem školy 

jsou tři budovy, ve kterých se nachází učebny od prvního až do devátého ročníku. 

V nedávné době se ve škole vyučovaly vždy dvě paralelní třídy, avšak se snížením 

Porodnosti a nedostatkem pracovních příležitostí pro rodiče žáků v místě bydliště, 
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docházelo k následnému úbytku žáků v naší škole, kteří začali dojíždět se svými 

rodiči do městských škol v okolí. 

Ve své diplomové práci popisuji vyučovací postupy, metody a techniky, 

které jsem praktikovala s dětmi v 1. a 2. ročníku. Složení mé třídy bylo různorodé. 

V kolektiv třídy navštěvovaly děti, které vyžadovaly zvláštní potřeby. Ty by jim byly 

nejlépe poskytnuty ve zvláštní škole. Avšak dojíždění do zvláštní školy je pro děti 

obtížné a nezvládly by ho, proto na naší škole již dlouho probíhá integrace těchto 

žáků. Ve třídě byly takové děti dvě. Navíc rodinné prostředí, ve kterém obě děti 

vyrůstaly, bylo naprosto nevyhovující a pro děti nepodnětné. Jedno z dětí muselo 

1. třídu opakovat. Druhé, ač s velkými problémy, postoupilo do druhého ročníku. Do 

školy přišly také děti, které vykazovaly znaky specifických poruch chování i učení. 

O některých takových dětech jsem byla již informována od učitelek z mateřské 

školy, u jiných se začaly specifické poruchy projevovat s přibývajícími nároky. Při 

vyučování jsem se snažila obzvlášť k těmto dětem přistupovat individuálně i když 

jsem měla někdy pocit, že je to na úkor těch ostatních. Problém jsem se snažila řešit 

zapojováním slabších dětí především do zaměstnání, při kteiých by jim mohli být 

nápomocní nadanější spolužáci. Samozřejmě, že zpočátku jsem práci ve skupinách 

musela usměrňovat a řídit, protože tu a tam docházelo k drobnějším kolizím. 

Skupinová práce se nám osvědčila zejména v malých projektech, o kterých se 

zmíním v následujících kapitolách. 

Tvořivé s c h o p n o s t i jsem se snažila u svých žáků rozvíjet po celé dva roky a 

to, jak jsme si vedli, jsem se pokusila zjistit malým průzkumem tvořivosti dětí na 

jiných školách a výsledky průzkumu jsem na závěr porovnala s výsledky dětí z mé 

třídy. Tak trochu mě mrzí, že jsem se svými žáky nemohla z organizačních důvodů, 

postupovat do dalších ročníků, abych mohla zmapovat jejich další rozvoj tvořivých 

schopností. Samozřejmě, že nyní nezahálím a své dosavadní zkušenosti a poznatky 

z oblasti rozvoje dětské tvořivosti uplatňuji v další třídě nových prvňáčků. Práce s 

nimi je velmi zajímavá a i když jsem ve své diplomové práci chtěla zachytit rozvoj 

tvořivosti pouze u předešlých prvňáků a následně druháků, nedá mi, abych se 

nepochlubila také některými zdařilými dílky nováčků. 
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5.3 Praktické činnosti a hry na rozvoj tvořivosti 

5.3.1 1. třída, 1. pololetí školního roku 

Na zvědavého 

Děti, které přichází poprvé do školy nebo do nějakého dětského kolektivu 

ve většině případů nemají problém s navazováním kontaktu s ostatními vrstevníky. 

Avšak není tomu tak ve všech případech. Některé děti jsou stydlivé a navazování 

vztahů jim dělá potíže. Velmi dobře tuto situaci dokáže řešit hra Na zvědavého. S 

dětmi jsme si sedli do kroužku a potom jsem se představila jménem: Jmenuji se 

Jana a umím hezky zpívat. " Ukázala jsem na jednu z děvčat a zeptala se: Jak se 

jmenuješ a co www? "Dívka odpověděla: „ Já jsem Eliška a už umím jezdit na kole. " 

Znovu jsem ukázala na jiného žáka a ten se představil a řekl, co dovede zase on. 

Tato činnost děti velmi bavila. Všechny děti se bez problému představily a 

ještě se svěřily s tím, co rády dělají. Hra nenásilnou formou si rozvíjela dětskou 

paměť. 

K rozvoji paměti nám také velice dobře posloužila hra Šla babička do 

městečka. Začala jsem hru slovy: „ Šla babička do městečka,co tam koupila?" 

Vyzvala jsem jedno z dětí, aby na otázku odpovědělo, ale nejdříve zopakovalo první 

část říkanky. 

1. žák: „Šla babička do městečka, koupila tam lízátko. " 

2. žák: „Šla babička do městečka, koupila tam lízátko a formuli. " A tak pokračují 

žáci jeden po druhém až se všichni vystřídají. K zapamatování řady slov jsem dětem 

zjednodušeně malovala na tabuli obrázky. 

Obě ukázky patří mezi hry i n t e l e k t u á l n í . Tyto hry kladou největší nároky na rozvoj 

myšlení, rozvoj paměti, p o z o r n o s t i , pohotovosti a představivosti. 

K rozvoji představivosti a pohotovosti jsme velmi často hráli hru Co tě 

napadne, když se řekne... 
Řekla jsem libovolné slovo a žáci měli reagovat slovem, které je 

bezprostředně napadne. 
voda - koupání, moře, limonáda, prší, kapr... 
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les - myslivec, medvěd, stromy, šiška... 

lékař - injekce, sestřička,zlomená noha, operace... 

Ve druhé části hry jsme se pokoušeli z volných asociací vytvořit jednoduché 

věty. „Koupal jsem se v moři. Ta limonáda je sladká. Myslivec viděl medvěda. V lese 

rostou stromy. Injekce mě bolí. Dali mi nohu do sádry atd. 

Ve škole se často setkávám s dětmi, které žijí v nepodnětném prostředí, což 

má velký vliv na rozvoj řeči. Proto je nutné, aby úlohu rozvoje řeči na sebe přejala 

škola, tedy učitel. Ve třídě jsme si velmi oblíbili hru Na muzikanty. Děti zpívají 

známou písničku, doprovázejí pohybem , kterým znázorňují hru na hudební nástroje. 

My jsme muzikanti, přicházíme z české země, 

my jsme muzikanti, přicházíme k vám. 

Já umím hráti. - My umíme taky. 

Já umím na housličky. - Jak se na ně hraje? 

Fidli, fidli na housličky, fidli, fidli housličky atd. 

Hra na vypravěče je hrou, při které se dá velmi dobře u dětí rozvíjet 

tvořivost.a také slovní zásoba. Nejdříve jsem vybrala méně známou pohádku 

„ Diamantová sekera", kterou jsem dětem převyprávěla, ale úmyslně jsem jí nechala 

otevřený konec. Přestala jsem vyprávět v místě, kdy stařík, který se vynořil z vody 

podává chudákovi zlatou sekyru a ptá se chudáka, zdaje sekera jeho. Rozdělila jsem 

děti do skupin a zadala úkol, aby každá skupina zkusila domyslit konec pohádky tak, 

jak si myslí, že dopadne. Děti se okamžitě pustily do rušného vymýšlení. Byla jsem 

mile překvapena, když zástupci skupin dokončili pohádku a předvedli, co společně 

vymyslely. Jedna ze skupin, ve které byli dva chlapci a tři děvčata si vymyslela toto 

pokračování. Ten chudák mu řekl:,, Jo, to je moje sekera. " Jenže nebyla, protože on 

lhal. Ale stejně šiji od staříka vzal a chtěl s ní dál sekat dřevo. Seknul s ní do stromu 

a ta sekera se mu rozsypala na prášek .A tak zůstal pořád chudákem. " 

Druhá skupina, která byla složená z pěti děvčat vymyslela: „ Ta sekera je moje. "Ale 

ten stařec v té vodě se naštval, protože mu chudák lhal a stáhl chudáka do vody. 

Chudák pak musel pro toho staříka sekat ve vodě větve, co tam napadaly ze 

stromů. Snažila jsem se zařadit pohádku, kterou děti neznaly, protože děti mají skon 

dokončit pohádku jen s malými obměnami. Stejně jsem měla dojem, že alespoň 

někdo z dětí pohádku již dříve slyšel, protože v náznacích mi připomínali svým 

vyprávěním originál pohádky. Každá skupina však vymyslela svůj vlastní příběh, 

57 



který byl i vtipný a to jsem si u nich cenila. Na závěr jsem dětem přečetla skutečný 

konec pohádky a hlasovali jsme o tom, který závěr se dětem více líbil, zda ten, který 

je v knížce nebo ten, který vymyslely. Děvčatům se líbil konec pohádky v knížce, ale 

chlapci se přikláněli k novým, originálním nápadům. 

5.3.2 1. třída, 2. pololetí školního roku 

5.3.2.1 Vodní projekt 

Cíl: rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj dětské představivosti a fantazie 

Úkol: rozvíjení volného posunu ruky po papíře, procvičování počátečního a 

koncového závitu, šikmé prohnuté čáry zdola nahoru a zařazení dechových a 

relaxačních cvičení 

Ročník: první 

Doba realizace: leden 

Organizace: propojení individuální a skupinové práce 

Čas: dvě vyučovací hodiny (2 krát 45 minut a přestávka) 
Pomůcky: B. Smetana - CD Vltava, vanička s vodou, balící papír, pastelky, 

magnetická tabule s písmenky, kamínky. 

Motivace: hudební nahrávka B. Smetana -Vltava 

Realizace: 
• Děti si lehly na koberec, tak aby měly záda přitisknuté k podložce. 

• Dostaly instrukce, aby se pozorně zaposlouchaly do hudby, která jim bude 

připomínat řeku, vytékající z maličkého pramínku a později zesílí ve velikou 

řeku. 
• Dál děti doprovázejí vleže hudbu pohybem celého těla. 

• Po chvilce relaxace hovoří o svých pocitech. 

• Sednou si do kroužku kolem vaničky s vodou a pozorně sledují její hladinu. 

Zeptala jsem se dětí na v l a s t n o s t i vody, její využití, její význam, kdo vodu 

může znečistit aj. 
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• V dechovém cvičení opatrně foukají, aby se hladina jen mírně pohybovala jako 

vlnky na rybníčku, které později znázorníme na balícím papíru pastelkami ( ve 

skupině). 

• Doplňují svůj rybník vodní trávou, vodními šneky aj. 

• Z rybníku na magnetické tabuli vytahují známá písmenka. 

• Kamínky, které jsem našla v řece, jsem položila na zem. Děti si každý vybraly 

jeden kamínek a popisovaly, co jim připomíná. Pak kamínek mačkaly a 

přendávaly si ho z ruky do ruky a říkaly, jaký kamínek je. 

• Hodnocení. 

Při poslechu hudby se některé děti neubránily smíchu atak jsem jen prstem 

na ústech naznačila, aby se chovaly tiše a poslouchaly. Za chvíli bylo opravdu ve 

třídě ticho a tak se všichni mohly zaposlouchat do krásných tónů Smetanovy Vltavy. 

Když se ve skladbě začal opakovat známý motiv, dala jsem dětem pokyn, aby 

pohyby těla zkusily v leže napodobit tekoucí řeku. To bylo hned po klidu. Všude se 

ozývalo hekání, sténání a samozřejmě smích. Opět jsem dala pokyn, aby všichni 

hudbu pouze poslouchaly a počkala jsem až se žáci zklidní. Potom jsme si sedli do 

kroužku na koberec a já jsem položila dětem několik otázek. 

Jak jste se při poslechu hudby, která připomíná tekoucí řeku, cítily? 

Některé odpovědi: Já jsem úplně tu řeku viděl, jak teče.- Já jsem se bála.- Mně lezl 

mráz po zádech.- Já jsem si chtěl v té řece zaplavat.- Já jsem viděla,když jsem měla 

zavřené oči, jak ta voda hodně bublá a pak jen malinko. 

Nejvíc se děti těšily na vodu ve vaničce. Stále ještě nevěděly proč tam je. 

Nejdříve jsem se zeptala dětí, jak poznají vodu a kde se všude voda nechá využít. 

Některé odpovědi: Voda teče. Je bílá, vlastně není bílá, ona nemá žádnou barvu, 

když je čistá. Je studená. Není sladká ani slaná. Někdy taky zmrzne, třeba rybník 

v zimě. Vodu potřebujeme pro život. Taky když máme žízeň. Maminka ji potřebuje, když 

myje nádobí a pere prádlo. Taky zvířata potřebují vodu a taky kytičky. 

Když jsem dětem řekla, že si zahrajeme na lehounký vánek, který fouká na 

hladinu rybníka, v našem případě do vody ve vaničce, všechny se nahrnuly k vaničce 

a začaly fučet jako vichr. Musela jsem je od vaničky rychle odvolat a připomenout, 

že vánek fouká jenom zlehounka a jemně. Napodruhé úkol splnily bez mého 

napomínání. Při foukání děti pozorovaly hladinu , jak se vlní. Po přestávce jsem 
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dětem rozdala balící papíry a rozdělila je do skupin po třech. Jejich úkolem bylo 

pastelkami na velký formát papíru nakreslit vlnky, které se tvořily na hladině, když 

foukaly do vody. Svou řeku nebo rybníček mohly ještě doplnit vodní trávou a 

vodními šneky. Po kreslení se děti přesunuly k magnetické tabuli, kde jsem měla 

předem nakreslený rybníček, ve kterém plavala písmenka i ta, která ještě neznaly a 

zahrály si na rybáře. Každé z dětí si vylovilo jedno písmenko a řeklo, jak se jmenuje. 

Neznámá písmenka jsem přečetla já. Na závěr druhé hodiny jsme se vrátili opět na 

koberec, kde jsem položila drobné kamínky. Každé z dětí si vybralo jeden kamínek. 

Děti kamínek mačkaly a přendávaly si ho z ruky do ruky a popisovaly, co jim 

kamínek připomíná. 

Popis kamínků některých dětí: Můj kamínek je bílý a tady má malý hrbolek, ale taky 

je hladký.- Já jsem si vybrala hnědý kamínek, vypadá jako bonbón.- Já mám taky 

hnědý kamínek, ale můj kamínek mi připomíná želvičku.- Tenhle kámen je ze všech 

největší a je docela těžkej a je nějakej popraskanej, vypadá jako skála. atd. Když 

všichni popsali svůj kamínek, vrátili jsme je do krabičky a zadala jsem žákům úkol 

domů.,, Na papír, který ode mne dostanete, nakreslete vlnky, které jste vytvořili 

foukáním na hladině ve vaničce dnes ve třídě. Zítra mi vlnky přineste ukázat do 

školy." 

Závěr: Projekt je specifický typ učebního úkolu, v kterém mají žáci možnost volby 

tématu a směru jeho zkoumání, a jeho výsledek je tudíž jen do určité míry 

předvídatelný. Je to úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační 

dovednosti, stejně tak jako převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených 

s tématem. (Kasíková, 1997) 

Projekt jsem s dětmi u s k u t e č n i l a ve dvou vyučovacích hodinách. Všechny 

děti se projektu aktivně účastnily a prostřednictvím různých činností se rozvíjely 

jejich tvořivé schopnosti. Do ěinností se zapojili i žáci, kteří raději pracují 

individuálně. Má úloha spočívala v pomoci žákům v jejich úsilí o vyřešení problému. 

Jsem přesvědčena, že tento projekt byl specifickou vzdělávací strategií a splnil 

stanovený cíl. 
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5.3.2.2 Tvořivá cvičení 

Módní přehlídka 

V hodině psaní jsem prostřednictvím módní přehlídky s dětmi opakovala již 

naučená psací písmena. Nejdříve žáci chodili jednotlivě k tabuli a pomocí prstů, 

jazyka nebo celého těla měli vytvořit písmenko. Ostatní žáci hádali o jaké písmenko 

se jedná. Opakování písmen jsme si také procvičili písemně. Dětem jsem rozdala 

papíiy, na které měly napsat, nejdříve na jednu stranu a potom na stranu druhou, 

jakékoliv velké písmenko a na druhou stranu kněmu příbuzné písmenko malé. 

Písmena pak žáci měli ozdobit pastelkami, jakoby byla na módní přehlídce.(Příloha 

č.8a-e) Na závěr jsme si před tabulí všechna písmenka ukázali a každý své písmenko 

vždy představil. Všechna ozdobená písmenka jsme si vystavili na nástěnce. 

Proč se učím číst? 

Nejednou mě napadla otázka, zda moji prvňáčci přemýšlí někdy o tom, 

k čemu je jim dovednost umět číst. A tak jsem se rozhodla, že se jich na to zeptám. 

Protože jim psaní myš dělalo ještě určité potíže, dovolila jsem jim, aby své odpovědi 

namalovaly. 

Rozdala jsem jim papíry, které jsme si rozdělili na více polí. Děti vždy nakreslily 

svou odpověď do prázdného políčka a potom si papír vyměnily se svým sousedem a 

opět zakreslily svou další odpověď do prázdného pole. Papíry kolovaly po třídě do 

té doby, než každý žák namaloval všechny své odpovědi. Netrvala jsem na tom, aby 

všechny děti měly stejný počet odpovědí. Někdo namaloval obrázky dva, jiný třeba 

čtyři. Každý žák se ke svému obrázku podepsal. Na konci hodiny jsem společně nad 

výkresy diskutovali. Každý dostal možnost vysvětlit proč tam namaloval to, či 

ono.(Příloha č.9a-b) 

Odpovědi některých žáků: 

Já se učím číst proto, abych si mohl přečíst, až budu velký, jak se řídí auto a taky, 

jak se pere v pračce." „ Já abych až budu velká mohla být doktorkou a léčit 

nemocné děti". „Abych si mohl přečíst na dveřích, kdo tam bydlí nebo abych si mohl 

přečíst,co p r o d á v a j í v obchodě. " „Já bych si chtěla přečíst všechno o kytičkách. " 

„ Chtěla bych se naučit číst, abych mohla chodit do práce a abych si pak mohla koupit 
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nábytek do pokojíčku" „.Já se chci naučit číst, abych mohla hrát všechny hry na 

počítači. " 

Překvapilo mě, že téměř všechny děti ve svých odpovědích spojovaly potřebu umět 

číst až potřebami v dospělosti. Očekávala jsem, že jejich odpovědi, budou směřovat 

spíš k potřebě být pochválen od rodičů nebo získat odměnu za hezké čtení. Moji žáci 

mě však překvapili a zároveň přesvědčili o pravdivosti staiých přísloví: „Co se 

v mládí naučíš, ve stáří, jak když najdeš. " 

Je pravda, že řada obrázků - odpovědí byla stejná nebo se navzájem podobala. To 

ale pokládám za svou chybu, protože jsem nedomyslela, že když se budou výkresy 

střídat mezi žáky, bude to některé z nich svádět ke kopírování. Přesto jsem byla 

spokojena, protože si děti nejen rozvíjely slovní zásobu, ale také musely nad otázkou 

zapřemýšlet. Snažila jsem se o prolnutí českého jazyka a výtvarné výchovy a udělat 

tak další krůček k rozvoji tvořivých schopností svých žáků. 

Na třídního básníka 

Ve slabikáři Jiřího Žáčka je spousta hezkých básniček, které se dětem 

snadno pamatují. Básničky a říkanky děti znají již z mateřské školy a mají jich 

velkou zásobu. Jedním z cílů, který jsem si stanovila, bylo najít v básničkách 

jednoduché rýmy a také naučit děti, aby jednoduché rýmy samy tvořily. Nejdříve 

jsem vybrala krátké dvojverší ze slabikáře(Alter, s.34). 

Leze koza do zeli 

tam se kozy veselí. 

