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Abstrakt 

 

 

Název:  Artefiletika ve vzdělávání Romů 

 

 

Cíle:  Cílem práce je prostřednictvím artefiletiky podpořit zapojení mezipředmětových 

vztahů ve výuce romských ţáků v 1. třídě ZŠ praktické. V rámci kaţdodenního 

vzdělávacího procesu uplatňovat a aktivovat kulturní návyky sledované skupiny. Dalším 

cílem je vytvořit metodické listy, které usnadní pedagogům zapojení artefiletiky do 

výuky (nejen) romských ţáků. 

 

 

Metody:  V teoretické části diplomové práci je analyzována dostupná literatura o 

současné romské populaci v ČR.  

V empirické části diplomové práce je prezentována metodologie a výsledky 

evaluační studie s charakterem kvalitativního šetření.  

 

 

Výsledky: Z výsledků vyplynulo, ţe pouţití artefiletiky jako výchovně vzdělávacího 

prostředku je opodstatněné. Artefiletika nenásilnou a hravou formou zprostředkuje 

romským dětem záţitek a navazující osobní zkušenost. Výchovné působení pomocí 

artefiletiky umoţňuje rozvíjet individualitu kaţdého dítěte, směřovat je k uznání 

základních morálních a společenských norem a respektování druhých. Lze konstatovat, 

ţe artefiletika je účelným prostředkem k zapojení mezipředmětových vztahů do výuky. 

 

 

Klíčová slova:  Romové, vzdělávání, sociální vyloučení, artefiletika, arteterapie, 

mezipředmětové vztahy 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Title: Artefiletics in education of Romany People 

 

Objective: The main objective is to support integration of subject relations in education 

of Romany pupils in the first class of elementary practical school. Within the framework 

of everyday education process to use and to activate cultural habits of monitored group. 

 Another objective is to create methodical sheets to help pedagogues with 

integration of Artefiletics in to education process of (not only) Romany pupils.  

 

Methods: Theoretical part is dedicated to available literature analysis concerning 

contemporary Romany population in the Czech Republic. 

Empirical part of work presents methodology and qualitative evaluation research 

results.  

 

Results: Results distinctly shows that usage of Astefiletics as an educational and 

pedagogical mean has its evidence-based reason. Artefiletics is here used as an 

educational factor mediating with playful and spontaneous form a subjective experience 

to the Romany children. Pedagogical action by the help of Artefiletic makes possible to 

sensually develop an individuality of every kid and to lead children towards the 

recognition of basic ethical and social norms, and to respekt other people. We can 

assume that Artefiletics is a useful technique for integration of subject relations in 

education. 

 

Keywords: Romany People, education, social separation, Artefiletics, Art Therapy, 

Subject relations. 
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I. ÚVOD 

  

 V úvodu diplomové práce bych ráda odpověděla na otázku: Proč Romové a 

artefiletika? Téma mé diplomové práce vyplynulo zcela přirozeně vzhledem k mému 

pracovnímu zaměření. Jiţ třetím rokem pracuji jako učitelka na prvním stupni základní 

školy praktické na ZŠ a MŠ Kolín. Součástí tohoto školského zařízení je ZŠ speciální, 

ZŠ praktická, MŠ speciální, MŠ a druţina při nemocnici a Speciálně pedagogické 

centrum pro mentální retardaci. V Kolíně je početná skupina romských obyvatel. V naší 

škole je vysoké procento romských dětí. Příkladem toho je i moje třída, kde z 12 ţáků je 

9 romských. 

   Ve své praxi se často potýkám s nepravidelnou docházkou, nedostatečnou 

přípravou na vyučování a špatnou spoluprací rodičů se školou. Studium romské 

problematiky se tudíţ stalo nutnou součástí příprav do zaměstnání.  Je potřeba romské 

etnikum poznat a potom se snaţit pochopit důvody, které je k jejich jednání vedou. 

Proto součástí práce bude i drobný exkurz do historie Romů. Dále se zaměřím na 

romskou kulturu (rodinné vztahy, tradice a zvyky) a z toho vyplývající hodnotový 

systém.  

 Během studia oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiţených (dále jen 

TV a PV ZP) na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen FTVS) jsem si vyzkoušela 

mnoho moţností jak obohatit a zefektivnit výuku při svém povolání. Oslovila mne 

artefiletika. Skýtá mnoho moţností jak dítě zaujmout nenásilnou aţ nenápadnou 

formou. Lze s dítětem dobře pracovat, vést je, ale zároveň poskytuje dítěti šanci se 

individuálně projevit. Artefiletiku lze zapojit do všech předmětů a činností, které je 

třeba s dětmi v rámci Školního vzdělávacího plánu (dále jen ŠVP) absolvovat. 

Poskytuje také mnoho moţností k uplatnění mezipředmětových vztahů.  

 Mé první setkání s arteterapií se uskutečnilo jiţ v předchozím zaměstnání. Tři 

roky jsem pracovala v soukromé logopedické ambulanci jako asistentka klinické 

logopedky. Náplní mé práce bylo, mimo jiné, vedení terapeutických skupin dětí s 

různými diagnózami (např. vývojová dysfázie, dyslálie, balbuties, elektivní mutismus). 

Jedním z typu skupin, které ambulance nabízela, byla i arteterapie. Skupinu vedla 

externí spolupracovnice – arteterapeutka. O arteterapii jsem se okrajově zmínila i ve své 

bakalářské práci, jako o jedné z moţných doplňkových terapií u diagnózy balbuties.  
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 

1. Rozbor literatury 

 

 J. Průcha se v knize Multikulturní výchova z roku 2001 zabývá interetnickým a 

interkulturním souţitím, teorií, praxí a výzkumem v multikulturní výchově. 

 

 Kniha Romové v české společnosti  P. Navrátila a kol. z roku 2003 podává obraz 

o situaci Romů v České republice a o vzájemných vztazích mezi majoritní společností a 

romskou menšinou. Vysvětluje problémy této menšiny z hlediska sociálního vyloučení. 

Poukazuje na moţnosti integrační politiky v návaznosti na konkrétní lokality.  

 

 V knize Psychologie problémového dítěte školního věku z roku 2004 představuje 

M. Vágnerová tuto problematiku z pravděpodobného pohledu učitele. Jak problémové 

dítě narušuje (ztěţuje) jeho práci. Pro lepší pochopení jsou uvedeny moţné příčiny a 

varianty poruch. 

 

 P. Bakalář v knize Psychologie Romů z roku 2004 podává obraz psychiky Romů 

a pokouší se pomoci porozumět jejich odlišným vzorcům chování a jednání. 

 

 Kniha T. Šiškové Výchova k toleranci a proti rasismu z roku 1998 je zdrojem 

informací o původcích a formách rasismu, informuje o národnostních menšinách v 

České republice. Je také zdrojem praktických her a cvičení pro multikulturní výchovu 

ve školách.  

 

 Americká autorka a arteterapeutka M. Liebmann ve své knize Skupinová 

arteterapie z roku 2004 (v USA Brunner-Routledge, 2004, v ČR Portál, 2005) předává 

své zkušenosti a nabízí velké mnoţství námětů pro práci s různými klienty.  

 

 Kniha J. Valenty Metody a techniky dramatické výchovy z roku 2008 podává 

přehled o postupech pouţitelných v dramatické výchově. Je pomůckou k vyuţití 



11 

 

dramaterapie ve výchově a vzdělávání.  

 

 J. Jebavá v knize Úvod do arteterapie z roku 2000 se zabývá kreativitou člověka 

a jejím vyuţitím jako prostředku k terapii, předkládá stručný přehled dějin umění, 

vývoje kresby. V závěru předkládá několik praktických cvičení.  

 

 J. Slavík v dílech Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika z roku 1997 a 

Umění záţitku, záţitek umění - teorie a praxe artefiletiky z roku 2001 propojuje vědu, 

výchovu a vzdělávání s uměním. Čímţ navazuje na zakladatele tohoto oboru Herberta 

Reada.  

 

 J. Campbellová ve své publikaci Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci 

a klinické praxi: skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé z roku 1998 

podává v úvodu přehled o historii a teorii arteterapie. Podstatnou částí publikace jsou 

náměty na práci se skupinami klientů různého věku. 

 

 J. Šicková-Fabrici v knize Základy arteterapie podává přehled o teorii 

arteterapie, představuje skupiny klientů, pro které je vhodná. Nejvíce se věnuje práci s 

hlínou. Účinky arteterapie demonstruje na 15 kazuistikách svých klientů.   

 

 

2. Romové 

 

2.1 Historie, skupiny v ČR 

 

„Romové – souhrnný název pro příslušníky národnostní menšiny, kteří se k 

tomuto označení hlásí. Romové spolu se skupinou Sintí mají indický původ. K romské 

národnosti se hlásí příslušníci několika etnických skupin.“           (Šišková, 2001, s. 124) 

 

„gipsy, gypsy … A member of a wandering race (by themselves called Romany), 

of Hindu origin, which first appeared in England about the beginning of the 16th c. and 

was then believed to have come from Egypt.  

They have a dark tawny skin and black hair. They make a living by basket-
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making, horse-dealing, fortune-telling, etc.; and have been usually objects of suspicion 

from their nomadic life and habits. Their language (called Romany) is a greatly 

corrupted dialect of Hindi, with large admixture of words from various European 

lang[uage]s.”
1
                 (Oxford English Dictionary, 2.vyd., 1989, In. Fraser 2002, s.6) 

 

 Při počátečním nedostatku pramenů, který by vedl jen k hrubým rysům Romské 

historie, pomohli dějepiscům lingvisté a antropologové. Na základě jejich zjištění byl 

romský jazyk zařazen mezi tzv. indoevropské jazyky. Předkové současných Romů 

pochází z oblasti Indie, odkud odešli v 10. století. Ve 13. století jiţ jsou zmínky o jejich 

přítomnosti v Evropě.  Při svém putování se romští kočovníci prokazovali různými 

ochrannými listy od významných panovníků či samotného papeţe. Na svou „obhajobu“ 

pouţívali například příběh, ţe jejich kočování je pokáním, za to, ţe jejich předkové 

neposkytli ochranu Panně Marii a malému Jeţíškovi. Zajímavé je, ţe tento příběh byl 

stejný u různých skupin v různých částech Evropy. Obecný postoj k Romům se velmi 

zhoršil. To dokládá i zápis z roku 1439 v Bavorské kronice in Fraser (2002), kde jsou 

označeni za zrádce a vyzvědače, za zlodějskou rasu lidí, která se beztrestně ţiví 

krádeţemi, loupeţemi a věštbami. V mnoha státech vešli v platnost i „proticikánské“ 

zákony. S projevy soucitu a tolerance se setkávali jen ti Romové, kteří se snaţili usadit a 

zapojit do běţného ţivota majoritní společnosti.  

 První doloţená písemná zmínka o Romech v českých zemích je z roku 1417. 

Předchůdci současných českých a moravských Romů se usadili na našem území 

přibliţně v 17. století. Putování Romů dokládají „vypůjčená“ slova národů, jejichţ 

územím procházeli. Dle mnoţství oněch slov lze odhadnout, jak dlouho na území 

příslušného národa pobývali.  

Romský národ byl často pronásledován církví i státní mocí. T. A. Acton a G. 