V jednoduchých básničkách se děti naučily brzy hledat rýmy, a tak jsem další úkol 

připravila trochu těžší. Vyhlásila jsem soutěž „O třídního básníka". Třídním 

básníkem se stane ten, kdo vymyslí nejvíce rýmů k danému slovu. Slova jsem 

zapisovala na tabuli a nakonec se děti měly pokusit vymyslet krátkou básničku, ve 

které by použily slova z tabule. 
Zadala jsem slovo kočička, děti ke slovu vymyslely tyto lýmy: 

- botička 

- očíčka 

- mistička 

- lavička 

- husička 
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Zpočátku si děti s básničkou nevěděly rady, a tak jsem jim dovolila pracovat ve 

dvojicích. Nejdříve se objevovaly nepříliš zdařilé návrhy, ale když děti ze sebe 

setřásly trému, pustily se do velmi zdařilých veršů. Nejlepší návrhy jsem zapisovala 

na tabuli. Hra na básníka děti oslovila na tolik, že mi do školy nosily básničky, které 

vymýšlely doma, přestože je neměly uložené za domácí úkol. 

Malá kočička, 

má žlutá očíčka. 

Naše malá kočička, 

má zelená očíčka. 

Pořád na nás kouká, 

vesele si mňouká. 

Kočička Anička, 

chová se jak husička. 

Polní myšky honí, 

vesele si vrní. 

Na závěr jsme hlasovali o tom, kdo se stane „třídním básníkem". 

Na jinou hodinu čtení jsem si na tabuli napsala básničku, kterou jsem vybrala 

z brožury K. Santlerové, 100 didaktických her při výuce čtení a psaní, „ Podzimní 

říkanka". Básničku jsem dětem nejdříve zarecitovala, potom jsme se ji s dětmi 

společně naučili zpaměti. V básničce na tabuli jsem barevně podtrhla slova teplé 

boty. Děti měly za úkol podtržená slova nahradit slovy jinými. 

Podzimní říkanka 

Září, říjen, listopad 

koho zebe není rád. 

Ať si teplé boty koupí. 

Nemusí se zimy bát. 

Děti vymýšlely : teplý svetr, teplý kabát, teplý kožich, teplou šálu atd. Slova, která 

děti vymýšlely jsem zapisovala na tabuli a vždy jeden z žáků přečetl básničku 

s obměněnými slovy. 

Komiksové příběhy 

V hodinách čtení jsme věnovali v ž d y jednu hodinu týdně čtení vlastních knížek nebo 

dětských časopisů. Velmi oblíbené je Sluníčko, Méďa Pusík nebo Čtyřlístek, který je 

plný komiksů. Také my jsme se s dětmi pokusily vytvořit krátký komiksový příběh. 

V hodině výtvarné výchovy jsme si na výkres, který byl rozdělený na čtyři okénka, 

nakreslili do každého okénka obrázek. K obrázku jsme do vyfouklé bubliny dopsali 

krátký text.(Příloha č.lOa-c) 
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Tvořivé čtení a psaní se snažím využívat i v jiných hodinách např. v hodinách 

výtvarné výchovy, prvouce také v hodině matematiky. 

Hádanky 

V učebnici jsme si s dětmi společně přečetli několik hádanek. Děti hádaly, co se 

v hádance asi skrývá. Rozdělila jsem děti do čtyř skupin a do každé skupiny jsem 

dala list papíru. Všichni sledovali, co se bude dít dál a už byli netrpěliví. „Zahrajeme 

si na spisovatele", řekla jsem. Vaším úkolem je ve skupinách vymyslet hádanky, 

které jsme tady dnes ještě neslyšeli. Děti si zvolily ve své skupině spolužáka, který 

vymyšlenou hádanku zapsal. Pak zástupce hádanku přečetl a ostatní hádali. Na závěr 

jsme společně vyhodnotili hádanku, která se všem nejvíc líbila. 

Udělalo mi radost, že se děti snažily vymýšlet originály, a že se nekopírovat 

ty, které znaly již z předešlé doby. V hádankách, které žáci vymýšleli byla spousta 

pravopisných chyb. Chyby jsme ústně opravili, ale nezdůvodňovali, protože 

správnost psaní některých slov se budeme s dětmi učit až ve vyšších ročnících. 

V našem případě šlo zejména o to, aby hádanky byly co nejvíce originální. A to se 

dětem myslím podařilo. 

Ukázky vymyšlených hádanek: (Příloha č.l la-b). 

Teče to, dává se to do pera. (inkoust) 

Je to červené a jí se to, maže se to na chleba, (marmeláda) 

Co je to? Maluje se s tím a je to barevné, (pastelky) 

Spíme v tom. (postel) 

Má to hlavu, má to fousy, má to ocas. (kocour) 

Procvičování čtení a zejména porozumění čtenému textu jsem se snažila 

provádět hlavně hravou formou. Ve cvičeních ktomu určených jsem zjišťovala 

stupeň zvládnutí této schopnosti. 

Věž 
Tato hra je spojená s počátečním čtením. Úkolem žáků je přidávat 

písmenko, tak aby vznikla co největší věž. Skládají písmenka pod sebe tak, aby 

poslední písmeno p ř e s a h o v a l o předcházející řádku. Současně děti využívají skládací 

abecedu a učitel z a p i s u j e slova pod sebe. Děti pak „vystupují" nebo „sestupují" (čtou 

věž nahoru nebo dolů). 
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Ukázka některých věží, které děti vytvořily: 

K O V 

KO OP VE 

KOP OPA VEZ 

KOPE OPAŘ VEZE 

KOPEC OPAŘÍ VEZEM 

KOPICE OPAŘIT VEZEME 

KOPEČEK OPAŘÍTE VYVEZEŠ 

VYVEZETE 

Hra zpočátku dětem dělala určité potíže. Myslely si, že písmenka mohou přidávat 

pouze ke stejnému kořeni slova. Když po určitou dobu nemohly přijít na způsob, jak 

přidat další písmeno, poradila jsem jim, že stejné musí zůstat pouze první písmenko a 

ostatní se mohou měnit. Potom se jim podařilo postavit vysokou věž. 

Namaluj 

Úkol: Přečti si pozorně cvičení a přesně namaluj to, co jsi se dozvěděl. 

Cíl: porozumění čtenému textu 

Ročník: první 

Doba realizace: únor 

Organizace: Děti pracovaly individuálně bez možnosti spolupráce. 

Čas: 15 minut 
Pomůcky: pracovní list (Příloha č.12). 

Motivace: To je dnes ale velká zima. Pojďte děti rychle z lavic a přivoláme si do 

třídy sluníčko. Zazpíváme si písničku o sluníčku „Hřej sluníčko, Arey "(zpěv písně) 

Podívejte se, jak s námi sluníčko laškuje. Schovává se za šedivé mraky. Zkusíme ho 

Přivolat kouzlem, které se dozvíte až si přečtete pracovní list, který máte před sebou. 

Realizace: 

Dětem jsem dala pokyn ke společnému čtení. 

* Postup práce: a) první samostatné čtení 

b) druhé čtení s porozuměním 

c) malování obrázku, který vyplynul z textu (nemalovat nic,o 

čem se v článku nepíše) 
d) kontrola porozumění správností namalovaného obrázku 
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• Hodnocení 

Děti z textu pochopily, že úkolem bylo namalovat sluníčko, které se musí usmívat, 

má ruce a nohy, na rukou má modré rukavice a na nohou zelené boty. Většina dětí 

splnila úkol bez chyby, ale některé děti si špatně zvolily při malování rukavic a bot 

špatné barvy. Jedna dívka namalovala sluníčku navíc čepici. 

Závěr: Toto cvičení jsem vybrala abych si ověřila, zda děti umí text nejenom 

správně přečíst, ale hlavně jestli mu také rozumí. Dobří čtenáři s porozuměním 

neměli větší potíže. Slabší čtenáři, jak již jsem se zmínila, popletli při malování 

barvy. Příčinu shledávám v nepozorném čtení a tedy i v nedostatečném porozumění 

textu. 

Další tvořivý úkol jsem dětem zadala domů. Cvičení jsem vybrala 

z pracovního sešitu pro prvňáky „Sbírka úloh z českého jazyka".(Horník, 1993, s. 

39) V tomto cvičení jsem dala dětem prostor pro rozvíjení fantazie, která velmi úzce 

souvisí s rozvojem tvořivého čtení a psaní. 

Úkol: Napiš na linku, jak by se to mohlo jmenovat tam, kde... 

Cíl: rozvoj fantazie, tvořivé psaní, autodiktát 

Ročník: první 

Doba realizace: květen 

Pomůcky: pracovní list (Příloha č.13). 

Motivace: pohádka. 

V malém království, které se skládalo z vesnic a vesniček, se objevil zlý skřítek 

Mazálek. Skřítek se bavil tím, že smazal jména všech vesnic. Pomůžete Honzovi 

zachránit království a jména vesnic vymyslet a zapsat podle toho, kde: 

• se všichni bojí: Strašpytlov, Bojná, Bojovice, Bojákov, Strachovnice, 

Bojkov.Bázlice 

• mají pořád hlad: Hladovice, Somálsko, Chudíkov, Chudobnice, Chudobice, 

Chudov 
• všichni dřímají: Chrápovice, Dřímovice, Dřímov, Chrápov, Hajanovice, 

Ospálkovice, Spinkov, U nás doma 
• jsou všichni hubení: Hubeňovice, Slabíkov ,Špejličkov, Hubeňourovice 
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mají samé pejsky: Ňafanice, Pejskov, Hafanovice, Pejskovice, Psiskov, 
Štěkovice, Štěněťovice, Ňafnice 

roste hodně hub: Houbičkov, Houbov, Hříbkov, Muchomůrkov, Hřibov, 
Houbovice, 

pořád straší bubák: Bubáčkov, Duchov, Bubákovice, Strašnice, Bubíčkov, 
Strašidlov 

každý dělá kaňky: Kaňkovice, Kaňkárov, Skvrnkovice, Puňtíkov, Matlanice 

je hodně květin: Květinový ráj, Květov, Květinkovice, Květinkov, Kvčtíkov, 

Květná, Kytičkov, Květulínov, Pasekov, Loukov,Chrpov,Květoňovice, Kvit kov 

jsou všichni chytří: Chytrákov, Moudrouv ,Chytrovice, Chytříčkov, 

Chytroňovice, Chytrov, Myslíkov, Rozumovice, Chytrolínov, Chytříkov, 

Chytříkovice 

jsou všichni hloupí: Hlupaňov, Hlupíkov, Hloupíkovice, Hlupákov, 

Hloupovice, Hloupanec, Blbákov, Bulikov, Nechytříkov, Hloupov, Hlupáčkov, 

Bezmysl 

je mnoho ryb: Rybičkov, Kapříkov, Rybkovice, Kapřice, Rybovice, Rybníčkov, 

Rybářov, Rybaříce, Rybov, Rybíkov, Vodníkov, Sádkov 

Hodnocení: Jména vesnic, která děti vymýšlely, se v některých domácích úkolech 

shodovala. Většina dětí však vymýšlela jména originální i když se v mnoha 

případech lišila pouze přidáním nebo ubráním přípony nebo také zdrobnělinou 

jména. Velmi mě potěšilo, že se děti nezaměřily na tvoření jmen pouze podle kořene 

slova, ale že hledaly i vzdálené asociace. 

Slova na jeden konsonant 

Úkol: Napište větu ze slov, která začínají stejným písmenem tak, aby věty dávaly 

smysl. Věty mohou být legrační. 

Cfl: aktivní tvořivé psaní 

Ročník: první 

Doba realizace: červen 

Organizace: D«i pracovaly samostatné bez možnosti spolnpráce. 
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Motivace: Když jsem byla tak malá jako vy, hrála jsem si s kamarádkou hru, které 

jsme říkaly „ Na dlaždice". Vždy když jsme se vracely ze školy domů, chodily jsme 

po chodníku, který byl ze samých čtvercových dlaždic. Dlaždice na chodníku se 

lišily od sebe barvou. Barvy se střídaly vždy jedna šedá a druhá červená. Každý den 

jsme si s kamarádkou vybraly jen jednu barvu a pak jsme mohly po chodníku 

přeskakovat. Ta, která spletla barvu a pokazila hru, získala trestný bod. Ale proč 

vám to všechno říkám? Protože podobnou hru si zahrajeme nyní s písmenky. 

Nejdříve vám řeknu hlásku a vaším úkolem je vymyslet slova, která začínají touto 

hláskou. Ze slov se pokuste utvořit včtu, která bude dávat smysl.Včty mohou být i 

legrační. Větu potom napište do sešitu. Pamatujte na to, že všechna slova ve větě 

musí začínat pouze na hlásku, kterou vyslovím. Je to stejné jako s dlaždicemi, po 

kterých jsme s kamarádkou přeskakovaly. 

Zpočátku jsem volila jednodušší písmena, např. M, P, ... potom jsem přidala 

písmena, která se v textu objevují méně. 

Věty, které děti vymyslely: 

M: Máma myje mýdlem Markétu. Markéta má mrkev. Máma myje 

mimino.Míla má maso. Mirka mele maso.Máma má Mílu. 

P: Pejsek pije pivo. Pracovník pěkně pracuje.Postavil plot pro Petr a. Pták 

pluje po potoku. Pavlína půjčila pero. 

K: Kuna kouká kukátkem. Kočka kutálí klubíčko. Klár ka kreslí 

králíčka. Kuchař kuchtí knedlíky. 

V: Velká Véna vymyslela vagón. Vendula vyšla ven. Vendula vítá Vítu. Vráťa 

vede vlka. 

Hodnocení: Ne všichni žáci si uměli s úkolem poradit. Někteří nedokázali 

vyprodukovat ani jednu větu. Ale většina se alespoň pokusila. Nadanější děti se 

úkolu zhostily dobře a vymyslely zajímavé věty. Přestože u některých dětí práce 

skončila nezdarem, pokoušely se vytvořit podobné věty doma za pomoci rodičů a 

druhý den mi je přinesly do školy. Podobný úkol jsem zařadila do malého výzkumu 

ve druhém ročníku a mohu říci, že se jim ho podařilo splnit mnohem lépe něž 
v prvním ročníku. 

68 



5.3.3 2. třída, 1. pololetí školního roku 

Úkol: Vytvoř trojici slov, aby daná hláska byla na začátku slova, uprostřed a ni 

konci. 

Cíl: Opakování sluchové a zrakové analýzy a syntézy ve slovech. 

Ročník: druhý 

Doba realizace: září 

Organizace: skupinová práce 

Motivace: Pohádka. (Vypráví učitel). 

Jednou po vyučování se sešla písmenka ve třídě v hracím koutku na koberci 

Posadila se na měkkém koberci a začala se mezi sebou přít, které z nich je 

nejdůležitější. „ Já jsem nejdůležitější "křičelo A. „ Já jsem důležitější než ty, " 

tvrdilo B. A tak to šlo až k písmenku Z a stále se nemohla dohodnout, které z nich je 

nejdůležitější. „Co myslíte děti, pomůžeme písmenka rozsoudit?"Zkusíme si 

důležitost písmenek určit podle toho, zda je můžeme ve slovech napsat na začátku, 

uprostřed a na konci. Pokud se bez písmenka neobejdete, znamená to, že je velmi 

důležité. 

Realizace: 

* rozdělení do skupin po třech (7 skupin) 

* zadání písmene (pro každou skupinu jiné) 

* vlastní práce 

Ukázka prací žáků: 

A: Mirka, Lucka, Patrik: autobus zlato špína 

B: Tomáš, Ondra, Pepík: brouk Kuba šroub 

C: Jana, Eliška, Klára: cibule pecka kupec 

D: Martina, Kája, Vasik: dort jedna jed 

E: Jana K. Martin, Lenka: elixír šnek zase 

H: Láďa, Radka, Petr: hlas noha roh 

CH: Fanda, Šárka, Dana: chleba ucho rampouch 
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Hodnocení: Některé skupiny pracovaly na slovech velmi dlouho, a tak j s e m 

požádala skupiny, které již byly s prací hotovy, aby ostatním, kteří si nevěděli rad 

pomohly. Na závěr hodiny jsme si vyrobili na tabuli tabulku, kde jsme barevně 

odlišili písmenka umístěná na začátku, uprostřed a na konci slova. Na otázku jestli je 

nějaké písmenko víc nebo méně důležité, děti odpovídaly: „ Všechna písmenka jsou 

stejně důležitá, kdyby některé chybělo nemohly bychom psát všechna slova " 

Závěr: I když jsme se analýzou a syntézou slov zabývali většinu prvního ročníku 

musím přiznat, že na začátek druhého ročníku byl zadaný úkol pro žáky zřejmě dost 

náročný. Příště by bylo vhodnější, abych cvičení stejného nebo podobného 

charakteru zařadila do pozdějšího období, ve kterém by žáci měli tuto dovednost již 

řádně procvičenou. 

Komunikace 

Úkol: Co nejvíce zdůvodnění jednoho faktu 

Cíl: aktivizace slovní zásoby, rozvoj logického myšlení a fantazie 

Ročník: druhý 

Doba realizace: říjen 

Organizace: kolektivní práce v kruhu na koberci 

Motivace: Jistě jste se někdy setkali s malými dětmi. Někdo má doma mladšího 

brášku, sestřičku a nebo sestřenici. Nebo se s malými kamarády setkáváte na 

dětském hřišti.Malé děti stále něco nevědí a stále se svých rodičů nebo sourozenců 

W á v a j í : „A proč, proč, proč...?" Až jde z toho dospělým hlava kolem. Dnes si 

zkusíme zahrát na malého „zvědavce", který nikdy neskončí se svými otázkami. 

Rodiče nebo sourozenci mu ochotně odpovídají a vysvětlují. Já, budu hrát malého 

zvědavce, který se bude stále ptát a vy, se budete snažit najít odpověď, na mé 

iproč". 

Realizace: 
Jedna Žákyně dostala za úkol vymyslet krátkou větu: 

Půjdu se koupat. 

Proč? 

Odpovědi žáků: 

Protože jsem se zašpinila. 

Proč? 
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Protože jsem spadla do bláta. 

Proč? 

Protože mě uklouzla noha. 

Proč? 

Protože tam ležela slupka od banánu. 

Proč? 

Protože ji tam vyhodil nějaký kluk. 

Proč? 

Protože je nepořádný. 

Proč? 

Protože nedával pozor, když ho to maminka učila. 

Proč? 

Protože se radši díval na televizi, 

atd. 

Hodnocení: Hrou jsem se snažila aktivizovat slovní zásobu a zapojit do úkolu 

logické myšlení dětí, nešlo jen o produkci nahodilých myšlenek, ale děti musely při 

vymýšlení odpovědí přemýšlet. Někteří žáci se pokusili i o humorné odpovědi. Děti 

byly schopny vymýšlet nové a nové odpovědi, které byly nejen originální, ale také 

plynule na sebe navazovaly. V tvoření odpovědí se vystřídali všichni žáci až na 

jednoho chlapce, který na žádnou odpověď nepřišel, a tak pokračoval další žák, který 

byl na řadě. 

Kouzelné sluchátko 

Úkol: Nakreslete kouzelné telefonní sluchátko, jako měli Mach a Šebestová. 

„Zavolejte do sluchátka", co byste si přáli pro sebe nebo ostatní lidi. 

Cíl: Rozvoj fantazie, tvořivého psaní, posilování sociálních vztahů 

Ročník: druhý 

Doba realizace: listopad 

Pomůcky: telefonní sluchátko, papír, barevné křídy, psací potřeby 

Organizace: Poslech v hodině čtení, následné pokračování samostatné práce 

v hodině výtvarné výchovy. 

Motivace: V několika hodinách čtení jsem dětem předčítala příběhy dvou kamarádů 

Macha a Šebestové z knížky Miloše Macourka „ Mach a Šebestová ve škole". 