Mundy (1997) se ve svých studiích o Romech vyjadřují ve smyslu, ţe do současnosti se 

většina vlád chová k cikánům jako by byli pouze deprivovaná chudá minorita, která by 

měla být převychována.  

                                                 
1
 Překlad: „Cikán... příslušník kočující rasy hindského původu (sami se říkají Romové), která se 

v Anglii poprvé objevila na počátku 16. století, kdy se věřilo, ţe tato rasa přišla z Egypta. 

 Mají tmavou osmahlou pleť a černé vlasy. Ţiví se košíkářstvím, koňským handlířstvím, 

hádáním budoucnosti atd. Jejich nomádský způsob ţivota většinou vzbuzoval podezření. Jejich jazyk 

(zvaný romština) je značně zkomolený hindský dialekt s velkým mnoţstvím výrazů přejatých z různých 

evropských jazyků.“                                    (Oxford English Dictionary, 2.vyd., 1989, In. Fraser 2002, s.6) 
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Patrně největší příkoří zaţili Romové v době 2. světové války. J. Kramářová 

(2005) uvádí, ţe z odhadovaného mnoţství 9 500 protektorátních a sudetských Romů a 

Sintů přeţilo fašistické vyhlazování necelých 600 osob. Většina Romů ţijících nyní v 

České republice (dále jen ČR) jsou potomky slovenských Romů, přistěhovalých po roce 

1945.  

 Na území České republiky ţijí v současné době čtyři skupiny romského 

obyvatelstva: 

 Rumungro – slovenští Romové – dle PhDr. J. Horváthové tvoří asi 80% romské 

národnostní menšiny u nás.  

 Valachrom – olašští Romové – asi 10%. Jsou nejodlišnější, ţádají, aby byli 

uznáni jako samostatní národnostní menšina.   

Zbývajících 10% tvoří  

 Ungrikorom – maďarští Romové 

 Sinti – němečtí Romové, kteří si uchovali polokočovný styl ţivota jako 

zaměstnanci a provozovatelé kolotočů, cirkusoví artisté. 

 

2.2 Romské rituály, obyčeje a rodinné vztahy 

 

 Tradiční romské rituály podléhali mnoha vlivům, podle toho, na kterém území se 

romští kočovníci pohybovali. U různých etnických skupin se zachovali v jiné podobě. K 

romským tradicím obecně patřila vzájemná úcta, zdvořilost a pohostinnost. Nad 

dodrţováním pravidel a tradic bděla přísně celá velká rodina. Přestupky proti tradicím a 

pravidlům byly nekompromisně trestány. Romové nemají vlastní tradiční svátky, slaví s 

majoritní společností.  

 

2.2.1 Rodina (familija) 

 

 Romskou komunitu tvoří především širší rodina, tvořená více generacemi. Ta 

ochraňovala kaţdého svého člena, zabezpečovala ho sociálně i ekonomicky. Romská 

rodina je patriarchální. Největší váţnost a hlavní slovo má nejstarší muţ. Úcta byla 

prokazována obecně starým lidem. Váţili si jich pro jejich ţivotní moudrost a 

zkušenosti, výchovu dětí. Do dnešní doby je běţné, ţe se romská rodina stará o své 

seniory doma. Nebývají umísťováni do domovů pro seniory ani nemocnic. Největší 
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hodnotou byla početná rodina, více ceněni byli synové neţ dcery. 

 Muţ musel zajistit rodinu materiálně, lásku své ţeně projevoval netradičně. 

Občas ji uhodil – ţárlivost znamenala lásku. Otec se většinou podílel na výchově synů - 

učil je řemeslu, měl hlavní slovo při výběru ţivotního partnera svých dětí. Na veřejnosti 

odpovídal za chování všech členů své rodiny. Ovdovělý muţ se převáţně znovu oţenil a 

často se svobodnou nebo ovdovělou sestrou své ţeny. 

 Ţena byla podřízena svému muţi, to prokazovala i tím, ţe chodila několik kroků 

za ním. Její práce spočívala v hospodaření s prostředky od manţela, výchově dětí, péči 

o domácnost. Často dělala i práce, které náleţeli muţi – např. příprava dřeva. 

Zajišťovala i obţivu pro rodinu – prodej výrobků svého muţe, pomocnými pracemi v 

domácnosti nebo na poli, hádáním z ruky a jinými magickými praktikami. Kdyţ nebylo 

zbytí i drobnými krádeţemi. Později i ţeny vyráběly drobné výrobky (tkanice, koberce, 

kartáče), které prodávaly. Staré ţeny měli zvláštní postavení. Pro své ţivotní zkušenosti, 

léčitelské dovednosti byly vyhledávány mladšími členy komunity jako rádkyně. 

 

2.2.2 Námluvy (mangavipen) 

 

 O budoucím partnerovi svých dětí rozhodovali rodiče. Ţenicha vybírali podle 

majetku, řemesla, pověsti jeho rodiny, nejvíce ceněn byl hudebník. U dívky se cenila 

světlejší pleť a nejlepší bylo, pokud pocházela z hudebnické rodiny.  U dívky se o 

vhodném ţenichovi začalo uvaţovat po první menstruaci. První ţena, která toto zjistila, 

musela dát dívce velkou facku, aby jí tím zajistila krásu, dlouhé mládí a odolnost pro 

ţivot.  