V několika prvních kapitolách jsem dětem přečetla, jak oba kamarádi přišli ke 
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kouzelnému sluchátku a jak s jeho pomocí proměnili psa Jonatána v obyčejného 

kluka, aby s nimi mohl jet na školní výlet. Po přečtení pohádky jsem vytáhla 

z krabice staré sluchátko od telefonu a každé z dětí mohlo do sluchátka vyslovit svá 

přání. Když všichni vyslovili vše, co by si od sluchátka přáli, rozdala jsem žákům 

čisté výkresy a vyzvala je, aby namalovali kouzelné sluchátko, ke kterému mohou 

svá přání připsat.(Příloha Č.14a-d) Děti sluchátko namalovaly a každé z nich k němu 

připsalo svá přání. Na závěr hodiny každý své sluchátko ukázal a přání přečetl. 

Všechny práce jsme vystavili na nástěnce. 

Halo, halo sluchátko, já bych si přál (a): 

Klárka: Aby byla babička zdravá. 

Jana K.: Já bych si přála počítač, psa a konec sešitu. 

Mirka: Chtěla bych, aby byl děda o pět let mladší. Aby táta jel s námi do Prahy. 

Lucka: Přála bych si, aby maminka hodně zhubla a taťka chytil štiku. Aby děda už 

nebyl nemocný. 

Pepa: Já bych si přál, abychom měli všichni prázdniny. 

Vašík: Aby byl náš domeček už celý. 

Láďa: Já bych si přál, aby mamka měla práci a aby taťka měl hodně peněz. 

Lenka: Já bych si přála sestru, počítač, aby byla příroda čistá, abych měla pejska, 

samé jedničky a aby bylo všem dobře. 

Dana: Přála bych si, aby nikdo neumřel, aby existovaly královské šaty a aby nikdo 

nemlel při vyučování. 

Tomáš: Sluchátko, já bych si přál, aby mamku nebolel zub, aby mě Áťa nezlobila, 

nové auto, želvu. Aby táta nenadával mamce. 

Martinka: Aby svítilo sluníčko a abych jela do Itálie. 
Kája: Halo sluchátko, já si přeji, abychom měli nový dům.Abych měl štěňata. 

Hodnocení: Spousta přání se týkala potřeb samotných dětí. To souvisí s věkem dětí. 

V tomto věku jsou zaměřeny především samy na sebe a vztahům ke svému okolí a k 

blízkým se teprve učí. Přeci jen některá přání myslela i na ostatní členy rodiny a 

několik žáků přálo něco hezkého i jiným lidem nebo přírodě. Vzhledem k tomu, že 

měsíc listopad je měsícem, ve kterém se začíná hodně hovořit o Vánocích, jsou práce 

dětí výrazně ovlivněny tímto obdobím a je jen velmi těžké odvrátit pozornost dětí 

jiným směrem. 
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Úkol: Vymyslete několik nadpisů pro příběh z učebnice. Své návrhy si nejdříve 

napište na papír a potom je přečteme celé třídě a vybereme ty, které budou 

nejzajímavější. Dál si promyslete, jak by příběh mohl skončit, aby hlavní hrdinka 
nebyla smutná. 

Cíl: Rozvoj fantazie, rozvoj komunikačních dovedností 

Ročník: druhý 

Doba realizace: leden 

Pomůcky: Čítanka 2 (Alter), psací potřeby, papír 

Organizace: Poslech předčítání učitele, následná samostatná práce dětí - vymýšlení 

nadpisů. 

Motivace: Jako motivaci jsem zvolila samotné přečtení článku „Zklamání" v čítance 

2 (Alter, str. 59). (Čtení jsem samozřejmě začala bez přečtení nadpisu neboť ten měly 

děti vymyslet). 

Realizace: 

• poslech ukázky z učebnice 

• kontrola porozumění (co se z příběhu děti dozvěděly) 

• samostatná práce dětí 

• hodnocení nejlepších nadpisů 

• ústní domýšlení příběhu 

Ukázky některých nadpisů, které žáci vymysleli. 

- Nemocná Aněžka. - Nemoc. - Zlá kamarádka.- Slzy.- Hodný kocourek- Velké 

trápení. - Anežka a zlé kamarádky. -Zrada. 

Ukázky někteiých zakončení příběhu: 

Když se Anežka podívala z okna, uviděla Ivu, jak jde k nim do domu. 

Najednou se ozval zvonek. Babička šla otevřít a zavolala Anežku, že přišla Iva, a že 

s ní chce mluvit. Tak šla Anežka ke dveřím a Iva jí řekla: „ Já nechci abys se na mě 

zlobila, budeme spolu zase kamarádit a zase si k sobě ve škole sedneme. " A tak byla 

zase Anežka veselá. 

Jak tak Anežka brečela, tak najednou z pod postele vylezl malinký kouzelný 

skřítek a začal dělat samé kotrmelce a jiné akrobatické kousky a Anežka už nebrečela 

a začala se usmívat. 
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Babička už nemohla vydržet, že Anežka pláče a tak ji vzala na pohár a do 

zoologické zahrady. V zoologické zahradě byla spousta zvířátek, která se Anežce moc 

líbila. Anežka už nebyla smutná a na ošklivé kamarádky už nemyslela. 

Hodnocení: Při vymýšlení nadpisů měly některé děti snahu opisovat od spolužáků, 

takže některé nadpisy se v několika případech shodovaly. Avšak většina žáků 

pracovala samostatně a podařilo se jim vymyslet řadu zajímavých nadpisů. Na tabuli 

jsem vypsala ty, které děti vybraly jako nejzdařilejší. 

Zajímavá byla také podání některých žáků, kteří se snažili zakončit příběh 

tak, aby hlavní hrdinka již nebyla smutná. Děti vyprávěly svá zakončení se zájmem. 

Ocenila jsem originalitu zakončených příběhů a snahu dětí neopakovat se po 

ostatních. 

5.3.4 2. třída, 2. pololetí školního roku 

5.3.4.1 Projekt - Slepička královna 

Při vyučování jsem si velice oblíbila používat metodu projektu. Protože 

jsem měla v úmyslu touto metodou pracovat s dětmi po celý měsíc květen, chtěla 

jsem si vyzkoušet formy práce, které projekt umožňuje, na několika malých 

projektech v předešlých měsících. 

Úkol: Vymyslete podle nadpisu pohádku o slepičce. 

Cíl: Rozvoj fantazie, tvořivé psaní 

Ročník: druhý 

Doba realizace: únor 

Čas: 2 týdny 

Organizace: Zadaný úkol měli žáci v 1. fázi plnit samostatně. V další části projektu 

proběhlo kolektivní čtení vymyšlených pohádek. Poslední fáze byla zaměřena na 

práci ve skupinách, která se týkala ilustrací a vytvoření obálky budoucí pohádkové 

knihy. 

Pomůcky: D ě t e m jsem nabídla p o u z e jeden název pohádky Slepička královnase 

kterým měly dál pracovat. Velkým pomocníkem pro naši práci byl školní počítač, na 

kterém děti svá dílka mohly samy přepsat a dát jim zajímavou grafickou i estetickou 

úpravu. Práce jsme vytiskli na tiskárně a rozmnožili na kopírce. K vytvoření ilustrací 
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a obálky knížky mohli žáci používat pastelky, barevné křídy, fixy a další jiné 
pomůcky k malování. 

Použité metody: diskuze, kooperativní práce, odložený úsudek 

Realizace: 

První část: V této části jsem všem dětem společně nechala přečíst nadpis pohádky, 

který jsem vymyslela ne náhodou. Přemýšlela jsem o originální postavě, která se 

v pohádkách v roli princezen nebo královen nevyskytuje až tak často. A jak jsem ve 

své paměti listovala, opravdu jsem si nevybavila žádnou pohádku, ve které by 

postavu královny sehrála umouněná, popelavá slepička. Když si děti nadpis na tabuli 

přečetly, nemohla jsem si nevšimnout, jak se tomu podivnému spojení „ slepičky a 

královny „ usmívají. Chlapci a děvčata vzali pera a pustili se do díla. Nemohla jsem 

se dočkat, až si budu moci přečíst zajímavé a veselé pohádky. Zpočátku panovala ve 

třídě určitá nejistota a pochyby nad tím, jak začít. Ale zanedlouho již všichni psali. I 

když jsem na začátku hodiny zdůraznila, že se jedná o samostatnou práci, děti se 

neubránily tomu, aby se v průběhu své práce nepochlubily svému spolužákovi, 

alespoň úryvkem ze své pohádky. Potom se často ozýval veselý smích. Protože na 

dokončení práce byla jedna vyučovací hodina málo, zadala jsem dětem domácí úkol, 

aby si pokračování pohádky promyslely ještě doma přes sobotu a neděli. Po neděli 

jsme pohádky dokončili. 

Druhá část: Ve druhé části projektu jsme si společně pohádky přečetli a diskutovali, 

jestli by se v nich nedalo něco upravit nebo změnit. U některých dětí bylo nutné 

dotvořit konec pohádky, protože ten, jakoby chyběl. Někteří žáci si však nepřáli 

bychom jim do pohádky nějak zasahovali. Hotové pohádky jsme pak následující dny 

postupně přepisovali do počítače, protože z vytištěných listů jsme si chtěli vytvořit 

pohádkovou knížku, kde bychom našli různé pohádky v „ O slepičce královně". 

Třetí část: V hodině výtvarné výchovy každý žák přečetl svou pohádku, abychom si 

připomněli jednotlivé pohádkové příběhy a pak děti slepičku charakterizovaly 

kresbou. Žáci si mohli zvolit libovolnou techniku provedení na formátu A4. Na závěr 

hodiny jsme uspořádali malou přehlídku slepiček a každý žák řekl několik přívlastků, 

jaká jeho slepička je. To mi vnuklo nápad a zeptala jsem se dětí, zda by nechtěli svou 

pohádku podle některých typických znaků nebo charakterových vlastností slepičky 

přejmenovat. Několik žáků přistoupilo na mou hru a svou pohádku přejmenovalo, 

avšak většina zůstala u původního názvu. Práci jsme uzavřeli diskuzí, ve které jsme 

se dohodli na obálce knížky. Vyřazovací metodou se děti rozhodly pro dva názvy 



pohádek: „ Slepička královna" a „ Pohádky o slepičce". Hlasováním jsme pak 

přidělovali jednotlivým návrhům body. Vítězný návrh se stal titulní stranou našich 

knížek. Svázání knížek jsme provedli v další hodině výtvarné výchovy. (Příloha 

Č.15a-g) 

Hodnocení: Děti byly prací na pohádkové knize plně zaujaty a to zejména tehdy, 

když se dozvěděly, že si své pohádky budou moci napsat samy do počítače a 

následně vytisknout. S počítačem pracujeme běžně v různých vyučovacích hodinách, 

ale psát děti mohly teprve až nyní. Ovládat klávesnici se naučili téměř všichni žáci 

v krátké době. Těm, kterým se to příliš nedařilo, pomohli ti více zdatní. 

Pohádkové příběhy měly různou úroveň, podle individuálních schopností a 

dovedností žáků. Děti byly však spokojeny s příběhy, tak je vymyslely ony. V této 

části jsem měla velkou potřebu dětem pomáhat nebo jim do práce zasahovat. 

Pokusila jsem se ovládnout, protože jsem si uvědomila, že zasáhnu-li jim do jejich 

práce nebude to jejich dílo, ale mé. Omezila jsem se tedy pouze na pomoc při opravě 

pravopisných a stylistických chyb. Ve většině případů se dětem podařilo vytvořit 

opravdu původní pohádku a nenechaly se ovlivnit pohádkami, které již znají. 

Tato činnost nezůstala bez odezvy. Děti nosily do školy napsané pohádky , 

které psaly samy, ale také za pomoci rodičů. Rodiče měli možnost si knížky přečíst 

na konci školního roku, neboť každý žák si přinesl jeden výtisk domů. 

Závěr: Projekt byl pro mě i pro děti určitě velkým přínosem i když vyžaduje pro 

uskutečnění dost času a proto jsme některé učební činnosti museli dohnat v dalších 

týdnech. V projektu si děti ověřily své schopnosti a dovednosti, já jsem se opět 

přesvědčila, že ne všechny děti jsou stejně nadané a ochotné pracovat společně 

s ostatními. Asi tři žáky tento druh činnosti nezaujal, ale spíš bych řekla, že si s ním 

neuměli poradit tzn., že tento druh tvořivé činnosti nemusí pokaždé vyhovovat všem 

žákům. 

5.3.4.2 Projekt - Čtyři vodníkovy rybičky 

Práce projektovou metodou se mě i dětem ve osvědčila a proto jsem se 

pokusila připravit pro děti jednoměsíční projekt, kteiý se prolínal téměř do všech 

vyučovacích hodin tzn., že jsem použila téma „ Čtyři vodníkovi rybičky" v hodinách 

76 



českého jazyka, matematiky, prvouky, pracovní i výtvarné výchovy, ale také 

v hodinách tělesné výchovy a hudební výchovy. Stanovila jsem si cíl, abych dané 

téma provázala do všech vyučovaných předmětů. Celý projekt jsem rozdělila do čtyř 

týdnů, proto název „ Čtyři vodníkovy rybičky". Každý týden znamenal jednu 

rybičku. Úkoly, cvičení a otázky byly zaměřeny především na vodní prostředí a 

živočichy, kteří kolem vody nebo ve vodě žijí. Celý projekt měl jakoby pohádkový 

nádech. Přečetli jme spousty pohádek o vodnících a pohádkových bytostech, které 

s vodou nějak souvisí. V projektu jsem se snažila jednak o procvičování doposud 

probraného učiva, ale zkusili jsme i věci nové. 

Úkol: Pokuste si odnést z projektu co nejvíce informací o vodníkově vodní říši, 

přírodě a prostředí kolem vody a živočiších, které zde můžete vidět. Získané 

informace si poznamenejte do předtištěných listů, ze kterých si později svážete 

malého průvodce naším „ Vodnickým putováním". Průvodce vám v dalších letech 

připomene, jak jste pracovali ve 2. ročníku.(Příloha č. 20a-201) 

Cíl: Propojenost všech vyučovacích předmětů, rozvoj tvořivosti nejen 

prostřednictvím čtení a psaní, ale také matematiky, výtvarné výchovy, pracovní 

výchovy a dalších předmětů. 

Pomůcky: hrníček, stuhy, pohádka „ Začíná se pohádka o strašidlech" z knížky 

„Bubáci a has t rmani" (Čapek , Karel) a pohádka „ O vodníkovi Žblabuňkovi"( Čapek, 

Karel), učebnice:Český jazyk 2, Čítanka 2 (Alter), kůra ze stromů, smirkový papír, 

kreslířské a malířské potřeby, psací potřeby, sladkosti. 

Ročník: druhý 

Doba realizace: květen 

Čas: 4 týdny 

Realizace: 

1. týden: První úkol, který měly děti splnit, byl přinést si nějaký hrníček, nejlépe 

s malou pokličkou, zkrátka hrníček na dušičky. Do hrníčku si děti ukládaly dušičky 

(knoflíky), které získaly za správně splněný úkol nebo cvičení. V prvním písemném 

úkolu měly děti popsat a nakreslit svůj „ vodnický hrníček". Popisovat určitý 

předmět jsme se učili již v předešlých hodinách, a tak jsme si pouze připomněli, jak 

by takový popis hrnečku mohl vypadat. 

Ukázky některých prací. 
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Vodnický hrníček 

Paní učitelka řekla, abychom si donesl vodnický hrníček. Můj hrníček je zelený a 

zlatý. Má tam jednoho motýla. Je na něm jeden leknín a je tam hodně listů. Poklička 
má zlatý proužek. 

Vodnický hrníček 

Ve škole jsme se s paní učitelkou domluvili, že si přineseme vodnický hrníček. 

Tatínek jel autem ke známým, kteří dělají keramiku. Dali mi zadarmo vodnický 

hrníček. Když mi ho tatínek přivezl maminka mi ho opláchla a očistila. Potom ho 

dala k další keramice.Hrníček je trojpruhovaný tmavě hnědý, světlejší a 

nejsvětlejší. Ouško má nejtmavější barvu, je hnědé a pokličku má také tří barevnou 

barvu. Hrníček je střední a kulatý, aby se tam vešly dušičky. 

Vodnický hrníček 

Jednou jsem od babičky dostal hrníček Je celý růžový. Jsou na něm vymalované dvě 

veliké oči, nos, tváře a pusa. Má jedno ouško. Dá se zavřít pokličkou, proto je jako 

stvořený pro vodníky, kteří by do něho zavírali své dušičky. 

Vodnický hrníček 

Můj hrníček mi dala mamka. Řekla jsem , že máme ve třídě vodnický týden. Jen co 

jsem to dořekla už mi mamča podávala krásný hrníček. Je modro světle béžový. Má 

velké hnědé oči s řasami a červenou pusu.Někdy se mi zdá jakoby byl živý.Pokličku 

má jako černou sušenku s bambulkou.Má také malý nosík. Moc se mi líbí. 

V hodině tělesné výchovy jsme si zahráli hru o vodníkovi. Vodník bral při honičce 

dětem stuhy (pentličky), které měly připevněné za pasem. Zvítězil ten vodník, který 

nasbíral nejvíce pentlí. 

Hodinu prvouky jsme strávili v nedalekém zámeckém parku. Chtěli jsme 

tam s dětmi objevit vodníka, ale bohužel jsme ho nenašli. Ale viděli jsme stromy, o 

kterých se učíme v prvouce. Stromy jsme společně pojmenovali a uvedli jsme si 

charakteristické znaky, podle ktetfch je poznáme. Jednalo se převážně o jehličnaté 

stromy. 

V hodině čtení jsem přečetla dětem pohádku „ Začíná se pohádka o 

strašidlech Po přečtení ukázky jsem si vyzkoušela pozornost dětí. Položila jsem 

jim otázku" Jak se jmenuje hastrman, hastrmánek a kdo se přistěhoval do 

78 



Syslova?" Většina dětí odpovídala správně, jen některé děti si popletly jméno jedné 

z postav, která v pohádce vystupovala. Místo Mulisák napsala jedna dívka Bulisák. 

V úkolu jsem kladla důraz na procvičení psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

a také na již zmíněnou pozornost a paměť žáků. 

Další otázku, kterou jsem dětem záměrně položila, byla: „Na co napsalo 

strašidlo Mulisák hastrmanovi dopis?"Děti správně odpovídaly, že na březovou 

kůru. Byla jsem ráda, že děti dobře poslouchaly, a že správně odpovídaly, protože na 

správné odpovědi závisely další části projektu. 

Hodinu výtvarné výchovy mají děti ve velké oblibě. Proto nemusím věnovat 

příliš dlouhou dobu motivaci, která by děti vybídla k práci. Úkol byl opět zaměřen k 

„ vodnickému tématu „. Děti si měly vystřihnout a vymalovat hrníček netradiční 

technikou. Společně jsme si pak u tabule napsali v bodech, jak jsme při práci 

postupovali. Postupovali jsme po krocích. Nejdříve jeden žák uvedl první krok a 

druhý žák ho šel zapsat na tabuli, takto jsme postupovali až do úplného závěru práce. 

Body zapsané na tabuli: 

• vystřihli j sme hrníček 

• namalovali jsme na hrníček vzory lepidlem 

• po zaschnutí lepidla jsme hrníček vymalovali křídou 

• hrníček jsme opláchly pod tekoucí vodou, aby se vymylo lepidlo a dali jsme 

hrníček usušit 

Také násobilka se nechá procvičit po vodnicku. Při opakování násobilky 

jsem úmyslně říkala špatné výsledky. Děti měly reagovat na správný výsledek 

slovem „plác „ a zároveň tlesknout a nesprávný výsledek slovem „žbluňk „ a sedem 

do dřepu. Když žáci odpověď spletli, vypadli ze hry. Vítězem se stal ten, kdo správně 

odpovídal až do konce. 

2. týden: Tento týden jsme si s dětmi ve „ vodnickém diktátu „ zopakovali 

psaní i - y ve slovech po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní skupin bě, pč, vě. 

Byl to diktát netradiční. Ve třídě jsem různě umístila na viditelná místa slova, která 

se svým významem dotýkala našeho vodnického tématu. Byla to např. slova: vodník 

bříza, větřík, rybník atd. Žáci se mohli volně pohybovat po třídě, každé slovo si 

Přečetli a zapsali po jednom do sešitu. Potom jsem lístečky se slovy připevnila na 

79 



tabuli a následovala společná kontrola s 

pě, vě. Na otázku, co se jim na diktátu 

Líbilo se mi, že jsem mohl chodit po třídě. 

odůvodněním napsaných i - y a skupin bě, 

líbilo nebo nelíbilo většina odpovídala: 

Následující den jsme pokračovali v plnění dalšího úkolu, ktezý bezprostřed ě 

navazoval na netradiční diktát z předešlého dne. Ze slov na tabuli měly^ět i 

vymyslet a zapsat krátké věty. 

Slova, ze kteiých děti tvořily věty: vodník, r^by, bříza, rybník, chýše, žabáci 

šupiny, květiny, pěna. 

Ukázky některých prací: 

Ve vodičce žije vodník a s ním jsou tam ryby. Břízy jsou okolo rybníka. Kousek za 

rybníkem je prázdná chýše. Vodník sedí a povídá si s rybami. Ve vodě žijí také žáby a 

nad vodou jsou lekníny. 

Ryby plavou ve vodě. Vodník stáhnul Aničku do rybníka. Květiny spí Pěna plave 

vaně. Žába kuňká. Vodníčka sedí na rybníku. 

Na rybníku sedí žabáci. Ve vodě je ryba s krásnými šupinami. Vodník Vodička má 

svůj rybník plný pěny. Na zahrádce máme růži s krásnými květy. V lese je podřízlá 

bříza. Vnáší chýši nechybí ani drobeček. 

Ryba plácá ocasem. Květy růže krásně voní. Vodník chytá dušičky Vodička s > 

křišťálově třpytí. Chýše je celá ze dřeva. Žabáci moc krásně kvákají. Šupiny plavou 

po vodě. Po řece pění pěna. Bříza je krásný strom. 

Žáci měli možnost věty, které vymysleli, přečíst celé třídě. Do čtení vět 

jsem nenutila všechny, protože některé děti se před ostatními styděly, ale těch bylo 

opravdu málo. Věty byly originální. Dokonce jsem ani nezaznamenala, že by někdo 

opisoval. Některým žákům se podařilo vymyslet věty tak, aby na sebe plynule 

navazovaly a vznikl krátký příběh. Opět jsme si odůvodnili správné psaní slov 

z tabule. Některé nesprávné pravopisné jevy, které se ve větách u dětí objevily, a 

které děti ještě neznaly, jsem jim pomohla opravit. 

V hodině čtení jsme si přečetli veselou pohádku z knížky Josefa Lady, 

Bubáci a hastrmani, „O vodníkovi Žblabuňkovi". V kroužku na koberci jsme pak 

společně o pohádce diskutovali. Položila jsem dětem otázku: „ Která část pohádky se 
vám nejvíce líbila nebo zaujala a proč"? 
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Odpovědi dětí: 

Líbilo se mi, že vodník rozkousal led.Bylo to srandovní, jak sumcovi zamrzla huba 

Zaujala mě víla a jak sumec říkal: „ To je ale vedro "a potom mu zamrzla huba - Jak 

sumcovi Ferdovi zamrzla huba a jak vodník rozbíjel led hlavou.- O vodní rusalce a 

taky a tom, jak sumcovi zamrzla huba. Hodně legrační bylo, jak si vodník udělal 
bouli. 

Při výtvarné výchově se děti rozdělili do přibližně stejně velkých skupin 

které tvořily čtyři až pět žáků. Úkolem každé skupiny bylo namalovat na velký 

formát (balící papír) jednoho člena vodnické rodiny. (S každou skupinou jsem se 

předem dohodla, kterého z členů rodiny bude malovat, aby rodina byla úplná). 

Postavy vodnické rodiny se dětem velmi povedly. Na chodbě školy jsme si z výkresů 

vytvořili malý podvodní svět, který jsem vyfotografovala a fotografie jsme vystavili 

na školní nástěnce. Fotografie lze vidět (Příloha č.16) 

Další den jsme navázali na práci ve výtvarné výchově. Děti měly napsat na 

papír, s kým pracovaly ve skupině a jakého člena z vodnické rodiny malovaly a také 

jací živočichové by mohli žít ve vodě. Zajímavé byly odpovědi, ve kterých děti 

odpovídaly na otázku, zda se jim práce ve skupině líbila. 

Některé z odpovědí: 

Líbí se mi práce ve skupině, protože si pomáháme.- Nerada pracuji ve 

skupině, protože se nerada hádám se spolužačkami a taky proto, že většinou tu práci 

udělají za mě.- Nerada pracuji společně, protože všechno musí být podle nich-

Pracuji rád ve skupině, protože je to rychle hotový.- Pracuji rád ve skupině s Pepou, 

protože je to můj nelepší kamarád. 

3. týden: Na třetí týden projektu jsme se všichni moc těšili. Měli jsme totiž 

naplánovaný pěší výlet na nedalekou bažantnici.(Příloha č.16) Po absolvování výletu 

jsme další den v hodině českého jazyka utřídili vše, co se na výletě dělo. Za pomoci 

brainstormingu jsme si shromáždili a vybrali fakta, která jsem se pokoušela podle 

časové posloupnosti zapisovat na tabuli, tak je děti uváděly. Fakta jsme pak použily 

pro vytvoření kompozice, ale to už jsem děti rozdělila do menších skupin, aby se 

Pokusily o formulaci svých myšlenek. Děti si v každé skupině zvolily svého písaře, 

který vše zapisoval. Každá skupina na závěr hodiny přečetla svou práci. V dalších 

hodinách si děti mohly střídavě své práce přepsat do počítače a vytisknout je. S 

Přepisováním do počítače měly děti již určité zkušenosti z předešlého projektu, kdy 

Přepisovaly pohádky „O slepičce královně". Samozřejmě, že se v textech objevila 
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spousta pravopisných i stylistických chyb. Některé za děti opravil počítač, některé 

jsem jim pomohla najít já, některé jsme tam úmyslně nechali, aby vyprávění 

neztratilo kouzlo dětského pisatele. (Příloha čl5a-g) 

Pokládám za důležité, abych se zmínila o hodině pracovního vyučování 

Možná, že mnozí z vás namítnou, co společného má pracovní vyučování společného 

s rozvojem dětské tvořivosti prostřednictvím počátečního čtení a psaní. Z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že mnoho. Ale nebudu předbíhat a začnu hezky od začátku. 

Protože o našem projektu věděli i rodiče a spousta z nich nám fandila, požádala jsem 

některé o pomoc při zajišťování určitého materiálu, který jsme potřebovali na splnění 

některých úkolů. V pohádce „Bubáci a hastrmani" jsme se dozvěděli, že některé 

dopisy se nechají psát třeba i na kůru ze stromů. Nám se ten nápad velice zalíbil a 

poprosili jsme jednu z maminek, která pracovala v lese, aby nám kůru ze stromu 

opatřila. Kůru jsme museli důkladně opracovat smirkovým papírem a při té 

příležitosti spousta dětí zjistila, že od práce „ pěkně „ bolí ruce. Avšak nikoho to 

neodradilo a všichni svou práci zdárně dokončili. (Příloha Č.18a-b) Co bylo dál? To 

popíši ve čtvrtém týdnu projektu. 

4. týden: Tento týden probíhal ve znamení cestování. Všichni jsme se těšili na školní 

výlet do nedaleké Třeboně. Třeboň je město, kde na každém kroku dýchá historie, 

ale je to také město tybníků, iyb a samozřejmě také pohádkových vodníků. Když 

jsme se nabažili historie, r y c h l e jsme spěchali do místních lázní Aurora, protože tam 

na nás čekalo koupání v krytém bazénu. V bazénu jsme si zaplavali a potápěli se do 

slova jako vodníci. Ale teď už ale rychle do práce. 

Z výletu si žáci přivezli plno dojmů, a tak nebylo nutné, abych je k další 

práci příliš motivovat. Za domácí úkol si měli na hodinu českého jazyka připravit 

básničku o vodníkovi nebo o vodě. Protože s vymýšlením básniček měly děti 

zkušenosti již z předešlých hodin, nedala jsem jim k dispozici žádná slova, která by 

jim práci mohla usnadnit. Děti musely vymyslet vlastní básničku, kde uplatní nejen 

originalitu, ale i svou fantazii, a jak se jim to povedlo? Ukázky některých básniček: 

Vodníček Vodníček a mobil 

Byl jeden vodníček V°dníČek T°níček> 

jmenoval se Toníček. koupil si 

Měl u lesa rybníček Ukradla hoPÜ^ice, 

a v něm plno dušiček jeh° malá sestř™™-
Toníček se zlobil, 
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tak si koupil mobil. 

Vodník O vodníkovi 
Sedí vodník u vrby 

a kouká se do vody. 

Jmenuje se Josífek, 

ten zelený vodníček. Hlídá hejna rybiček. 

Rybičky ho mají rády, 

jsou to jeho kamarádi. 

Co tam dělá? Vy nevíte? 

Na topole u rybníka, 

sedí malý vodníček. 

Lidi, ty má hodně rád, 

se všemi je kamarád. 

Ve výtvarné výchově jsme pokračovali v práci, kterou jsme začali minulý týden 

v pracovním vyučování. Na zbroušené dubové kůry děti bělobou a vatovými 

tyčinkami měly napsat jeden z veršů vymyšlené básničky „O vodníkovi." 

(Příloh č,18a-b) 

Projekt jsme zakončili putováním za pokladem. Všichni společně jsme byli v lese a 

plnili úkoly, které jsem dětem předem připevnila na kmeny stromů. Za správné 

odpovědi čekal na děti sladký poklad a vodnické vysvědčení se samými jedničkami. 

Hodnocení a závěr: 

Hned na začátku projektu jsem děti seznámila s tím, že úkoly, které budeme 

společně a někdy i individuálně plnit, budou prostupovat všemi vyučovacími 

předměty. Byla jsem velmi zvědavá na reakce dětí, zda se jim téma vodníků, které se 

opravdu objevovalo ve všech předmětech ba i na školním výletě nebo v lese při 

hledání pokladu „ nepřejí „ a po čase je nepřestane zajímat. Avšak opak byl pravdou. 

Všechny děti plnily zadané úkoly a cvičení s nadšením. Také rodiče dětí se zájmem 

sledovali, co se to v naší třídě děje. Projekt určitě dětem poskytl mnoho příležitostí 

pro rozvoj jejich tvořivých schopností, ať už v hodinách výtvarné nebo pracovní 

výchovy, ale zejména v hodinách čtení a psaní. Úkoly v projektu jsem se snažila 

vymýšlet především tak, aby děti pracovaly většinou ve skupinách. Avšak 

v některých fázích projektu jsem si nebyla až tak jistá, zda to bylo to pravé ořechové. 

Některé děti totiž s prací ve skupinách nebyly spokojené neboť měly pocit stísněnosti 

a omezenosti při práci ze strany svých spolužáků a vyslovovaly se raději pro 

samostatnou práci, kde by mohly více uplatnit a rozvinout své tvořivé schopnosti. 

Kromě toho jsem se p r o s t ř e d n i c t v í m práce ve skupinách snažila u d ě t í rozvije zájem 

o kolektivní práci a snahu navzájem si pomáhat, společně zodpovídat za případný 

83 



neúspěch nebo si uvědomit, že práce jednotlivce je důležitá pro celý kolektiv, aby 

zdárně splnil zadaný úkol. Tady jsem měla pocit, že jsem trochu přecenila věk dětí 

Měla jsem pocit, že nejsou ještě dostatečně zralé na to, aby se o svou práci a úspěch 

ještě s někým dělily. Nechci však úplně zatracovat skupinovou nebo kolektivní práci 

v cestě za rozvojem dětské tvořivosti, protože spousta práce se vydařila právě ve 

skupinách a je důležité po malých krůčcích pěstovat tuto schopnost, avšak příště 

budu při tvoření skupinových úkolů přistupovat určitě obezřetněji. 

5.3.5 Tvořivá cvičení a úkoly (1. ročník školní rok 2004-2005) 

V kapitole „Charakteristika školy a třídy,, jsem se zmínila o tom, že celá má 

diplomová práce se týká prvního a druhého ročníku z předešlých školních roků. Ve 

školním roce 2004 - 2005 jsem učila opět prvňáčky, nynější druháky. Také s nimi 

pokračuji v rozvoji tvořivých schopností. Vybrala jsem několik zajímavých ukázek 

úkolů a cvičení, kterými jsem se prostřednictvím počátečního čtení a psaní 

pokoušela rozvíjet u svých žáků dětskou tvořivost. 

Tajné písmo 

Úkol: Vymyslete pro každé písmenko jiný znak tajného písma. Pokuste se ze 

zadaných písmen vyluštit vaše jméno a pomocí tajného písma se podepište. 

Cíl: Seznámení dětí s m o ž n o s t m i jiných forem písma. 

Ročník: první 

Doba realizace: druhé pololetí roku 

Motivace: Vzpomenete si , jak hezky na vás volá maminka nebo tatínek, když jste 

hodní a nezlobíte je? (Žáci uvádí svá zdrobnělá jména např. Petruška, Peťula, Evička, 

Tomík atd.). Každý z vás si už někdy hrál na indiány. Víte, že indiáni píší písmenky, 

která vypadají jako obrázky? Každý obrázek nebo znak zastupuje jedno písmenko. 

My si takové písmo také zkusíme. 

Realizace: Před sebou máte papír rozdělený na okénka. V prvním řádku v okénkách 

jsou napsaná písmenka, která po přečtení nedávají žádný smysl. Do druhého řádku 

do prázdných okének pod napsaná písmenka nakreslete obrázek, kterým budete 

vyjadřovat vždy jedno písmenko. Např. písmenko „A„ zapíšete tajným znakem „ 

srdíčko,,. Potom zkuste z písmenek v okénkách vyluštit své jméno a přepište ho do 
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tajného písma. Písmenka jsou různě přeházená, pokuste seje poskládat a vzpomeňte 

si na to, jak vám rodiče říkají, když jste hodní. Nakonec se podepište do prázdných 

okének pod tajné znaky. 

Hodnocení: Úkol se zdál dětem zpočátku lehký a pustily se do práce. Problém 

nastal, když se ve jméně objevila dvě stejná písmenka. Děti si s tím nevěděly rady a 

ke každému písmenku nakreslily jiný znak. Vysvětlila jsem jim, že by pak slovo 

nedávalo smysl, kdyby jedno písmenko mělo pro své vyjádření dva různé znaky, a 

tak jsme chybu opravili a pokračovali v práci. Potom začalo velké luštění a skládání 

písmenek do jmen. Většině dětí se to podařilo a těm, kterým to moc nešlo jsem 

trochu pomohla. Pomocí znaků zapsaly svá jména a na konec se pod znaky správně 

podepsaly. Dětem se práce líbila. Přinesla uspokojení nejenom jim, ale také mně. 

Měla jsem radost, že se tak povedla. Děti na závěr přečetly svá jména. Při čtení se i 

zasmály, protože z vyluštěných jmen vznikly neobvyklé zdrobněliny. 

(Přílohy Č.19a-c) 

Báseň 
v 

Ukol: Složte básničku z těchto iýmů:- den - krásný sen, 

- přírodou - za vodou, 

- cestou lesem - vlečem, 

- zbojníci - četníci 

- opečeme - nalezneme 

- těšíme - najíme. 

Cíl: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím nabídnutých veršů. 

Ročník: první 

Doba realizace: červen 

Realizace: Tento úkol je jeden z mnoha, se kteiými se děti setkaly ve hře s názvem 

„Putování za zlatým bažantem „ . Hru jsem připravila k příležitosti oslav „Dětského 

dne,,. Děti v terénu hledaly šipky a značky, které označovaly místa, kde jsou ukiyté 

pokyny ke splnění úkolů. Jeden z nich obsahoval text: „Složte básničku z těchto 

rýmů,, rozdělte se na skupiny, které budou tvořit chlapci a děvčata. 

85 



Ukázka básničky skupiny děvčat: 

Na dětský den, 

se nám zdál krásný sen. 

Když jsme šli přírodou, 

hop a už jsme za vodou. 

A když jsme šli cestou lesem, 

pytel hub už sotva vlečem. 

My jsme malí zbojníci, 

hlídají nás četnícL 

Až buřtíky opečeme, 

tajný poklad nalezneme. 

Už se moc těšíme, 

jak se dobře najíme. 

Ukázka básničky skupiny chlapců: 

Předešlý den, 

zdál se nám krásný sen. 

Šli jsme přírodou, 

do hájovny za vodou. 

Dlouhou cestou lesem, 

sotva nohy vlečem. 

V lese jsou prý zbojnici, 

odvedou je četnícL 

Masíčko si opečeme, 

cestu domů nalezneme. 

Na oběd se těšíme, 

že se dobře najíme. 

Hodnocení: Obě skupiny splnily úkol na výbornou. Ale přeci jen se při plnění úkolu 

objevil určitý nedostatek. Skládání básničky se u obou skupin nezúčastnili všichni 

žáci. Básničku skládali pouze jen někteří a někteří pouze jen přihlíželi. Není divu, že 

když pak každá skupina svou báseň prezentovala, ozývaly se hlasy, že někdo na 

úkolu nepracoval. Danou situaci jsem vyřešila slibem, že ti, co se na skládání básně 

nepodíleli, opíší ve škole každý část básničky na školní nástěnku, abychom si 

připomněli, co všechno jsme prožili při oslavách Dětského dne. Pokud bych měla 

zhodnotit básničku, kterou vymyslela děvčata, působila na mě rozvitěji a 

romantičtěji. U chlapců bych chtěla vyzdvihnout zejména smysl pro humor. Obě 

skupiny využily všechny nabízené verše. 
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5.4 Orientační průzkum tvořivosti a srovnání 
s dětmi jiných škol 

5.4.1 Plán výzkumu 

Tak jako malé děti i dospělí potřebují k tomu, aby svou práci dělali co 

nejlépe vhodnou motivaci a také kladné hodnocení jejich práce. Vhodnou motivací 

se pro mě stal malý výzkum, který mi pomohl posoudit, zda se mí žáci za přibližně 

dva roky mého snažení na rozvoji jejich tvořivosti posunuli o něco dál, něž jejich 

vrstevníci z jiných škol. Rozhodla jsem se srovnat tvořivost mých žáků s žáky jiných 

škol malým průzkumem. Protože jsem ještě nikdy nic podobného nezkoumala a 

nemám v této oblasti dostatek zkušeností, objevilo se přede mnou hned několik 

otázek: na co se zaměřit, jak náročné mají být úkoly, jak obsáhlý by výzkum měl být 

a jak široký vzorek dětí do výzkumu mám zapojit. 

Při výběru úkolů jsem vycházela ze zkušeností odborníků, kteří se testy 

tvořivosti zabývali (Hlavsa, Jurčová, Torrance, Guilford, a také ze svých 

zkušeností získaných výukou a prací s dětmi. Nejdříve jsem se pokusila zaměřit na 

úkoly, kterými bych mohla porovnat schopnosti a tvořivé vlastnosti dětí. Při výběru 

úkolů jsem vycházela z předpokladů, že děti musí umět číst a psát jednoduché věty. 