 Pokud chtěla dívka získat nějakého chlapce, prováděla různé magické rituály 

např. pálení košile se zaříkáváním, do nápoje mu nasypala prach ze svého spáleného 

ochlupení atd. Naopak zrušení milostného vztahu lze po sesbírání hlíny z devíti hrobů a 

vhozením mezi příslušný pár. Věk nevěsty se dříve pohyboval okolo 15 let, ţenich 

býval trochu starší. Při zásnubách se rodiče obou snoubenců často za účasti kmotrů 

domluvili na jejich společném ţivotě a podmínkách. Kmotr vyprosil nevěstu od jejích 

rodičů. Vlastní obřad probíhal tak, ţe váţený muţ z komunity svázal páru zkříţené ruce 

červeným šátkem, nalil jim do dlaní pálenku nebo červené víno, které vypili. Tento 

obřad stvrzoval manţelství v romské komunitě. K církevním sňatkům přinutil Romy 

zákon vydaný Marií Terezií. U některých skupin se dodnes setkáváme s kupováním 

nevěsty. Další formou zásnub je únos nevěsty. A to v případě, ţe rodiče svazek odmítají 
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povolit. Chlapec se souhlasem dívky ji unese ke své rodině. Potom rodiče vzájemně 

vyjednávají, pokud dlouho nedochází ke shodě, přicházejí finanční sankce a celá věc se 

můţe dostat aţ před soud - „krisi“. Jeho rozhodnutí je obecně respektováno. 

 

2.2.3 Svatba (bijav) 

 

 Svatba jako úřední sňatek je pro Romy pouhou formalitou. V současné době se 

romská svatba nijak zvlášť neliší od svateb majoritní společnosti. Prsteny, které si 

novomanţelé vyměňují, nemají pro Romy ţádnou symboliku, často jsou vypůjčené jen 

na obřad a dále je uţ nenosí. V minulosti se svatba uzavírala často aţ několik let od 

zásnub a často jen proto, aby mohly být pokřtěny děti. Svatba bývá v pátek nebo sobotu 

nejlépe v období po výplatě. Velikost svatby je ovlivněna velikostí, soudrţností a 

finanční situací širší rodiny. Na financování svatby se podílí rodiny ţenicha i nevěsty 

rovným dílem. Důleţitou roli na svatbě má phuro dad (dědeček). Před obřadem nabízí 

hostům koláčky a nalévá alkohol. Při obřadu ţádá rodiče jménem snoubenců o 

odpuštění, na hostině pronese přípitek a při závěrečném nevěstině tanci podává hostům 

občerstvení. Součástí svatby je i vybírání peněz pro novomanţele. Probíhá při tzv. 

Redovém tanci – první tanec patří phuro dadovi, dále svému a ţenichovu otci a 

ţenichovi. Při tanci hosté vybírají peníze na talířek, do košíčku nebo je zastrkují nevěstě 

za výstřih.  

 V minulosti byla před svatební nocí ověřována nevěstina poctivost, muţ kouřil 

cigaretu, kde měl přibalené chloupky z nevěstina podpaţí. To mělo do svazku přinést 

lásku, věrnost a spokojenost.   

 Po svatbě odcházela dívka do rodiny manţela, kde měla nejniţší postavení. Byla 

podřízena nejen svému muţi, ale i jeho rodičům a sourozencům. Často se stávalo, ţe 

tchyně snachu (bori) bila. Mladá ţena se mohla bránit jen tak, ţe uprchla ke svým 

rodičům. To byla pro tchyni ostuda, musela slíbit, ţe se polepší a pak se snacha vrátila 

zpět. Většinou se její postavení zlepšilo. Váţnost si snacha získávala aţ po porodu 

několika dětí, kdy se také nová rodina odstěhovala a zaloţila vlastní domácnost.  

 

2.2.4 Těhotenství 

  

 Těhotenství je vítáno, Romové kladou zvláštní důraz na jeho průběh velkými 

nároky na chování těhotné ţeny (phari). Nesmí se např. podívat na nic ošklivého, 
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exotická zvířata, postiţeného nebo zemřelého člověka, aby novorozenec nebyl ošklivý 

nebo stejně postiţený. Nesmí navštěvovat hřbitov, účastnit se pohřbů, křtin, je zakázán 

kontakt se zvířaty se srstí. To vše by mohlo ohrozit zdravý vývoj dítěte nebo způsobit 

jeho smrt. Z dnešních znalostí medicíny se některé romské praktiky jeví jako 

opodstatněné.  Těhotná ţena měla dostat k jídlu vše, na co měla chuť (i alkohol, 

cigaretu...). U některých skupin byla i stravovací omezení. Těhotné ţeny nesměly často 

jíst kyselé – dítě by bylo zlé. Omezovaly přísun masa či mléka, aby nebylo dítě 

nemocné. Nastávající matka se nesměla leknout, nesměla nosit ozdoby (náramky, 

náhrdelníky) – dítě by mělo omotanou pupeční šňůru kolem krku. Těhotenství nijak 

neovlivňovalo postavení ţeny, vykonávala všechny práce. Kdyby se šetřila, měla by 

těţký porod. Postavení ţeny v komunitě se upevňovalo opakovaným mateřstvím. 

Neplodná ţena byla litována nebo se jí posmívali, manţel ji mohl opustit.  

 Romové znali i praktiky, které měly vyvolat potrat při nechtěném těhotenství – 

zdvihání těţkých věcí, koupele v horké vodě se solí, poloţení těţkého kamene na 

břicho, odvary z koření a bylin na 14 dní zakopané do země.  

 

2.2.5 Porod, křtiny (bol´ipen) a výchova dítěte 

 

 I porod měl svá pravidla. Rodičku starší ţeny poloţily na zem, rozpustily jí 

vlasy, sundaly všechny ozdoby a kovové předměty. Porodní báby si Romové velmi 

váţili, ale všechny věci, kterých se dotkla, uţ nepouţívali. Zakopali je do země. Rodičce 

byl obličej omýván svěcenou vodou, pila čaj nebo alkohol na utišení bolesti. První 

koupel dítěte probíhala ve vodě s mincemi. Mělo být zdravé a šťastné. Jako prvnímu se 

dítě ukazovalo otci, který je políbil a tím přijal za své. Romové děti křtí, protoţe věří, ţe 

tak je ochrání. Do křtu můţe být uhranuto, vyměněno zlou čarodějnicí. Před tím měla 

dítě ochránit červená stuţka nebo navlečené korálky ovázané kolem zápěstí. Nebo 

matka dávala dítěti pod polštář nějaký kovový předmět (např. hřeben). 

 Křtinám se přikládala veliká váţnost. Kmotr (kirvo) a kmotra (kirvi) dítěte byli 

rodiči vybráni a oficiálně poţádáni jiţ v polovině těhotenství. Při křtinách obdarovali 

dítě a obstarali pohoštění. Kmotrovství je mezi Romy závazek na celý ţivot. Dítě 

dostalo oficiální jméno, které bylo zapsáno do matriky a uţíváno při úředním styku.  

Také dostane druhé cikánské jméno. Tím je celý ţivot nazýváno v komunitě. Často bylo 

zvoleno aţ později podle vzhledu nebo převaţující vlastnosti. Toto jméno můţe být 

během ţivota změněno. Pokud se jedinec proviní vůči komunitě, dostane jiné hanlivé 
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jméno. 

 Děti byly od malička vedeny k samostatnosti i vzhledem k tomu, ţe výchova 

početné rodiny bývala jen na matce. Děti se učili od dospělých v komunitě, soukromí 

téměř neměli. Učení probíhalo a stále probíhá kaţdodenním kontaktem a 

napodobováním dospělých a starších dětí.  

 

„Romské dítě nemá v rodině individuální význam, není na ně koncentrována 

veškerá pozornost a péče.“          (Vágnerová, 2004. s. 141) 

 

 Příklad: Ve svém zaměstnání pracuji s romskými dětmi. Učím na ZŠ praktické 

v 1. třídě. Jedna s dívek (I. L.) při českém jazyce na otázku: „ Které slovo začíná na B?“ 

odpověděla „Boja“. Řekla jsem, ţe takové slovo neznám. Vysvětlila mi, ţe to je ona. 

Boja (Bojinka) je její romské jméno. Ptala jsem se, co to znamená, ale nebyla jsem si 

jistá, zda jsem ji dobře pochopila. Prý ho dostala, protoţe se bojí. Za několik měsíců 

jsem měla moţnost o tom hovořit s dívčiným dědečkem, který mi vysvětlil, ţe toto 

jméno nemá konkrétní překlad, ale znamená to něco velmi krásného. Dívčina babička 

prý má jméno „Kirša“ -  třešeň.    

 

2.2.6 Příprava jídla 

  

 Jídelníček Romů byl chudý a jednostranný. Jeho sloţení se odvíjelo od prostředí, 

ve kterém se právě pohybovali. Nikdy nepěstovali plodiny ani nechovali dobytek. 

Hlavní zastoupení v jídelníčku měli brambory, zelí, kukuřice. Tradičním nedělním 

jídlem byly halušky (s cibulí, omastkem, tvarohem). Byly dost syté, proto byly jediným 

jídlem dne. Maso na romském stole většinou pocházelo z uhynulých lesních zvířat. 

Některé potraviny byly povaţovány za nečisté (např. maso psů, koní). Nečistými se 

stávají potraviny ohřívané, pokud spadly na zem, nebo v nich byl nalezen vlas. Romové 

věřili, ţe takové jídlo jiţ očichávali mulové (duchové zemřelých) a mohli by na ně 

přenést nějakou nemoc. Ţena při přípravě jídla měla být veselá, aby strávníkům 

chutnalo a neměli zkaţený den. 

 

2.2.7 Oblékání 

 

 Oblečení Romů na celém světě se dodnes odlišuje svou barevností, ozdobami i 
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přes to, ţe se čím dál více sţívají s majoritní společností. V minulosti tradičně patřila k 

romskému etniku cudnost. Platil zákaz odhalování částí těla. Ani v domácnosti 

nechodili její členové před sebou ve spodním prádle a ţena se nesměla svléci v 

místnosti, kde byl svatý obrázek. 

 

2.2.8 Smrt, pohřeb 

 

 Nejvíce rituálů se mezi Romy dochovalo patrně v souvislosti se smrtí a 

pohřbem. Romové věří na existenci mulů (duchů zemřelých). Mulo se pozná podle toho, 

ţe nikdy neukazuje obličej. Jsou mulové dobří, kteří chodí ţivé varovat. A mulové zlí, 

kteří se vrací, aby se mstili, dělají modřiny, hází nádobím apod.  

 Podle Romů se okolo lůţka umírajícího shromaţďují duše zemřelých příbuzných 

a jeden z nich (mulo poslancos) má umírajícího odvést na onen svět. Tento duch můţe 

mít různé podoby (pták, kočka, pes, moucha …). Pro ulehčení odchodu ze světa, 

odebírají Romové umírajícímu polštář a peřinu, ţeně rozpustí vlasy, sundají ozdoby. 