Také jsem musela přihlédnout k tomu, aby úkoly byly svým rozsahem a náročností 

přiměřené věku dětí, a co považuji za nejdůležitější je, aby úkoly byly tvořivého 

charakteru. 

Pro vypracování úkolů jsem zvolila čas jedné vyučovací hodiny. Nechtěla 

jsem, aby únava měla vliv na výkon dětí. Použila jsem několik typů tvořivých úloh. 

Vybrala jsem tři úlohy, které byly zaměřené na schopnost vyprodukovat co největší 

počet slov. V úlohách se prolínalo psaní, vymýšlení příběhu, ale dotýkaly se i 

literatury. 

Jeden z úkolů byl vymyslet co nejvýstižnější titulek pro daný příběh, další 

se měl zaměřit na vyprodukování co největšího počtu vět, které byly určeny pravidly, 

jenž tvorbu vět jistým způsobem omezovala. Poslední úkol byl zaměřen na řešení 

hypotézy. Na zadaných úkolech měly děti pracovat samostatně, bez pomoci učitelky. 

Toto samostatné vypracování úkolů bylo také jedním z ukazatelů, jak si děti dovedou 

poradit. 
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Tvořivost jedince je podmiňována celou řadou faktorů. Bylo mi jasné, že 

prostřednictvím tří úkolů, které jsem do orientačního výzkumu zařadila, není možné 

obsáhnout a diagnostikovat všechny schopnosti, podílející se na tvořivosti jedince. 

Co tedy budu zkoumat a jaká mám zvolit kritéria pro hodnocení výsledků? Rozhodla 

jsem se pro fantazii, originalitu a fluenci, vtipnost nebo ojedinělost řešení. Jsou to 

schopnosti, o kterých si myslím, že lze u dětí rozvíjet. Svou pozornost jsem rovněž 

věnovala množství vyprodukovaných nápadů v daném čase a zda děti pochopily 

zadání a byly schopny splnit stanovené podmínky. Zajímala jsem se v souvislosti 

s plněnými úkoly také o to, zda mají děti kladný vztah ke čtení a psaní. 

Přihlížela jsem dále k tomu, zda oslovené vzorky dětí pracují ve svých 

třídách v duchu tvořivého charakteru, jako já s dětmi v mé třídě. Ve svém hodnocení 

jsem se také zajímala i o to, s jakými učebnicemi a písankami děti ve škole pracují. 

Abych byla schopna porovnat a diagnostikovat zmíněné faktory, které rozvíjí 

tvořivost dětí v mé třídě a tvořivost u vzorků oslovených dětí, připravila jsem si 

dotazník pro třídní učitele (příloha č.1-2) a dotazník s úkoly pro děti (příloha č.3a-b). 

5.4.2 Zkoumaný vzorek 

O pomoc při svém orientačním výzkumu jsem oslovila celkem 4 třídy 2. 

ročníků, dohromady 95 dětí ze 4 základních škol z různých měst a třídu mých 

druháčků, kterých je 21.Celkem se mé výzkumné činnosti zúčastnilo 116 dětí z pěti 

tříd. Dotazníky, které byly určeny pro učitele, mi pomohly získat několik základních 

informací o třídách, které se účastnili výzkumu. 

V Chomutově se zapojila do výzkumu jedna třída v počtu 25 žáků. Chlapců 

se účastnilo 12 a dívek 13. 

V 1. ročníku byli žáci vyučováni v hodinách čtení a psaní podle učebnic 

Fortuny a také písanky používali z nakladatelství Fortuna, autorky Z. Nováková a D. 

Wagnerová, ve 2. ročníku používali na čtení čítanku i písanky z Alteru. 

Na otázku zda zařazuje vyučující při hodinách čtení a psaní činnosti, které 

se podílí na rozvoji dětské tvořivosti, odpověděla učitelka, že často zařazuje hry na 

rozvoj tvořivosti a občas tvůrčí psaní a tvůrčí vyprávění. Na otázku, co považuje jako 

hlavní překážku při zařazování tvořivých činností do výuky, napsala svůj vlastní 

názor: 
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„Nevidím problém se zařazováním tvořivých činností do vyučování. Některé 

děti však nejsou schopny tyto úkoly řešit, hlavně díky zanedbávaní tvořivé činnosti 

v rodině. Velmi se mi osvědčila práce ve skupinách formou různých soutěží " 

Vyučující dál uvádí: „ Škola má na tvořivost velký vliv, ale pokud je rodinné 

prostředí nepodmětné, dítě nemá příliš velkou šanci dosáhnout takové úrovně jako 

děti z rodin, kde je tvořivost rozvíjena a podporována.. " 

Ze základní školy v Jindřichově Hradci, kterou jsem si pro vlastní potřebu 

označila č. 1, jsem obdržela neúplné informace, neboť paní učitelka zapomněla 

vyplnit dotazník, kteiý mi měl vypovědět alespoň základní informace o tom, zda se 

snaží ve třídě u žáků rozvíjet při hodinách čtení a psaní dětskou tvořivost. Přestože 

paní učitelka na svůj dotazník zapomněla, děti se pokusily vyplnit své dotazníky 

v počtu 20 žáků, z toho bylo 8 chlapců a 12 dívek. 

Děti ze základní školy v Jindřichově Hradci č. 2 využívaly v 1. i ve 2. 

ročníku učebnice i písanky Alteru. Výzkumu se zúčastnilo celkem 27 žáků, z toho 

bylo 13 chlapců a 12 dívek. 

Paní učitelka spatřuje problém při rozvoji tvořivosti v malém prostoru třídy, 

srovná-li ho s počtem dětí, které se ve střídě pohybují. Dále uvádí: „Zjišťuji,že děti 

přestávají mít zájem se něčeho účastnit. Raději sedí a jen přijímají informace. " 

Zřejmě z tohoto důvodu zařazuje činnosti, které se podílejí na rozvoji dětské 

tvořivosti do výuky pouze občas. Myslí si, že škola má zásadní vliv na rozvoj 

tvořivosti dětí. 

V Třeboni se zapojilo celkem 23 žáků, 12 chlapců a 11 dívek. V prvním 

ročníku učila paní učitelka čtení ze slabikáře SPN a z písanky nakladatelství Nová 

škola, ve druhém ročníku používala k výuce učebnici Alteru a písanku Nové školy. 

Tvořivých činností využívá učitelka velmi často podle potřeby. Myslí si, že škola 

nemá zásadní vliv na rozvoj dětské tvořivosti. 

Na základě shrnutí všech informací, které mě vyučující zaslali, jsem došla 

k závěru, že se na rozvoji tvořivosti skutečně pracuje, a že se většina pedagogů 

v rámci svých možností snaží pro tuto věc hodně udělat. To se ostatně projevilo i na 

výsledcích dětí z jednotlivých škol, které jsem měla možnost v rámci tohoto 

výzkumu porovnat. 
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5.4.3 Hodnocení úloh 

Hlediska hodnocení úloh: 

1. počet vyprodukovaných nápadů ( úloha 1, 2, 3 ) 

2. originalita ( úloha 1 ,2 ,3 ) 

3. fantazie ( úloha 3 ) 

5.4.3.1 Počet vyprodukovaných nápadů 

Počet vyprodukovaný nápadů jsem zjišťovala ve třech úkolech. 

Úloha 1 : Vymysli pro daný příběh tolik názvů, kolik můžeš. 

Úloha 2. Vymysli co nejvíce vět, ve kterých by všechna slova začínala stejným 

písmenem. 

Úloha 3: Co by se stalo, kdyby k vám do školy přišli mimozemšťané? 

Po vyhodnocení všech tří úloh jsem zaznamenala velkou produkci nápadů 

skoro ve všech třídách. Zjistila jsem však, že řada nápadů se v mnoha případech 

shodovala a tak mohu usuzovat, že někteří žáci nepracovali samostatně, a že je 

zlákala možnost opisovat od spolužáků. Protože se však jedná pouze o mou 

domněnku, počítala jsem všechny nápady. Vyhodnotila jsem také otázky, které Žáci 

nezodpověděli. Konkrétní údaje o třídách jsem zanesla do společné tabulky (příloha 

č.4). Výsledky jednotlivých úloh jsou převedeny do grafu (Příloha č.4-7). 

Hodnocení: Pokud zhodnotím všechny tři úlohy z hlediska produkce, tak 

nejlepších výsledků dosáhly děti ze základní školy v Třeboni, na druhém místě 

skončily děti z Chomutova, třetí místo obsadily děti z mé třídy, čtvrté skončily 

děti ze základní školy z Jindřichova Hradce (1) a poslední se umístily děti ze 

základní školy z Jindřichova Hradce (2). U mé třídy se také projevilo velké 

procento neúspěšnosti, nejméně špatných odpovědí měly děti z Třeboně. Otázkou je, 

zda jim ve vypracovávání úloh někdo nepomáhal, neboť mám podezření, že 

dotazníky vyplnily za domácí úkol spolu s rodiči. (Dotazníky byly opatřeny podpisy 

rodičů). 

Má třída se umístila ve středu úspěšnosti a dosahovala průměrných hodnot. 

Pociťovala jsem určité zklamání, protože jsme se podobným úlohám již věnovali. 
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5.4.3.2 Originalita 

Originalitu jsem posuzovala tak, že jsem vyřadila všechny nápady, které se 

ve třídě vyskytly více než jednou. Originální nápady tzn. nápady, které se vyskytly 

pouze jedenkrát, jsem ohodnotila každý vždy 1 bodem. Z celkového počtu bodů jsem 

potom vypočítala průměr na jednoho žáka ve třídě. 

r 

Úloha 1 : Vymysli pro daný příběh tolik názvů, kolik můžeš. 

(Příloha č. 5) 

Názvy jsem si dělila na ty, které byly pouze o koze nebo pouze o Stanislavovi, názvy 

o koze i Stanislavovi dohromady, názvy o hradu, názvy o strašidle a poslední 

skupinou byly neobvyklé názvy (vzdálené asociace). 

Děti z mé třídy: 

• Strašidelná koza.Nesmrtelná koza. Koza. Jak koza strašila. Koza ve křoví Koza 

v pytlíku. Koza smíšek. Koza v koši. Koza žrout. Strašná koza. O hloupé koze Koza 

Róza. Mlsná koza. O nevzdělané koze. 

. 14 bodů 

• Standa a duch vjídelně.Stanislav a děti.Stanislav a jídlo. O nesmrtelném 

Stanislavovi. Stanislavova příhoda.Standa a strašidlo. Standa pod peřinou. O tom 

jak se Stanislav bál.Stanislavův smích.Stanislav a křoviny. Jak se Standa lek. 

11 bodů 

• Stanislav a mlsná koza Líza. O Stanislavovi a mlsné koze. Koza dělá strašidlo. O 

Stanislavovi a nenasytné koze. 

4 body 

• Děti v hradu.Na hradě straší.Strašidelný hrad.Stanislav na hradě. 

• Strašidlo a Stanislav ve hradu. Bubák. Stanislav a vymyšlené strašidlo. V hradě 

hrozně strašilo.Strašidlo na stole.Mlsné strašidlo.Strašidlo LekánekStrašidlo. 

12 bodů 

• Sáček na rohách. Boj íček. O koze, která ráčkovala.. O tom, jak zvíře jedlo. O tom, 

jak se dětem ztratilo jídlo. Leknutí. 

6 bodů 

Body celkem: 47 
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Chomutov: 

• Koza Strašidelná koza. Koza na hradě. Mlsná koza. O kozlíkovi a 

strašidle.Koza,která vypadala jako duch.Strašidelná koza. O koze, která mlsá 

v křovinách.O koze,co vystrašila Stanislava. 

9 bodů 

• Stanislav rytíř bojuje proti koze.Stanislav překonal strach.Stanislav a jeho 

kamarádi.Stanislav a duch.Stanislav a rohaté strašidlo.Stanislav a potrhlá 

koza. Stanislav sní o hradu. Ustrašený Stána. Stanislavův strašidelný 

sáček Povídání o Stanislavovi a strašidlu. 

10 bodů 

• Stanislav a koza. Stanislav a koza rohatá. O koze, která má Stanislavův 

sáček Stanislav a šeredná koza. Stanislav a přejedená koza. Stanislav, děti a jejich 

koza. 

6 bodů 

• Hrad a koza.Hrad s duchem.Duch kozy na hradě.Strašidelný hrad s kozou 

Hrůzostrašný hrad.O hradě.Stanislav a zpívající hrad.Pohádka o strašidelném 

hradu.Radost v hradu.Na hradě.Pohádka o hradě a strašidlu. 

11 bodů 

• Strašidlo na hradě.Strašidlo a koza.O strašidlu a Stanislavovi.Pěkné 

strašidlo. O hradním strašidle. O strašidlu a koze. 

6 bodů 

• Hloupé děti.O koze, která mlsala nevědomky.Strašidelná pohádka o 

chlapci. Rozesmátá princezna.Stanislavův sen. Vzhůru na hrad! Velké překvapení. 

7 bodů 

Body celkem: 49 

Jindřichův Hradec ( 1 ) 

• Mlsná koza. Koza a strašidlo. Jak si koza pochutnávala. Sáček a koza. 

4 body 

• . Stanislav a strašidlo. Udivený Stanislav. Stanislavův veselý den. Stáňův den. 
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4 body 

• Stanislav a koza. Stanislav se bojí kozy. 

2 body 

• Strašidelný hrad. Den na hradě. Veselý hrad. 

3 body 

• Strašidlo. O strašidlu, jak všechny polekalo. Malé strašidlo. 

3 body 

• Strašidelný den. Sáček. 

2 body 

Body celkem: 18 

Jindřichův Hradec ( 2 ) 

• Zlá koz a. Koza za strašidlo. Koza na hradě Jídlo pro kozu.Koza se sáčkem na 

hlavě. O mlsné koze.Divná koza.Koza.Strašící koza. O mlsné koze. 

9 bodů 

• Standův pytlík Stanislavův sen.Stanislavův den.Stanislavův sáčekStanislav s 

dětmi na hradě. Odvážný Stanislav. 
6 bodů 

• Stanislavův hrad a koza, která měla na rohách pytlíkStanislav a strašidelná 

koza.Stanislav na hradě a koza.Stanislav a koza. 
4 body 

• Hrad a koza.Hrad s rohatým strašidlem.Strašidelný hrad. 

3 body 

. Nepravé strašidlo.Strašidlo na zámku s klíčem Já jsem strašidlo. 

3 body 

• Strašidlo z křoví.Strašidlo z křovin. 

2 body 
. . cwřnv den Příběh o klukovi a koze. 

• Sen.Straší na hradbách.Dům hrůzy.Smesny aen.rr 
5 bodů 

Body celkem: 32 

Třeboň: 
_ . ó„„',rr,nřka koza.Pohádka o koze.Ach ta koza! 

• Koza a děti.Rohatosáčkatá koza.Sprymarka KOZ 
I jxn mlsné koze.Strašidelna koza. Mlsná O koze, která ráda jí. Koza na hrade. O mlsné 
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koza.Nezbedná koza. Ujídla je koza.Na výletě s kozou. Ujídla s kozou.Na návštěvu 
přišla koza. 
14 bodů 

• Stanislav strašpytel. Stanislavův sáček. Ustrašený Stanislav.Stanislav na 

výletě.Standův strašidelný den.Standovo mlsné strašidlo.Stanislav se bojí 

strašidla. Boj se, Stanislave! Stanislav a strašidlo. 

9 bodů 

• Stanislav a nevychovaná koza. Stanislavův sen o koze. Stanislav a mlsná koza 
Stanislav a koza. 

4 body 

• Tajemství hradu. Kozí hrad. Smích na hradě. Na hradě. Strašidelný hrad. Veselo 
na hradě. Hrad plný smíchu. Děti a hrad. 

8 bodů 

• Umečené strašidlo. O strašidle s rohama. Veselé 
strašidlo. Strašidlo. Rohaté strašidlo. Vymyšlené strašidlo. 

6 bodů 

• Bláznivápohádka.Strašidelná koza s velkým nosem a vykulenýma očima.Děti a 

kozožrout.Strašpytel.Veselý konec. Strach má velké oči. Karneval se 

strašidlem. Kozí hostina. Překvapení. Svačina. 

10 bodů 

Body celkem: 51 

Jako v předešlé úloze jsem ze všech správných odpovědí vyřadila věty, které 

nesplňovaly zadanou podmínku tj. „ žádné slovo nesmíš použít vícekrát". Správné 

odpovědi jsem obodovala vždy 1 bodem. Počet bodů, které jednotlivé třídy získaly 

celkem jsem opět převedla do grafu na procenta úspěšnosti. (Příloha č.6) 

Děti z mé třídy: 

Hodnocení: Při pohledu na graf a tabulku (příloha č. 6) lze zjistit, jak si vedly děti 

z jednotlivých škol. Děti z mé třídy se umístily na třetím místě. Nejlépe si vedly děti 

z Třeboně, v těsném závěsu za nimi se umístily děti z Chomutova. Hůře se vedlo 
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žákům z obou škol v Jindřichově Hradci. V případě dětí z Třeboně ve mně opět klíčí 

podezření, že s vymýšlením vět jim někdo pomáhal. 

Úloha 2: Vymysli co nejvíce vět, ve kterých by všechna slova začínala stejným 

písmenem. 

Stejně Táta tluče tatarku.- Roman ryje rýčem.- Pepa pije pivo.- Tlačenka tlačí 

tatínka. -Miminko myje maminku.- Pepa píše písanku.- Martin má mrkev.- Lenka 

létá letadlem.-Jablko je jablko.- Žehlička žehlí- Pepík píše psaníčko.- Pepík pije 

piáno.- Maminka má mouku..-Kámoška koupila košík- Martinka má mapu. 

-Chlum chce chumelenici.- Žehlička žehlí.-Pavel pije pivo.- Vašík válcuje válcem.-

Zdeněk zmizíkuje zmizíkem.- Martin má Martinu.- Honza hryže hrozny.-Kája kopá 

kolo.- Pepa přinesl pokličku.- Léto letí letadlem. - Simona seje sítkem.- Martin 

míchá mlíko. - Mirka mele mák.- Mýdlo myje Michala.- Michala mlaská mlíko.-

Hanka hezky hajá. - Kája kopá. - Pepík pije pití- Pepa přinesl paličku.- Ondra 

otevřel okna. - Martin měl motýla. - Martina maluje motýlka.- Hurvínek hudruje.-

Máma maže marmeládu - Petr pije pivo. - Pero píše perfektně. - Nataša našla 

Nánu. - Venda válcuje válečkem.- Srpen srpí srpem. - Fanda fandí fandům. -Martin 

má město.- Ryba rybaří- Pavel píše psaní- Vašek vrtá vrtačkou.- Vojta válčí. -Petr 

prská pivo.- Pepa píše Pavlíně.- Martina maluje mámu.- Stanislav staví stan. 