Okamţitě po úmrtí musí být zakryta všechna zrcadla, mohly by tam být vidět 

shromáţděné duše zemřelých okolo postele. Dokud není mrtví pochován, nesmí se v 

místnosti vařit. Hlasitý nářek oznamuje sousedům smutnou zprávu. Ti pak přijdou 

vyjádřit soustrast. Voda, kterou mrtvého omyli, se musí vylít tam, kde nikdo nechodí, 

aby na něj nepřešla nemoc a aby nebyla zneuţita moc této vody. Oči mrtvého zatlačují 

mincemi, otevřená ústa podvazují šátkem. Oblečení, které měl neboţtík na sobě v době 

úmrtí, se pálí nebo ukládá do rakve. Veškeré ozdoby se mrtvému nechávají. Přidávají se 

alkohol, cigarety, peníze, vše bude na cestě na onen svět potřebovat. Na nohách má 

neboţtík bačkory nebo jen ponoţky. Pokud má boty, musí být bez tkaniček, aby si 

„nezavázal“ (nezavřel) cestu. Zemřelé děti dostávají do rakve květiny, svaté obrázky, 

výjimečně hračky, jablko nebo pomeranč, jsou oblečené jako druţička nebo mládenec. 

Zemře-li těhotná ţena, dostane do rakve výbavičku pro dítě. Veškerý majek zemřelého 

musel být v minulosti zničen, peníze utraceny u gadţů (neromů). 

 U otevřené rakve Romové vartují tři dny a tři noci, aţ do pohřbu. Při vartování si 

povídají, vzpomínají na mrtvého, hrají karty, vypráví se příběhy a pohádky (pohádky 

(paramisa) u Romů nebyly určeny pro děti). Nesmí se zpívat ani tancovat, alkohol je 

dovolen, ale nikdo se nesmí opít. Sklenkami se nesmí přiťukávat, nepije se na zdraví. Z 

kaţdé otevřené lahve se jeden pohár vylévá na podlahu. 

 V den pohřbu farář pokropí celou místnost svěcenou vodou a odchází se na 
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hřbitov (mulaňi bar). Při vynášení truhly se sní musí třikrát bouchnout o práh domu. To 

zajistí, ţe se duše zemřelého do domu uţ nevrátí. Pokud se po cestě farář třikrát 

ohlédne, bezy zemře někdo další. Po pohřbu drţí rodina smutek celý rok, nesmí zpívat a 

tančit, neúčastní se svateb ani jiných zábav. Nosí černé oblečení, dříve si ţeny ostříhaly 

vlasy. Hřbitov navštěvují při výročí úmrtí a o církevních svátcích.  

 Příklad: Ve své třídě jsem se setkala s tím, ţe mi dívka (M.) přišla velmi tajně 

sdělit, ţe ji v noci navštívil mulo. Prý se jí ráno objevila modřina, která nebolí. A to 

proto, ţe na ni sáhl mulo ve spánku. Bylo to v době, kdy této dívce zemřela babička a 

rodiče to utajili před ostatními příbuznými a známými, protoţe neměli dost peněz na 

pohřeb.  

(Acton, Gallant, Vondráček 2000, Bakalář 2004, Fraser 2002 1995, Kramářová 

2005, Navrátil 2003, Šišková 1998, 2001, Šuleř 1999, Tibenská 2008, Spiritualita 

Romů, Tradiční romská komunita)    

 

 

3. Diagnózy 

  

 Jak jsem jiţ výše uvedla, v současné době učím v 1. třídě ZŠ praktické. Třídu 

navštěvuje 12 ţáků (6 dívek, 6 chlapců), z toho je 9 dětí romských. Společným 

jmenovatelem pro všechny děti je lehká mentální retardace (dále jen LMR), která je 

podmínkou pro zařazení dítěte do vzdělávání na ZŠ praktické. U většiny dětí se LMR 

kombinuje s další diagnózou či s tíţivou sociální situací rodiny. Dále podávám přehled a 

základní informace o diagnózách, které se vyskytují samostatně i v kombinacích u ţáků 

mé třídy. 

 

3.1 Mentální retardace 

 

 Mentálním postiţením čili mentální retardací (dále jen MR) se rozumí trvalé 

sníţení rozumových schopností, spojené s nedostatkem adaptivního chování, které 

vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Mentální retardace není nemoc, 

jedná se o trvalý stav, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením 

mozku.  

Pojem mentální retardace byl převzat z latiny (mens = mysl, rozum a retardare = 
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opoţďovat se).  

 

 Klasifikace MR – u nás se především uţívá klasifikace mentální retardace 

přijatá Světovou zdravotnickou organizací (dále jen WHO) v roce 1968. WHO rozlišuje 

čtyři kategorie:  

 

Lehká MR  IQ 50 – 69 (F70)  mentální věk 9 -12 let 

Středně těţká MR IQ 35 – 49 (F71)  mentální věk 6 – 9 let 

Těţká MR  IQ 20 – 34 (F72)  mentální věk 3 – 6 let 

Hluboká  IQ pod 20 (F73)  mentální věk méně neţ 3 roky 

 

 K testování osob se sníţenou mentální úrovní jsou pouţívány standardizované 

IQ testy. Mezi jednotlivými kategoriemi často bývají „neostré“ hranice. Při testování 

musí odborníci dbát na celou řadu dalších faktorů (např. kulturní prostředí apod.). 

 

 Lehká MR (dále jen LMR) bývá často stanovena aţ v předškolním nebo 

mladším školním věku, kdy dítě selhává při řešení sloţitějších úkolů nebo situací oproti 

většině vrstevníků.  Jejich vzdělávání probíhá na ZŠ praktických nebo jsou integrování 

do běţné ZŠ. U osob s LMR je vysoké procento se specifickými poruchami učení. Tito 

lidé mají reálnou šanci se vyučit, najít a udrţet si zaměstnání a v dospělosti vést 

samostatný ţivot.  

 

 Jedinci se středně těţkou MR  bývají, vzhledem k většímu propadu schopností, 

diagnostikováni mnohem dříve neţ LMR. Jiţ v batolecím nebo kojeneckém věku. 