Body celkem: 55 

Chomutov: 

Máma má matičku Matyldu.- Bára Báře bere bonbon. - Pekař Pepa peče perník pro 

prince Pavla, pro princeznu Pavlínu povidlový perník.- Zahradnice zasadila zelí-

Pe/cař Petr peče piškotový perník pro prince Péťu.- Vítá Vynklérů volá, velká voda.-

Krůta koupila kýtu.- Ukazatel ukazuje útěk.- Pavel píše prvně perem.- Vašek volá.-

Valach vyskočí velmi vysoko.- Lukáš lepí lepidlem letadlo. - Máma má malou Míšu.-

Míša má malý míč.- Kačer kváká kač, kač- Dana dává Dáše dům.- Káťa koupila 

Klárce kabelku.- Žába žvýká žvýkačku. - Kočka koupila kocourovi kotě.- Pepa počítá 

příklady. - Honza hraje honěnou. - Petr pere prádlo. - Pepík pije pivo.- Sáša šije 

šaty. - Honza honí holuby.- Lucka lije limonádu. - Pepa pere.- Máma má malé 

miminko. - Slůně slintá. - Vítek vije.- Jenda je jako Julie. - Jitka Jílková jedla 

jablko.- Pepa plave prsa.- Míša miluje prsa. - Pavel pije pití. - Veronika vaří ve 

vlaku. - Marek má miminko. - Pan Pepa pije pivo. - Venda vytáhla ven velké 
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varhany. - Malá Míša musí mluvit.- Danek dává dětem dárky. - Petra pere prádlo. -

Helena háčkuje hadřík.- Zuzana zpívá. - Sindy spí.- Husa hejká. - Katka koupí 

klobásy.- Pavel papá pudink. - Maminka maluje Míšu. - Marek má mrkev. - Míša 

maže máslo. - Honza hryže hrušku. - Žirafa žere žíněnku. - Šašek šaškuje.- Maminka 

mele. - Děda dělá dětem díru.- Vendulka vaří veverku. - Krysa kvedlá kafe. - Pekař 

peče pizzu. - Pavel píše perem. - Jirka jí jitrnici. - Milan maže máslo. - Honza honí 

houby. - Václav veze vůz.- Anička akorát asistuje. - David došel domů. - Kuchařka 

kuchtí. - Honza honí holky. - Máma myje mimino. - Pája píše písemku. - Šarlota 

šije šaty. - Káťa koupila klobouk - Jitka jí jídlo.- Pes pije pití. - Marek má 

manželku. - Cipísek cítí cukr. - Ježek je jehličnatý. - Guma gumuje. - Policajti 

pomáhají postavit poličku. - Pepa píše plynule. - Kristýna kývá kyvadlem. - Sluníčko 

svítí. - Žába žere. - Pepík pije potok. - Kohout kokrhá. - Veverka vaří Viktorii. -

Vašek vede Vendulku. - Žába žere žemle. - Pepíček peče placky. - Dalibor dal 

dudákovi devadesát dukátů.- Děda dělá dělníka. - Teď teprve trub! - Marek má 

mrkev. - Pavel pije pivo. -Honza hryže hrušku. - Králík krmí kytku. - Šáša šije šišku. 

- Jana jí jídlo. - Máma má mýdlo. - Pavla pije pití. - Petr pilně píše. - Jaké je 

jablko? - Rýč ryje. - Pavlík píše psaní perem..- Letadlo letí. 

Body celkem: 106 

Jindřichův Hradec ( 1 ) 

Míla mele mouku.- Mamka má malou Michalu. - Karel kouká kam kluše kůň. - Jana 

jí jahody. - Přes pole přelétávají ptáci. - Jíš jablko? - Leona létá letadlem. - Piráti 

poskakují po palubě.- Pavel povalil Patrika. - Kočka kutálí klubíčko. - Nikola 

namalovala nosorožce. -Pejsek probíhá průchodem. - Standa staví stan. - Bára 

bude baletka. - Praděda Pepa pije pivo. - Babička bude bosá. - Dana dala Danovi 

dva dalamánky. - Sára shodila skleničku. - Nela našla netopýra. - Proč Pavel 

pláče? - Karel koupil karamelu. - Máme malého milého Martínka. - Marek může 

mluvit. - Lenka líně leží. - Jana jí její jídlo. - Piráti plují pro poklad. - Malá 

Michaela myje mýdlo. - Papoušek píská. - Vlk vyje. - Olda otevírá ohromné okno. 

~ Petr pije pití. - Maminka má jablko. - Standa staví sněhuláka. - Marek má 

Mourka. - Bára bude baletka. - Mama má med. - Gusta gumuje gumou. - Papoušek 

povykuje. - Míša má malého medvídka. - Viktorka venku vyvádí. - Zuzaně září 

zdravé zuby. - Martin maluje modré mráčky. - Lenka líže lízátko. -Petr píše perem. 

- B í l ý b y s t r ý b ý k byl bičem bit. - Máma má mísu.-Káťa koulí koulemi. -Nikola 
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nosí noty. - Víly vily věnce. -Vendula víská Veronice vlasy. - Piráti plují pro 

poklad. - Medvídek Míša má med. - Mirek má míč. -Bára bere babičce buchty. 

Body celkem: 54 

Jindřichův Hradec ( 2 ) 

Chobotnice chroupe chameleóna.- Krtek kroutí kukadly. - Baryk brousí bačkory. -

Ryba rychle roste. - Švadlena šije šaty.- Komín kouří. - Kůň klopýtá. - Petr píská 

píšťalkou. - Pes píše psaní pastelkou. - Prase píše pohled pro prasnici. - Kuře 

kroutí křídly. - Koza kutálí koulí. - Čaroděj čaruje. - Pepa píše Pavlíně. - Mamka 

má mámu. -Péťa píše perem. - David dává dopis. -Hokejisté hrají hokej. -Vašek 

vymyslel větu. -Verča ví všechno. - Kája kouká kolem. - Máma měří metr. -

Ředkvička řeže řepu.- Husa kouká. -Nikdo nesní nuggetu. - Učitelka umazala utěrku. 

- Pavlík připravil psovi pití. - Cecilka cvičí. -Petr píše písanku. - Malíř maluje 

míček. - Pavel pomáhá Pepovi. - Katka kouká ke Kovářovým. - Tabule tvoří 

trojúhelníčky. - Máma má mimino Mílu. - Pes podal paní packu. - Kohout kokrhá 

kykyryký. - Veliká vana voní vodou. - Šašek šije šátek. - Škola škodí šatům. -Pes 

peče pudink. -Paní půjčila Pepíkovi papír. -Bolek bílí běláska. -Luboš líbá Lenku. -

Pero píše psaní. -Letadlo letí lodí. -Sekyra seká sítě. - Dan dlabe dýni. - Petr pije 

pití. - Pan prská po poli. - Pepa pije. - Poznávám Prahu. - Pastelka píše. Karel 

kreslí. -

Body celkem: 49 

Třeboň: 

Martin má malou Marii. - Bára bere banán. - Kovář kove koně. - Kde klouzal 

kamarád Kája? - Moje mamka musí mýt moc malých modrých misek - Děda donesl 

dva doma dělané dorty do dětského domova. - Krystína krmí koně. - Táňa trhá 

tulipány. - Cecilka cítí citron. - Pavel pěstuje pivoňky. - Jan jí jahody. - Pepík 

povalil psa pod postel. - Venku vane vlahý větřík. - Simona se směje. - Bára balí 

béžový batoh. - Maruna myje mýdlem motorku. - Hana Horáčková hnala husy. -

Květina krásně kvete. - Slon stále stál se slonicí. - Táta trhá tulipán. - Máma mele 

maso mašinkou. - Petr pěkně píše perem. - Kačer koupil kachně krásnou kabelku. -

Máma má malou Markétu - Jakub jí jitrnice. - Petra pletla pestré ponožky. - Lukáš 

lepí lepidlem letadlo. - Zuzana zašívá zelenou zástěrku. - Karolína kreslí krásnou 

krajinu. - David dává dárek Dáše. - Vašek veze vozík vajec. - Michalka myje malého 
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medvídka Míšu. - Medvídek Méďula mlsá med. - Veliký vítr vyfukuje vlasy. - Pilní 

prvňáci píší perem. - Fotograf fotí foťákem. - Maminka myje malou mísu. - Dnes 

David dodělal draka. - Jirka jí jelita. - Strýček sází sazeničky. - Máma má malou 

Markétku. - Péťa posílá pozdrav poštou. - Standa sedí sám smutný. - Pepa počítá 

peníze. - Máma má mísu masa. - Ondra omývá oschlé olivy. - Sova sfoukla svíčku -

Václav veze velké vajíčko. - Máma má málo mouky. - Babička byla bez brýlí. -

Martin myje modrou motorku. - Slepice sezobla slunečnicové semínko. - Zdena 

zalévá zeleninový záhonek. - Standa sjíždí strmý svah. - Pekař peče pěkné perníčky 

pro poslušné Pavlínky. - Míša musí míchat malinovou marmeládu. - Kája koupil 

Karolínce kulaté koláče. - Radek rozbil Romanovi rádio. - Zítra zajdu za Zuzanou. -

Nataša napsala něco naší neposlušné Natálii. - Zuzana zametá zápraží. -Kamil 

kroutí klíčem. - Tatínek tahá trámy. -Babička bere brambory. - Petr píše písemku. -

Sestra spí stále sama. - Cecilka cukruje cukrem. - Lenka líže lízátko. - Filip fouká 

fénem.- Žofinka žere žrádlo. - Malá Maruška maluje maminku Martinu. - Svoji 

skříňku si stěhuji snadno sám.- Kočí koupil krásného koně. - Ryba ráda rejdí 

rybníkem. - Časopis čtu často čtyřikrát.-Ovce okusuje ostružiny. - Řehoř řeže 

řeřichu. - Pekař peče preclíky. - Pes pěkně přivítal pána. - Barča běhá bez bot. -

Opice okusuje ovoce. - Máma má málo máku. - Roman ráno rýsoval rámeček. -

Kohout kokrhá kolem kurníku. - Cvrček cvičil cvik cvrkání. - Pes poskakoval podle 

plotu. - Kůň kopytem kopnul Kateřinu. - Kapky kapou kap, kap - Kotě koulí 

klubíčko. Smutný sněhulák stojí sám. - Špinavé štěně štěká. - Růžová růže roste 

rychle. - Pes pobíhá pořád podél plaňkového plotu - Petra píše perem pěkně 

písmenka. - Babička Božena Bendová barví bílou barvou.- Mladý muž Milan 

Macourek maloval malou mašinku.- Jan Jedlička jezdí jako jasná jednička jménem 

Jára Jágr. - Culivá copatá Cecílie Cimlová cení ceník cenných cukrovinek. - Šárka 

šikovně šije šaty. - Lenka lepí lepidlem lípu. - Tatínek táhne traktor tahačkou. -

Verča válcuje válcem. -Silvinka spí se sestrou. - Pes Pepík poslouchá paničku. -

Vláďa voní vůní. - Drak dráždí datla. - Kočka kouká ke krásnému koťátku. - Vodník 

vidí vodu. 

Body celkem: 108 

Hodnocení: Pokud budu hodnotit práci svých dětí ze třídy, nemohu se ubránit 

zklamání. Jelikož jsme při hodinách psaní taková cvičení několikrát dělali, čekala 

jsem , že výsledky budou daleko příznivější. Slabší žáci zadání úlohy nepochopili 
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vůbec a snažili se vyprodukovat jakékoli věty bez ohledu na to, zda splní podmínky 

úkolu. Řada vět se opakovala. Nejlépe se dařilo dětem z Třeboně a Chomutova. 

Nej slabších výsledků dosáhly děti z Jindřichova Hradce (2). V úkolu se objevila 

bezradnost, a tak se v některých případech děti z mé třídy nepokusily vymyslet ani 

jednu větu. 

Úloha 3: Co by se stalo, kdyby k vám do školy přišli mimozemšťané? 

V této úloze jsem také sledovala míru originality a dětské fantazie. Zde se objevily 

společné znaky v odpovědích dětí nejen v rámci jednotlivých tříd, ale také škol, 

které mě tak trochu znepokojily. Zjistila jsem, že spousta odpovědí se týká násilí, 

zbraní, ale také strachu z neznáma. Jen malé procento odpovědí hovořilo o přátelství 

a spolupráci, ale našla se i řada originálních nápadů. Tak jako v předešlých úlohách 

jsem vyškrtala stejné odpovědi a správné, originální jsem ohodnotila body. Výsledky 

jsem opět převedla do grafu. (Příloha č.6) 

Chlum: 

• Já bych utekla a řvala bych a nebo bych se modlila. Dělala bych, že jsem mrtvá 

nebo že jsem socha. Taky bych skočila paní učitelce do náruče. 

• Ukázal by jim školu a učebnice. 

• Dal bych jim pečínku. Pozval bych je napití. 

• Pozdravil bych a zavedl bych je do hlavní budovy. Pak do lesa a k nám domů a 

nechal bych je u nás spát. Ráno bych je provedl celým Chlumem. 

• Nabídl bych jim, jestli se nechtějí u nás rozhlédnout. 

• Dal bych jim do ruky odjištěný ruční granát a taky bych ho hodil do talíře až by 

odstartovali. 

• Já bych se jich bála. Asi bych se zeptala co tu chtějí. Možná bych utekla. Myslím, 

že bych se začala klepat. 

• Já bych utekl ze školy domů a doma bych zůstal. 

• Mohli by se učit místo nás a ukázal bzchjim naše obrázky. 

Body celkem: 9 

Chomutov: 

• Zničili by povrch planety Země. A pak by nás zavraždili a obsadili by planetu. 

Potom by postupně zničili ostatní země. Zničili by život.Napadli by nás laserovými 
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pistolemi a explodovala by naše škola. Unesli by Šarlotu. Vyrvali by všechny domy 

a naházeli by je do černé díry. Udělali by z nás taky mimozemšťany. 

• My bychom je zabili. Vzal bych květináč a hodil bych ho po nich. Praštila bych je 
aktovkou. 

• Marek by vyskočil z okna a paní učitelka by omdlela a chytla by mrtvici.Schovali 
bychom se pod lavici a báli bychom se. Zavolali bychom policii, hasiče a pana 
ředitele. 

• Asi by nastal chaos a asi by to bylo směšné, protože mimozemšťané zatím 
neexistují. A neumím si to představit. 

• Utekl bych a nebo bych zůstal stát jako tvrdé Y. Ostatní by také utekli? Asi ano! 
Možná. 

• Vykoupili by nám celý automat a chovali by se jako blázni. 

• Psali by nám domácí úkoly, umývali by chodby a okna. 

• Ukázali bychom jim, jak umíme číst a psát.Skamarádil bych se s nimi a seznámil 

je s paní učitelkou. Hrála bych si s nimi na schovávanou a na honěnou. 

Body celkem: 8 

Jindřichův Hradec (1) 

• Utekla bych pryč.Bála bych se a křičela bych „ pomoc". Zbláznila bych se a 

omdlela bych. 

• Nechali by nás zmizet a zabili by nás.Rozbili by ve škole všechna okna a vzali by 

všechny moje kamarády. Roztavili by nás.Zahnali by nás do kouta a mířili by na 

nás pistolí. 

• Nevím, co na to napsat.Neví, co bych dělala. 

• Prohnal bych je koštětem 

• Kdyby byli hodní, asi by mě vzali na Mars a potom zpátky. Vzala bych s sebou taky 

mamku, taťku, sestru a svoje kamarády. Hrála bych si s nimi, vzala bych je domů, 

četla bych jim. Mamku by asi trefilo. 

• Převlékla bych se za mimozemšťana a plácala bych nesmysly. Třeba tá, tá, ti, ti, 

ty, ty, ta, ta, ta. Pak bych si sundala masku a oni by se lekli a křičeli by „ tá, tá, ti, 

tá, tá,, ty,tí. 

Body celkem: 6 
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Jindřichův Hradec (2) 

• Svýma oéima by rozbM rteckno.Posmkal bych Je vodou a Häzel bych PO , 

židlemi.Pokousali by nás.Byli by na nás zllZniem by ^ ^ J 

by zmizet školu. ' 1 

• Byla by panika. Utíkali bychom a křičeli bychom. Vylekal bych se. 

• Učili by se s námi, vzali by si nás s sebou. Brečela bych. 

• Vyhnal bych je. 

• Budou mluvit jinou řečí. 

Body celkem: 5 

Třeboň: 

• Šla bych domů nebo bych si s nimi hrála. Přestavili bychom se učit, skamarádili 

bychom se s nimi a odjeli bychom s nimi na jejich planetu a pak bychom se vrátili 

zase domů. 

• Lavice a židle by poskakovaly, tabule jezdila sama nahoru a dolů,zvonek by 

zpíval, všichni by se smáli, zpívali a tancovali. 

• Vzala bych tyč a mlátila bych je. 

• Všichni by se asi moc divili, protože je ještě nikdo neviděl. 

• Utekl bych. Omdlela bych nebo bych jim utekla. 

• Naučila bych je naší řeč a já bych se zase naučila jejich. 

• V tu chvíli bychom se přestali učit. Koukali bychom s vykidenýma očima 

• Pozveme je dál a ukážeme školu. Nabídneme občerstvení a pozveme je na školní 

besedu. Představila bych se a řekla jim něco o našem městě a o škole. 

• Dokořán otevřené pusy by se nezmohly ani na jediné slovo. Jenom paní učitelka 

by si určitě uměla poradit. Zeptala by se odkud přicházejí a co v naší škole 

chtějí. Byl by poplach a museli bychom opustit školu. Rozjasní se a všechny věci se 

dají do pohybu, ozve se řeč mimozemšťanů: „ Ty - ty, ty - ty, ty, ty, ty - tý".Před 

školou stojí létající talíř a barevně bliká. Zelení mimozemšťané přijdou do třídy a 

snaží se s námi skamarádit. Lítali k nám a v každé ruce měli pro nás zmrzlinu. 

• Byli by udivení, jak to vypadá v naší třídě. 

• Paní ředitelka by vyhlásila prázdniny. 
Body celkem: 11 
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Hodnocení: Ve třetí úloze, kde jsem hodnotila originalitu odpovědí se jako 

v předcházející úloze velice dobře umístily děti z třeboňské základní školy. Jejich 

odpovědi byly opravdu velmi zajímavé a originální, i když nejsem opět přesvědčena 

o tom, že na odpovědích pracovaly všechny děti samostatně. Myslím si také, že na 

úspěšnosti této školy má velký podíl výchovně vzdělávací program.Tato škola jako 

jediná ze zkoumaných škol v mé výzkumné práci učí podle výchovně vzdělávacího 

programu „ Obecná škola". Velice mě mrzelo, že řada odpovědí vypovídala o 

strachu, brutalitě, násilí a pouze část odpovědí byla o přátelství, kamarádství, poučení 

a touze po poznání něčeho nového, neznámého. Některé děti se pustily i do 

vzdálenějších asociací a fantazírování. Výsledky úspěšnosti tříd jsem opět 

zaznamenala do grafu. 

5.4.3.3 Fantazie a tvořivé psaní 
Ve třetí úloze jsem se zaměřila na fantazii, kterou děti rozvinuly při tvoření 

vět. Jednalo se mi zejména o to, aby odpovědi nebyly pouze výčtem informací, ale 

aby zachytily alespoň krátký děj. Ne všem se to podařilo, ale některé odpovědi byly 

opravdu nejen zajímavé ale i velice vtipné. 

Chlum: 

Kdyby sem přiletěli mimozemšťané, tak bych jim ukázal záchod, umyvadlo, pero, 

počítač. A oni by nám zase ukázali létající talíř. Tam bylo tolik knoflíků! A kdyby 

odletěli, tak bychom jim zamávali. 

„ Dobrý den. Co si přejete? Potřebujete se ubytovat? Dobře. Tak tedy třída číslo 6. " 

Dal by jsem mu do ruky ruční granát. Pak by jsem ten granát hodil do talíře než by 

zvedli kotvy a nastartovali motory. 

Chomutov: 

Utekla bych do ředitelny nebo do jiné třídy. Pak bych je praštila mou aktovkou a 

zavřela bych třídu. 
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Kdyby k nám do školy přiletěli mimozemšťané, tak by asi celá škola utíkala pryč a asi 

by se všichni zbláznili. 

Hráli by si tady jako blázni. Určitě by se všichni lekli, ale potom by je určitě chtěli 

vychovat, mohly by nám uklízet, dělat domácí úkoly, jít se ségrou ven, umejvat 

nádobí, utírat prach a taky počítat od nuly do milionu. 