Středně těţká MR se častěji vyskytuje v kombinaci s dalším postiţením (autismus, 

smyslové, tělesné, epilepsie ...). U středně těţké MR bývá výrazně opoţděn pohybový a 

řečový vývoj. Ţáci se středně těţkou MR jsou vzděláváni v ZŠ speciálních. Ne kaţdý 

jedinec se středně těţkou MR je schopen naučit se číst nebo počítat. Jen malé procento 

manuálně zručných jedinců je schopno nalézt práci v chráněných dílnách.  

 

 Jedinci s těţkou mentální retardací jsou celý ţivot zcela závislí na druhé 

osobě. Velké mnoţství osob s těţkou MR má značné motorické postiţení. V rámci 

vzdělávání jsou rozvíjeny komunikační dovednosti, motorické a rozumové schopnosti.  
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 Hluboká mentální retardace je výrazné postiţení mozku, které neumoţňuje 

takto postiţeným lidem porozumět poţadavkům okolí. Často jsou zcela imobilní, 

inkontinentní s přidruţenými postiţeními. IQ je jen těţko měřitelné, spíše je 

odhadováno.  

 

 U osob s mentální retardací obecně je důleţité rozvíjet: řeč, slovní zásobu, 

myšlení, hrubou i jemnou motoriku, sociální a citový vývoj, vést je k maximální moţné 

samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Rozvíjet smyslové vnímání, upevňovat 

hygienické návyky, rozšiřovat okruh znalostí a představ, zlepšovat vnímání, vědomosti a 

dovednosti.  

    (Říčan, Krejčířová 1995, Švarcová 2001) 

 

3.2 Sluchové vady 

 

 Neustále je zdůrazňována potřeba diagnostikovat případnou sluchovou vadu v co 

nejútlejším věku, aby bylo moţné co nejdříve začít s reedukací sluchu a rozvoji 

kompenzačních smyslů. Od narození se rozvoj dítěte děje pomocí smyslů, které 

předávají podněty z okolního světa do mozku. Na přísunu a zpracování podnětů je 

závislý vývoj motorický, psychický, sociální a vývoj řeči. Jestliţe jeden ze smyslů tuto 

úlohu neplní, pro zdravý vývoj a plnohodnotný jedince je třeba jeho činnost kvalitně 

reedukovat nebo kompenzovat smyslem jiným. Pro sluch je kompenzačním smyslem 

zrak, který umoţňuje komunikaci odezíráním. Ne všichni jedinci se sluchovým 

postiţením mají schopnost se odezírání naučit.  

 V mé třídě mám dvě dívky s nedoslýchavostí. Obě mají naslouchadla, která však 

nosí nepravidelně nebo dochází k jejich nefunkčnosti. Při výuce vyuţívám názorné 

pomůcky (obrázky, předměty …). Výuku mi usnadňuje dobrá schopnost obou dívek 

odezírat. Musím dohlédnout, aby dívky měly vţdy moţnost na mě dobře vidět, mluvím 

pomalu, jednoduše a srozumitelně.  

     (Janotová 1996, Macurová 2006)  

 

3.3 Autismus 

 

 Charakteristika autismu společností Autistik vychází z definice Světové 
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zdravotnické organizace (WHO), zahrnuje etiologii autismu, oblast postiţení, projevy a 

moţnost ovlivnění autistického chování ... „Autismus je porucha psychického vývoje, 

která se projevuje typickou triádou příznaků: poruchou sociální souhry, poruchou 

komunikace a poruchou představivosti. Je to kognitivní dysfunkce, ze které vyplývají 

poruchy chování dítěte, stereotypní jednání, odpor ke změnám, neschopnost představit 

si myšlení jiných lidí. Porucha se projeví vţdy do 36 měsíců ţivota dítěte. Vyskytuje se 

v počtu 4-6 : 10000 narozených. Léčení je moţné zatím jen speciální výchovou.“                  

 

 Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy. Slovo pervazivní znamená, 

ţe je zasaţeno něco hluboko v člověku, něco, co zasahuje celou osobnost. 

Nejvýrazněji se deficit projevuje ve třech oblastech, které jsou nazývány triádou 

autistického postiţení: 

 komunikace 

 sociální interakce 

 představivosti 

 K autismu se mohou přidruţit další poruchy či zdravotní omezení. Nejčastěji 

epilepsie, mentální retardace, smyslová postiţení aj.  

                                                  (Jelínková 2001, 2006) 

 

3.4 Elektivní mutismus 

 

 Elektivní mutismus je moţné vysvětlit jako výběrovou nemluvnost. Dítě, které 

nemá porušenu schopnost mluvit si vybírá kde (v kterém prostředí - ordinace, škola...) 

nebo s kým (lékař, sousedka, učitelka...) bude či nebude mluvit nebo jinak 

komunikovat.  

 V mé třídě je chlapec s elektivním mustismem a mám velké štěstí, ţe škola ani 

moje osoba jej nepodněcuje k projevům mutismu. Lze se přiklonit i k moţné teorii, ţe 

se jedná o logofobii způsobenou velmi omezenými vyjadřovacími schopnostmi chlapce. 

                                                                                                (www.klinickálogopedie.cz) 

 

3.5 Poruchy chování – ADD, ADHD 

 

 ADD (Attention Deficit Disorder) -  porucha pozornosti. Děti s touto poruchou 
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nijak nenarušují průběh vyučování. Tato porucha způsobuje problémy především 

samotnému dítěti. To není schopno se na práci soustředit dostatečně dlouhou dobu, ve 

škole není schopné podat výkon odpovídající jeho schopnostem či dokonce neprospívá.  

 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – porucha pozornosti s 

hyperaktivitou.  Tyto děti trpí stejnými problémy jako děti s ADD a přidruţuje se 

motorický neklid a impulzivní aţ agresivní jednání. Mají problém se zařazením do 

kolektivu spoluţáků i ve vztahu s pedagogem, kterému neustále narušují výuku.    