Utekl bych a nebo bych zůstal stát jako tvrdé Y! Ostatní by utekli? Asi ano! Možná 

Jindřichův Hradec ( 1 ) 

Převlékla bych se za mimozemšťana a plácala bych nesmysly. Třeba ťá, ťá,ťá, ti, ti, 

ti, ti, ty, ti, ta, ta, ta. Pak bych si sundala masku a oni by se lekli a křičeli by: „ Tá, tá, 

ti, tá, tá, tý, tí. " 

Hrála bych si s nimi. Možná i četla. Vzala bych je k nám domů, ale mamku by asi 

trefdo. 

Skamarádila bych se s nimi a odletěla bych na Mars. Ostatní by mě hledali a cestou 

bych se zastavila pro mamku, taťku a sestru a svoje kamarádky. 

Jindřichův Hradec ( 2 ) 

Možná si chtěli koupit pití, ale mi jsme jim nerozuměli. 

Třeboň: 
V tu chvíli bychom se přestali učit. Koukali bychom s vykulenýma očima. Pusy 

dokořán otevřené by se nezmohly ani na jediné slovo. Jenom paní učitelka by si 

určitě umělaporadit. Z e p t a l a b y s e odkud přicházejí a co v naší škole chtějí. 

Celá třída by asi utíkal, protože ještě nikdo mimozemšťana neviděl.Někdo byl na ně 

zvědavý. 
Rozjasní se a všechny věci se dají do pohybu. Ozve se řeč mimozemšťanů: „ Ty- ty, 

ty-tý,ty,ty- tý. " Před školou stojí létací talíř a barevně bliká.Zelení mimozemšťané 

přijdou do třídy a snaží se s námi skamarádit. Lítali k nám a v každé ruce měli pro 

nás zmrzlinu. 
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Lekla bych se. Pozdravím: „ Dobrý den. " Představila bych se a řekla bych jim něco 

o našem městě, kde přistáli a o naší škole. Potom by mohli říct něco o sobě. 

Hodnocení: V této úloze jsem sledovala, zda se podařilo dětem projevit ve svých 

odpovědích fantazii a kreativitu. Odpovědi jsem vybírala podle toho, zda tvořily 

krátký souvislý text nebo zda se ve větách objevila zajímavá myšlenka. Vyřazovala 

jsem odpovědi, které byly pouhým výčtem informací. Nejlépe zvládly tuto úlohu 

opět děti z Třeboně. 

Ve svém výzkumu jsem také sledovala oblibu žáků číst a psát. Oblíbenost nebo 

neoblíbenost jsem podle odpovědí žáků v dotazníku utřídila do tabulky a následně 

do tabulky a grafu v procentech. Nejraději čtou děti z Třeboně, což může být jeden 

z důvodů proč se tvořivosti v Třeboni daří. Také děti z Chomutova a děti z mé třídy 

rády čtou. Horší je to se psaním. Nejvyššího procenta oblíbenosti psaní dosáhly děti 

z Chomutova. 

5.4.4 Hodnocení a závěr výzkumné části 

Záměrem mé výzkumné činnosti bylo zjistit, zda prostřednictvím tvořivého 

psaní a čtení, se kterými se žáci setkávají ve vyučovacích hodinách, lze dosáhnout 

kvalitnějšího vzdělávání a vychovat tvořivého člověka. Porovnávat výsledky mých 

dětí a dětí z jiných tříd bylo velmi zajímavé. Přesto si nejsem jista, zda jsem svou 

výzkumnou činností dosáhla požadovaného cíle. Vzorek 116 dětí, který se účastnil 

mé výzkumné činnosti, není dostatečně velký ktomu, abych mohla objektivně 

posoudit, zda na odlišnosti některých výsledků u mých žáků a žáků ostatních škol, 

mělo vliv to, že jsme se v naší třídě snažili svou práci zaměřit na rozvoj tvořivých 

schopností a dovedností. Některé třídy byly úspěšnější, jiné zase méně úspěšné. 

Ktomu mohly přispět různé okolnosti a příčiny, které by potřebovaly podrobnější 

zkoumání. 

Grafý ukázaly, že nejlepších výsledků dosahovaly děti z Třeboné. Domnívám se, že 

k dobrým výsledkům přispěl výehovné vzdělávaei program „ Obeená škola", který 

obsahuje spousty návrhů, jak prostřednictvím výuky v různých předmětech u dětí 

rozvíjet tvořivost a jisté také vzdělávací éinností paní uěitelky. Je ale také možné, že 
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výsledky jsou zkreslené právě pro podezření, z důvodu nesamostatné práce na 
zadaných úkolech dětí z Třeboně. 

Žáci z Chomutova prý pracovali s nadšením a s radostí a to je také jeden z důvodů 

proč zadávat žákům tvořivé úkoly. V hodnocení tvořivosti skončili na druhém místě. 

Protože děti z mé třídy se umístily podle dosažených výsledků na třetím místě, 

domnívám se, že metody a formy práce, které jsem při výchovně vzdělávací práci 

používala, přispěly také k rozvíjení tvořivých schopností a dovedností určitým 

procentem. 

Do příloh jsem zařadila tabulky a grafy, prostřednictvím kterých jsem se pokusila 

zmapovat změny, ke kterým došlo u dětí v mé třídě v souvislosti s používáním 

metod, rozvíjejících tvořivé schopnosti a dovednosti. Srovnám-li výsledky dětí obou 

jindřichohradeckých škol s výsledky dětí z mé třídy, mohu konstatovat, že používání 

metod, které rozvíjejí tvořivost, posunulo mé žáky v oblasti tvořivosti o krok vpřed. 

Prostřednictvím odpovědí, které jsem posuzovala v testech, jsem zjistila, že děti 

jsou v součastné době velmi ovlivňovány působením medií a počítavými hrami a 

myslím si , že je to někdy i na úkor rozvoje dětské tvořivosti. Odpovědi dětí se často 

omezily na násilí a brutalitu, se kterou se setkávají v počítačových hrách nebo 

v televizi. Na jedné straně stojí pěkné, rozvité věty a smysluplná vyprávění a na 

straně druhé jsou to věty, za které by se nemusel stydět ani hollywoodský akční film. 

Přemýšlím o tom, zda tvořivost neutrpěla právě proto, že pomohla dětem 

vykonstruovat svět brutality a násilí. Aleje také možné, že mé obavy jsou zbytečné, 

protože by třeba stačilo zadat otázku na jiné téma, než jsou mimozemšťané. Přesto si 

myslí, že je to výzva alespoň k zamyšlení. 

Za sebe jsem se rozhodla, že ve své práci na rozvoji dětské tvořivosti budu nadále 

pokračovat a budu se snažit, aby děti dosahovaly stále lepších a tvořivějších výsledků 

a jsem přesvědčena, že ve svém snažení nezůstanu určitě sama. 

I 
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6 Výsledky a hodnocení 

Ve své diplomové práei jsem se snažila zachytit a popsat některé metody a formy 

práce, kterými jsem se pokoušela u dětí v mé třídě rozvíjet tvořivé schopnosti a 

dovednosti. Pokud budu vycházet z poznatků, které jsem získala nejen za období 

dvou školních roků práce s dětmi prvního a druhého ročníku, ale také z poznatků 

nashromážděných během 12 let mé práce ve školství, mohu říci, že jsem v rozvoji 

tvořivých schopností a dovedností pozorovala určité změny. Tyto změny byly jistě 

vyvolány používáním metod a strategií, které se podílely nejenom na rozvoji dětské 

tvořivosti, ale také na změně sociální, které vedly k novým postojům, novému 

chování a nové rovnováze ve vztazích uvnitř třídy. Tento proces změn si ovšem 

vyžaduje čas a nové vztahy je nutné trpělivě budovat. Metody a formy, které jsem při 

vyučování používala mi pomohly žáky více aktivizovat a lépe motivovat do práce. 

Postupně jsem přicházela ke zjištění, že se mi podařilo aktivizovat i méně zdatné a 

úspěšné žáky, ale hlavně se na dětech projevily nové návyky, které užitím těchto 

metod získávaly. Děti začaly mezi sebou diskutovat a i když je zpočátku práce ve 

skupinách příliš netěšila, brzy si navykly na tento způsob práce a nebály se předávat 

své závěry. Někteří žáci se začali svobodněji vyjadřovat a mít vlastní názor. Stejně 

jako já, tak i moji žáci pochopili, že poznatky lze získat i jmou cestou než učením se 

nazpaměť, a že dovednosti jsou stejně důležité jako vědomosti. 

Nejvíce mě těší, že do práce se zapojili i slabí žáci a pocítili radost z práce a 

kladného ocenění. Všimla jsem si toho, protože najednou začali být aktivnější, měli 

dobré a podnětné nápady a sami se chtěli projevovat. 

Pociťuji změnu také u sebe samotné a to především v metodickém vývoji a 

didaktické stránce, ale také v postojích a vztazích. Při přípravě hodiny je pro mne 

rozhodující, abych žáky od začátku zaujala, aby většina měla chuť pracovat a aby 

brzy zjistili, že mají úspěch, já je mohla pochválit, nechat je dál pracovat tak, aby 

měli zase zpětnou vazbu tzn. viděli výsledek své práce a občas řekli: „ Dnes se mi to 

líbilo. "Pociťuji, že mám s žáky lepší vztahy. Jsou schopni mi více říct, ochotněji 

přijímají různé netradiční úkoly. Snažím se přistupovat zodpovědněji k přípravám, 

uvědomuji si, jak málo toho vím, a že nevždy učím na jedničku. Změny mě přivedly 

k nutnosti stále se vzdělávat. Předsevzala jsem si, že neustrnu ve svých nápadech a 

budu ve vymýšlení tvořivých úkolů pokračovat. 
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Mám velkou radost, když sleduji, jak žáci dovedou o daném problému diskutovat a 

sami vymýšlejí možná řešení bez mého navádění a mých otázek. Často jsem přistihla 

děti, že o problému diskutují i po hodině a přichází i s dalšími úkoly a nebo řešením. 

Tvořivost jsem se snažila u dětí rozvíjet nejen v hodinách čtení a psaní. Ukázky prací 

v mé diplomové práci jsou toho důkazem. Využila jsem i ostatních vyučovacích 

předmětů. Zejména výtvarnou výchovu, matematiku, ale i hudební výchovu. 

V matematice jsme vymýšleli k zadanému příkladu několik slovních úloh, které jsme 

si také zdramatizovali. V hudební výchově pracujeme se slovy písní a zkoušíme 

vytvořit nový text. Také v prvouce lze využít mnoho témat a podnětů k rozvoji 

tvořivosti. Vyzkoušeli jsme si v projektech, že ve všech předmětech mohou uplatnit 

dovednost číst, psát a komunikovat, a že nelze oddělovat jedno od druhého. 

Jistě se máme všichni společně v oblasti rozvoje dětské tvořivosti ještě hodně co učit, 

ale už teď cítím, že nejenom já, ale i kolegové a kolegyně na naší škole i na ostatních 

školách, přistoupili k tomuto úkolu zodpovědně a snaží se vychovat ze svých žáků 

tvořivého člověka, který se při řešení určitého problému neomezí pouze na jediné 

řešení, ale naopak bude hledat co nejvíce nových a originálních řešení. 

L 
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Závěr 
Co dodat na závěr? Snad jen krátké shrnutí některých postřehů a poznatků. 

Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je motivovat žáky, aby měli radost 

z pochopení probíraného učiva. Přitom je třeba respektovat jejich individuální vlohy. 

Aby žáci byli schopni tvořivě riskovat při řešení úkolů, podporovala jsem 

jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost, pozitivní sebehodnocení. Stala jsem 

se pro své žáky partnerem a poradcem a také oporou. Veškerá má činnost, ale také 

činnost mých žáků byla doprovázena pocity uspokojení a radosti s dobrých 

výsledků. Snažila jsem se děti stále podněcovat k produkování myšlenek, nápadů, 

kladení otázek, odpovídání. Důraz jsem kladla na využívání poznatků v rámci 

smysluplných celků, na individuální porozumění a nepřetěžování žáků. Do 

vyučování jsem zařazovala činnosti, kterými jsem se snažila mobilizovat síly žáků a 

získávat nové zkušenosti. Šlo mi o to, aby žáci k osvojování si hotových poznatků 

nepřistupovali pouze pasivně a nutila jsem je používat všechny smysly. V různých 

vyučovacích předmětech při různých činnostech jsem pro žáky vytvářela situace, 

které byli schopni řešit. 

Ve své diplomové práci jsem popsala pouze některé činnosti, které jak se 

domnívám, přispěly alespoň zlomkem k rozvoji dětské tvořivosti. Některé z nich se 

zdařily více, některé méně, ale již nyní mohu říci, že žáci daleko lépe přijímají úkoly, 

které jsou něčím zajímavé, atraktivní nebo je vybízí k přemýšlení o věcech, které 

právě nejsou předmětem vyučování, ale se kterými se setkávají v běžném životě. 

Všimla jsem si také, že do takových činností se zapojují i žáci, kteří při běžných 

vyučovacích hodinách neprojevují příliš velké natčení vzdělávat se. Dobře se zde 

uplatňuje také kooperace a smysl pracovat v kolektivu. Žáci si často uvědomují, že 

své spolužáky potřebují ke zdárnému dokončení předsevzatého cíle, a že ten, kdo by 

chtěl úmyslně jiným škodit, by se již mezi své kamarády těžko zařadil. Děti o svých 

úspěších vypravují svým kamarádům, vychovatelce ve školní družině, rodičům a 

všem blízkým. Činnosti, se kterými se setkaly v hodinách čtení a psaní, si nosí do 

svých domovů a často se mi pochlubí s tím, co ještě nového doma vymyslely. 

Tvořivost u dětí je jistě jednou z nej důležitějších schopností či dovedností. 

Avšak jak praví jedno staré české přísloví:,, Bez práce nejsou koláče."Nic není 

zadarmo. Tato aktivita vyžaduje od učitele poměrně náročné přípravy a s tím 

související velké množství času. Tvořivost v hodinách musela čas od času vystřídat 
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méně atraktivní činnost, kterou bylo zapotřebí zařadit, pokud jsem musela s dětmi 
nějaké učivo docvičit nebo prověřit. 

Přesto jsem přesvědčena o tom, že se mi podařilo postoupit alespoň o 

krůček dopředu ve své učitelské praxi, zejména v oblasti týkající se rozvoje 

tvořivosti. Velice by mě v mé práci podpořilo, kdybych se ve své praxi setkávala 

s dalšími kolegy, kteří by se podíleli také na rozvoji tvořivosti žáků. 
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Vážená paní učitelko (pane učiteli)! 
Příloha č. 10a 

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Jsem studentkou Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy a v současné době pracuji na své diplomové práci. Ve své 

diplomové práci se zabírám rozvojem dětské tvořivosti při výuce prvopočátečního čtení 

a psaní. Součástí práce je také i výzkum, jestli je možné v podmínkách školy tvořivost 

dětí rozvíjet a jakých výsledků je možné dosáhnout. K tomu, abych mohla posoudit vliv 

tvořivosti na čtení a psaní u dědí v první a ve druhé třídě, potřebuji výsledky dětí z mé 

třídy porovnat s určitým vzorkem dětí z jiných škol. 

Prosím Vás tedy o spolupráci, zda byste byl(-a) ochotná(-ý) vyplnit dotazník, který 

se týká základních údajů o zkoumaném vzorku dětí. Dále bych Vás chtěla požádat o 

předložení úkolů tvořivého charakteru dětem ve Vaší třídě. 

V mém průzkumu jde pouze o porovnání většího vzorku dětí, proto je také 

průzkum anonymní. Aby bylo porovnání vzorků objektivní, prosím Vás o to, abyste při 

plnění tvořivých úkolů dětem ve Vaší třídě nepomáhal(-a), protože k tvořivým 

schopnostem patří i umět si samostatně poradit s problémem. 

Dotazník určený dětem obsahuje dvě části. První informační část lze vyplnit 

společně s dětmi. Druhou část děti vypracují samostatně. Pořadí úkolů mohou děti plnit 

podle vlastního uvážení. Délka celé práce by neměla přesáhnout jednu vyučovací 

jednotku. Nehodnotí se pravopis, pouze obsahová stránka textu. 

Za případnou spolupráci Vám velmi děkuji a prosím, abyste vyplněné dotazníky 

zaslaly na mou adresu, v co nejkratším možném termínu. Jestliže se rozhodnete průzkum 

neprovádět, zašlete mi prosím nevyplněné dotazníky obratem zpět. K zásilce přikládám 

ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. 

Děkuji za Vaší spolupráci. 



DOTAZNÍK PRO UČITELE 

Příloha č. 10a 

• Počet dětí ve třídě: 

• Podle jaké řady učebnic vyučujete čtení a psaní: 

V 1. ročníku: Slabikář 

písanka 

Ve 2. ročníku: Čítanka 

písanka 

• Zařazujete do činností v hodinách čtení a psaní i 
činnosti, které se podílí na rozvoji dětské tvořivosti? 
(tvořivá dramatika, hry na rozvoj tvořivosti, tvůrčí psaní,tvůrčí vyprávění.. ) 

a) pravidelně b) často c) občas d) vůbec 

• Co považujete jako hlavní překážku při zařazování 
tvořivých činností do výuky? 

a) Při výuce je nedostatek časového prostoru k dalším činnostem. 
b) Učebnice jsou většinou málo podnětné. 
c) Pociťuji nedostatek informací, materiálů, nápadů k tvořivosti. 
d) Příprava učitele je příliš náročná. 
e) O tvořivosti mam málo informací. 
f) Myslím si, že hlavní slovo zde má rodina dítěte. 
g) Vlastní názor: 

• Myslíte si, že škola má zásadní vliv na rozvoj tvořivosti dětí? 

a) ano b) ne 



DOTAZNÍK PRO DĚTI 
Příloha č.3a 

Ahoj holčičky a kluci! 

Věřím, že si určitě všichni rádi hrajete, vymýšlíte pohádky nebo básničky 
A určitě také rádi malujete. Pojďme si společně trochu pohrát se čtením a 
psaním. 

Nejprve mi napiš něco o sobě. Škrtni to, co se k tobě nehodí. 

Jsem chlapec. Jsem dívka. 

Čtu rád - nerad. Čtu ráda - nerada. 

Píšu rád - nerad. Píšu ráda - nerada. 

1) Přečti si tento příběh. Vymysli pro něj tolik názvů, kolik 
můžeš. Názvy by měly být veselé, měly by říci něco o příběhu, který si 
přečteš. Hlavně se pokus vymyslit jiné názvy, než ty, které vymyslí 
tvoji kamarádi. Pod příběh si můžeš namalovat obrázek 

Stanislav zůstal ležet a třásl se. Když však za chvíli uslyšel z hradu smích, 
odvážil se také za dětmi. 
A víte, co uviděl? U jejich jídla rozprostřeného na zemi stála koza a 
pochutnávala si na všem, co tam zbylo. N a hlavě měla Stanislavův sáček 
s očima a nosem. Nabrala ho nevědomky na rohy, když šla mlsat do křovin. 
To bylo to hrozné strašidlo, které všechny tak polekalo. 

. 



Příloha č. 10a 

2) Vymysli co nejvíce vět, ve kterých by všechna slova začínala steinvm 
písmenem, (například: Pavlík píše psaníčko pastelkou. Krocan kounil 
krůtě klobouk.) Žádné slovo nesmíš použít vícekrát. 

3)Napiš, co by se stalo, kdyby k vám do školy přišli mimozemšťané. 



Příloha č. 10a 

Konkrétní údaje o třídách 

Výpočet průměrů na jednoho žáka ve třídě 

m nadpis a 
počet 

odpověd 

věty 
počet 

odpověd 

véty 
neodpov 
ězené 

Co by se 
stalo? 
Počet 

odpov. 

Chlum u Tř. 

Chomutov 4,24 

J. Hradec 1 0,90 2,70 0,20 

J. Hradec 2 

Třeboň 2,22 4,70 0,13 0,48 



Příloha Č.5 

Konkrétní údaje o třídách v % 

Ü nadpis 
počet 
odpovědí 

věty počet 
odpovědí 

věty 
neúspěšné 

Co by se 
stalo? Počet 
odpov. 

Chlum uTř. 

Chomutov 

J.Hradec 1 9,14 14,52 

J.Hradec 2 

Třeboň 25,89 29,03 4,76 28,21 

Celkem 100 100 100 100 

Nadpis počet odpovědí v % 

• Chlum uTř. •Chomutov BJ.Hradec 1 
• J.Hradec 2 • Třeboň 
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Věty v % 
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Co by se stalo..? Odpovědi v % 

• Chlum uTř. «Chomutov • J.Hradec 1 
• J.Hradec 2 «Třeboň 



Příloha č. 10a 

Oblíbenost čtení a psaní v % 

Ü 
počet détí 
ve třídé čte rádo píše rádo 

Chlum uTř. 

Chomutov 

J.Hradec 1 100,00 

J.Hradec 2 

Třeboň 100,00 95,65 73,91 

Oblíbenost čtení a psaní v % 

100,00 
90,00 
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Příloha č. 10a 

Namaluj: 

Slunce se usmívá. Má ruce a nohy. 
Na rukou má modré rukavice. Na 
nohou má zeleně boty. 



kde 
N a p i š na l inku, jak b y s e to m o h l o j m e n o v a t 

Příloha č. 13 

tam, 

- mají pořád hlad 

- všichni dřímají' 

- jsou všichni hubeni 

- maji samé pejsky îidLsr^Cù-,. 

- roste hodně hub 

- se všichni boji 

pořád straší bubák 

každý dělá kanky 

je hodně květin 

jsou všichni chytří 

jsou všichni hloupí 

je mnoho ryb 
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Příloha Č.14d 



Příloha č. 10a 

POHÁDKY 



Příloha č. 10a 

Slepička královna 

Slepička královna se procházela po parku a v tom povídá: 

„Jemináčku! Támhle je moje kamarádka žabka Kuňka!" A protože slepička 
byla hodná, dala žabku Kuňku zpátky do moře. 

Dana 

O slepičce 
Žila byla slepice královna a ta byla tuze ošklivá a chtěla všechno pro sebe. 

Jednou když se probudila, tak okolo sebe viděla tolik zlata a uviděla u zlata 

anděla a ten jí řekl: „ To zlato dej chudým." „Ne", řekla slepice královna. 

„Když ne, tak ne," řekl a uletěl. Když se slepice probudila, tak z toho zlata 

bylo hnusné zvíře, jaké ještě nikdy nikdo neviděl. Slepice královna už věděla, 

že láska a spravedlnost jsou nejdůležitější věc na světě a v zámku byla zase 

spravedlnost. 

Tomáš 



P ř í l o h a Č . 1 5 C 

S l e p i č k a b y l a v e l k á v l á d k y n ě . M ě l a h o d n ě v o j á k ů a v e s v é m k r á l o v s t v í h o d n ě d o m ů . 

J e d n o u s e s e t k a l a s p e s t r ý m k o h o u t e m a h n e d s e d o n ě j z a m i l o v a l a . N a b í d l a m u p ů l 

k r á l o v s t v í , k d y ž s i j i v e z m e z a ž e n u . K o h o u t b y l r á d , ž e s e s t a n e b o h á č e m , a t a k s e 

r y c h l e o ž e n i l s e s l e p i č k o u a s t a l s e k r á l e m . S l e p i č k a k r á l o v n a m ě l a p o m o c n í k a , k t e r ý 

j i p o m o h l k r a l o v a t . 

F a n d a 

% V" 

rálovna 
Jednou jedna slepička byla sama zatoulaná. Slepičku trápilo, le je sama. Tak se 

stalo, le zbrojnoši z království byli jednou v lese a slepičku chytili a dovedli ji před 

králeSlepička se uklonila. Král ji dal úkol. Řekl ji: „Půjdeš za mě do války a kdyl 

vyhraješ dostaneš půl království. " A tak slepička šla a tu válku vyhrála. Král ji dal 

za to půl království a slepička se stala královnou. 

V a š í k 



Příloha č. 15d 

Slepička královna 
Byla jednou jedna slepička a ta chtěla být královnou. Snažila se, aby byla co 

nejkrásnější. Pořád se pudrovala, kupovala si nové šaty a šperky, až je nemohla unést. 

Slepička si myslela, že čím bude krásnější, tím bude schopnější královnou. Ale mýlila 

se. Naštěstí měla moudré přátelé a díky jim pochopila, že moudrost není v kráse, ale 

v hlavě. 

Lenka 

SLEPIČKA KRÁLOVNA 

Slepička šla po dvorku.Šla tudy také královna a o slepičku zakopla. Uviděl to král a 

zakřičel: „Ju,ju, jů:" 
Eliška 

O slepičce 
Byla jednou jedna slepička a ta chtěla mít hrad a být královnou. Přála si to tak moc, 

až se jí jednoho dne to velké přání splnilo. 
Martina 



Příloha č. 10a 

Byla jednou jedna slepička, ta měla manžela. Jmenoval se Jan. Jednou 

musel j í t do války se svým vojskem, aby zachránil kurník před zlou kunou. 

Bojoval do posledních sil, až se mu podařilo nad kunou zvítězit. Slepička 

byla na svého manžela Jana velice pyšná. Když se vrátil z boje uvařila mu 

dobrý oběd. 

Ondra 

Slepička šla na výlet a potkala kravičku. A tak šly obě dál na výlet. Když 

tak šly uviděly hrad, který byl úplně prázdný. Přišly k němu blíž a dobře si 

ho prohlédly. V hradu se jim moc líbilo, a tak se vněm zabydlely. A jestli 

neumřely, tak tam žijí do dnes. 

Martin 



Příloha Č.15f 

Slepička královno 

Bylo jedno království a vtom království bydlel kohout princ Jaroslav. Ve 

stejném království bydlela také jedna chudá slepička. Jednou se slepička 

vydala na zámek poprosit prince Jaroslava o nějakou práci. Princ ji zavedl do 

královské zahrady a ukázal jí záhon plný růží. Řekl: „Ty růže vyplej a ať na 

záhoně nezůstane ani jeden plevel." Slepička se hned pustila do práce. Princ 

se na ni tajně koukal, jak pracuje. Viděl, že je slepička pracovitá, a že se 

nezalekla těžké práce. Princ Jaroslav se do slepičky zamiloval a požádal ji o 

ruku. Slepička souhlasila a kohoutka si vzala za muže. Po svatbě slepička 

vyseděla sedm krásně žlutých kuřátek. 

Šárka 

Slepičkr královna 
Byl jeden hrad a v tom hradu žila jedna slepička Pepička. Vlastně ten hrad byl 

její.Když slepička spala, tak na hrad přišel nějaký podivný mládenec.Mládenec 

chodil po hradě a jak tak šel, spadly na něj knížky. Protože slepička měla slabí 

spánek, probudil ji rámus, který dělal mládenec. Jak se vzbudila uviděla mládence a 

vykřikla: „Stůj!"Co se opovažuješ vstupovat do mých komnat?" „Za trest mi 

přineseš hroudu zlat. UA protože to byl odvážný mládenec, šel do začarovaného lesa 

a vykopal tam poklad.Přinesl Pepičce zlato a ještě šiji vzal za ženu. 

Lucka 
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Jednou jela slepička na trh prodat vajíčka. Cestou domö se zastavil 
v cukrárně. Tady se potkala s čerticemi a začala s nimi hrát pexeso. 
Při hraní přišla o všechny peníze, které dostala na trhu za vajíčka. 
Doma začala nadávat. Najednou se objevila čertice a podala slepičce 
kouzelnou knihu. Čertice řekla slepičce: „Půjčím ti na jeden rok 
kouzelnou knihu, která i vyčaruje všechno na co si vzpomeneš. Ale 
za rok si pro tebe přijdu a odnesu tě do pekla." Slepička si knihu 
vzala a řekla si: „ Za rok se toho může hodně změnit a už přemýšlela 
o tom, co všechno si vykouzlí." Celý rok si slepička žila v přepychu a 
nemyslela no to, že se blíží doba, kdy přijde čertice.Den před tím si 
nato slepička vzpomněla a namazala lepidlem židli. Čertice rozrazila 
dveře a usedla na pomazanou židli a hned se k ní přilepila. Čertice 
začala slibovat, že si slepička knihu může nechat, jen ať ji odlepí, že 
do pekla nemusí. Ale slepička čertici nevěřila a začarovala čertici 
v žížalu a sezobla ji. Tak se slepička zbavila čertice a stala se 
královnou na svém vykouzleném zámku. 

Mirka 
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Příloha č. 10a 

PRVNÍ VODNICKÁ RYBIČKA 
TÝDEN OD 3.5. DO 7.5. 2004 

1. Vodnický hrníček na dušičky. 

• K čemu slouží? 

••j, -v „ h. 
mrni t ï ï r H 

• - s & f ß f 

2. Jak vypadá můj vodnický hrníček? ( ČJ popis a kresba). 

• • • • • • • • • • • • • i 

3. v hodině TV jsem se naučil(a) hru o vodníkovi. « * 

Kolikrát mi vodník sebral 
pentli? 

Když jsem byl vodníkem nasbíral jsem pentlí. 

4 V zámeckém parku jsme s holkami a kluky hledali vodníka. Asi 
právě odpočíval v zámecké tůňce, a tak jsme ho neviděli. Ale viděli 
jsme stromy, o kterých se učíme v prvouce. Jsou to stromy, které 
nemají listy. 



Příloha č.20c 

6 i ff # . . • ? 
Jak jim říkáme? 

Jsou to: 

Jeden z nich na zimu opadává. Jak se jmenuje? 
... 

5. V pohádce „Začíná se pohádka o strašidlech", kterou napsal a 
nakreslil Josef Lada,vystupují tyto postavy: 

M c, //? jSSÉISK 
hastrman: i\d*Á 

%' % 
hastr manek:..... 
Kdo se přistěhoval do Syslova? 

6. Jak jsem si namaloval(a) při výtvarné výchově vodníčky hrníček. 

Postup práce: 

i I U A m w tfJUvv â ^ M H l a y n w i U e Â ' 

7. Jak jsem se učil(a) po vodníčku násobilku. 

Paní učitelka schválně chybovala. 
Co já na to? Jak jsem se zachoval(a), když byl výsledek správný? 

. ( k J J t ^ M l ^ V ylluÁLv JAtmv 
v 3 * Ý - *2L 

I x Z * q 

když byl výsledek nesprávný? 

I .$UJ}jU> ^ U W -ÄMaxsMV V A l Á l d / jMrrv Al l y 

Co se stalo, když jsem odpověděl(a) špatně? 

I J j ^ J L l v f ï s r r v JůJb J U y • 



Příloha č.20c 

DRUHÁ VODNICKÁ RYBIČKA 
TÝDEN OD 10. 5. DO 14. 5. 2004 

1. V českém jazyce jsme si napsali „ vodnický diktát". Po třídě jsem 
hledal(a) slova jako např. vodník, bríza, větřík, rybník atd. Slovo 
jsem si přečetl(a) a zapsal(a) do sešitu. Potom jsme slova přilepili na 
tabuli a vymyslel(a) jsem na ně krátký příběh. Slova jsme si společně 
odůvodnili. 

a i 
Co se mi na diktátu líbilo? 

Diktát se mi povedl - nepovedl. 

Jaký příběh jsem vymyslel(a) ze slov na tabuli? 
v 

Utk 

m A 

2. V hodině čtení nám paní učitelka přečetla veselou 
pohádku „O vodníkovi Žblabuňkovi".V pohádce mě nejvíc 
zaujala Část 

i 

Nakreslil(a) jsem si obrázek. 
Legrační bylo: J J j V j ^ j x ^ 

, - A 

o v < % 
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3. V hodině tělesné výchovy jsme si zahráli hru „ Rybičky, 
rybičky rybáři jedou a novou hru „ O rybáři, rybičkách a 
vodníkovi". 

Kolikrát mě vodník vysvobodil? i,.«-. 
Kolikrát mě rybář ulovil?... 

4. Při výtvarné výchovy jsem pracoval ve skupině se svými 
spolužáky.Napiš jejich jména: 
. S d l Á J ^ y .ÍLcdjUki .•. 

Malovali jsme postavy, které patří do vodnické rodiny. Já a 
moji spolužáci jsme namalovali.. ..................... 

Do pohádkové rodiny vodníka patří i někteří vodní 
živočichové. Jací to jsou?..,. „ àûAa 

I , . » /» , / ; / . , . • 11/ . ' r 

Co se mi na společné práci nejvíc povedlo?.... 
; . .n£,Jß /r>s1 rmsIJsnPrisi Asi ti s> h.st JÍ J , V ' 1 

. . . . . . . . . » . . . « « . • ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , 
ď u 1 

/Csy t. 

... 

Pracuji rád(a) ve skupině. Proč? 
Ano.Proč? 

Ne. ( J 
Proč? 

, 

Moi/ 
5. V hodině pracovních Činností jsem modeloval(a) vodní 
svět ze slaného těsta. ™ j 0 A l m Á m ; ^ . 
Vymodeloval(a) jsem: 

Práce se mi povedla. 
Ano - Ne 



Příloha č.20c 

6. Také v matematice jsme navštívili svět zvířat která 
můžeme vidět ve volné přírodě. Zvířátka s námi počítala 
příklady na sěítaní a násobení. 
(Obrázek s výpoěty). 

7.Tento týden jsem získal(a) do svého vodnického hrníěku 
.M.. dušiček. -
Za co jsem je 

. ( ' . ICJ . . . . . .V. 



Vypočítej příklady a obrázek vybarvi. 
Příloha č.20c 
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TŘETÍ VODNICKÁ RYBIČKA 
TÝDEN OD 17.5. DO 21.5. 2004 

Příloha č.20c 

1.V učebnici v článku „ Lovec žab" jsme si doplnili a odůvodnili 
správné psaní těchto slov: 

košík hu t , velký čá - , okolo vr chlé i se sádlem 
ň o n 

dvě hou~s dva čá—, dvě vr-vy dva chle—. ' 
l í c / v y 

2.Již několik týdnů se připravujeme se svou třídou na školní 
akademii. V našem představení se proměníme v housenky a motýly. 
Také jsme se naučili hezkou písničku o housence. 

Opiš z učebnice hudební výchovy část, kde se zpívá, co se stalo 
z housenky. 

••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;••;;;;;;::;;:;;;:••••' v 
S7X 

M 
3. V hodině matematiky jsme za pomoci vážky a našeho, sčítání 
vytvořili obrázek krásného vodního ptáka.(obrázek) 

D J ' i ; / m . . • ' f 
Jak se pták jmenuje?.. .. .iíuřt.m. ÍLul^.IL. i 

Co bys mohl(a) o něm napsat? 
ňlVi»\ 

i . . . . . . . . . . . . 

4. Zjistili jsme, že od práce někdy bolí ruce. Chudák truhlář, který 
celý den pracuje se dřevem. My jsme pracovali jen jednu vyučovací 
hodinu a někteří z nás měli dokonce i puchýře. Smirkový papírem 
jsme brousili hrubou kůru z dubu, aby byla pěkně hladká. 
Z vykonané práce jsme měli dobrý pocit. 

4] ' ' * . ^ '
 1 

K čemu všemu se hodí dřevo? 

K čemu nám bude kůra z dubu sloužit? ÚVLíí.ol«^swJhAASi.-
klU& 
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5. V tomto týdnu jsme se byli podívat na nedaleké bažantnici. Ve 
skupinách jsme si napsali, co jsme tam všechno zažili, co jsme viděli 
a jaké poznatky jsme získali. 
(Sem nalep vyprávění o bažantnici). 

Tento týden mi do vodnického hrníčku přibylo dušiček. 
Za co jsem je získal(a)?.-JAÚaJůi..-ú..Afrîàai&u... 

foŮlÁlaÁif, 

ZA VODNÍKEM NA BAŽANTNICI 

Minulý týden jsme byli hledat našeho pohádkového vodníka na bažantnici. Ale opět 

jsme měli smůlu, jako tuhle v parku, kde jsme místo vodníka poznávali jehličnaté 

stromy. Vlastně to ani smůla nebyla, protože místo vodníka jsme viděli v líhni malé 

bažanty, které jsme si mohli pochovat. Také se nám líbil bažant královský, měl zlatá 

peříčka. Paní, které pracují na bažantnici, seberou denně asi 400 vajec. Z vajíček se 

vylíhnou malí bažanti. Kromě bažantů jsme v kleci viděli velkého dravce, výra 

velkého. Měl velké ,vykulené oči. Byly tam také klece, kde se honily malé lištičky. 

A hrozně to tam smrdělo. Když jsme si všechno prohlédly, tak jsme si opekli buřty a 

zasoutěžili jsme si v běhu. Potom jsme se vydali zpět do školy. Po cestě jsme se ještě 

vyfotografovali, abychom si později fotografie vystavili na nástěnce ve třídě. 

Lenka, Ondřej, Jana, Dana 
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ČTVRTÁ VODNICKÁ RYBIČKA 
TÝDEN OD 24.5. - 31.5. 2004 

1.Tento týden byl ve znamení cestování. Bylí jsme na školním výletě 
v Třeboni. Třeboň je nejen historické město, ale i město rybníků, 
ryb a samozřejmě i pohádkových vodníků. Navštívili jsme hrobku 
Schwarzenberků, kteří na Třeboňsku vlastnili velké statky a také 
zámek v Třeboni. Cestou k hrobce jsme šli okolo známého rybníka. 

/f> / t / • ; 9 « H 
Víš, jak se rybník jmenuje?.ÍMptfU&íMj. 

Jaký pocit jsi měl(a) v přítmí hrobky? Jtë/22/. 
... ù t f Â Mmfc&ifa. v. jixx/fuki TUcähtä, 

Úplně nejvíc jsme se těšili na koupání v kryté% bazénu v lázních 
Aurora. 

» 

Co by si chtěl(a) mít ve vodě, kdybys byl(a) vodníkem? 
7 * . In/)M in r A Ji/ry\ j A. fû/l ih/9n0ŽT) Ol Ait syy~i A •> 

1 i* ' • á «««• 
» ' h ' - f a r t o t t * 
' - í J ' - 4 

2.Teď už ale zase rychle do práce. Za domácí úk<#jsme si měl? 
připravit básničku o vodníkovi nebo o vodě. 
(Sem napiš básničku). 

.JQIM&.MíwW 

i { 

— M ËMwrï 
• 

O 0 

> c p 
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' m L h é t t d l t v a n , é vých°vy j s m e pokra i íovaU p r á c í 

Napiš, k čemu ti byla opracovaná kůra z dubu?.. 
. z ; : ; ; : ; ; ; ; ; ; ; : ; ; 

iš verš, který jsi napsal na dubovou kůru 

.'i 

4. Vodnický projekt jsme zakončili putováním za pokladem. Všichni 
společně jsme plnili úkoly, které jsme našli připevněné na stromech 
v lese. Úkoly jsme plnily ve skupinách. 

Jaké jméno měla tvoje skupina? 

Napiš něco o strašidlech v lese. 
f '/y> i 

it*.25* ; f 

Jaké ocenění jsi získal(a) za práci v projektu. 
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JMÉNO: D A M ^ 

DATUM: 31.5.2004 

ČESKY JAZYK 

PRVOUKA 

MATEMATIKA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ústřední knih.Pef UK 