       (Majerová, 2008) 

 

3.6 Sociální vyloučení 

 

 Je pojem, který se poprvé objevil ve Francii v 70. letech minulého století. 

Existuje celá řada definic, kde jsou tomuto termínu přikládány v různých kontextech 

různé významy. Pro příklad vyuţiji definici z knihy Romové v české společnosti od P. 

Navrátila (2003, s. 32-34)). Ten vychází z Parsonova (1971) modelu společnosti a jejích 

čtyř základních systémů: 

 demokratický a právní systém – podpora občanské integrace 

 pracovní trh – podpora ekonomické integrace 

 sociální stát – podpora sociální integrace 

 rodinné a komunitní systémy – podpora interpersonální integrace 

 

 Sociální vyloučení je pak vysvětlováno jako znemoţnění či neúspěch na účasti v 

některém z výše uvedených systémů. Romských občanů v ČR se týká časté vyloučení 

nejméně ze tří oblastí. Příčin tohoto stavu je velmi mnoho (chudoba, kriminalita, 

diskriminace, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká vzdělanost ...) a není moţné je rychle 

a účinně odstranit.  

          (Navrátil 2003) 
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4. Artefiletika 

 

4.1  Artefiletika x arteterapie 

 

„Art therapy uses art as a means of personal expression to communicate 

feelings, rather than aiming at aesthetically pleasing end products to be judged by 

external standards.“
2
                                                                  (M. Liebmann 2004, s. 7)  

 

 „Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají 

kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat 

jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění ţivota.“ 

                                                                                       (Šicková- Fabrici, 2002, s. 32) 

 

„Art therapy is based on the idea that the creative process of art making is healing 

and life enhancing and is a form of nonverbal communication of thoughts and feeling.“
3
 

             (American Art Therapy Association 1996 in Machiodi 2002, s. 1) 

 

„Arteterapie jako nerušivý terapeutický proces vhodný pro dospělé a děti, kteří se 

vyrovnávají s emocionálními problémy, s traumatem z dětství, případně hledají moţnost 

duševního, osobnostního růstu.“                            (Sophia Kelly in Šicková, 2002, s. 31) 

 

„Artefiletika je reflektivní, tvořivé a záţitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které 

vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, 

hudebních, tanečních).“                                                                     (www.artefiletika.cz) 

 

„Pojem „artefiletika“ je odvozený z latinského „ars, artis“ = umění, a řeckého 

slovního kořene „fil-“, který vyjadřuje vztah a nebo příznivý postoj (např. „mít rád“). V 

tomto případě se týká tzv. filetického pojetí výchovy (Bresler 1994, Slavík 2001, s. 12), 

                                                 
2
 Překlad: „Arteterapie vyuţívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci 

komunikace, spíše neţ aby se snaţila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími 

měřítky. “                                                                                                               (M. Liebmann 2005, s. 14) 

 
3
 Překlad: Arteterapie je zaloţena na myšlence, ţe tvůrčí proces má pro ţivot posilující a ozdravné 

účinky. Zároveň se jedná o formu neverbální komunikace pro vyjádření myšlenek a pocitů. 
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které je zaloţeno na respektování osobních zkušenosti i potřeb ţáků a směřuje k jejich 

intelektuálnímu a morálnímu rozvoji prostřednictvím reflektivní komunikace.“  

                                                                                                     (J. Slavík, 2006, s. 1)  

 

 Slovo artefiletika je moţné rozdělit a vysvětlit také následovně: 

ARTE – FIL - ETIKA 

Arte – umělecké prostředky (např. výtvarné, dramatické, literární, fotografické, 

hudební, taneční...)  

fil –  druhá část slov ve smyslu milovník, obdivovatel 

etika – systém mravních norem 

 Na základě výše uvedeného rozboru lze říci, ţe:  

 Artefiletika je také prostředkem pro vstřebávání a upevňování mravních norem 

prostřednictvím uměleckých aktivit.   

 Filozofové či jazykovědci by tento pojem jistě vyloţili dalšími vhodnými 

způsoby. Ale pro problematiku vyuţití artefiletiky ve vzdělávání Romů se tento výklad 

zdá příhodný. 

 Podobnost pojmů artefiletika a arteterapie je zřejmá. Oba obory vyuţívají 

vnímání umění či jeho tvorbu. Arteterapie však patří mezi klinické obory a jejím cílem 

je pomáhat při léčbě především psychických onemocnění či poruch. Malchiodi (2006), 

ale i další autoři konstatují, ţe arteterapie jako obor je poměrně mladá, ale ne její 

samotná myšlenka. Umělecká tvorba je jednou z nejstarších forem léčení. 

 Artefiletika je především záleţitostí výchovy a to nejen dětí a mladistvých. 

Artefiletika je moţné vyuţít u všech věkových kategorií. U dospělých klientů – např. 

jako prevence syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, seniorů, osob ve výkonu 

trestu apod. Artefiletikou pedagogicky působíme především v oblasti prevence, 

předcházení např. poruchovému chování apod. Artefiletika pomáhá vzdělávat, poznat 

sám sebe, ovládat se, najít své místo ve společnosti, pochopit pocity druhých, tolerovat 

či respektovat odlišný názor, rozvíjí komunikační schopnosti. Artefiletika zprostředkuje 

klientům záţitek. Prostřednictvím záţitku dochází k vnímání, individuálnímu proţívání 

a učení.  

                              (Slavík 2001, 2006 Valečková, Michalová, Kopta 2008) 

 

„Výchovný záţitek není v prvé řadě prostředkem ke „zbavení se“ (nemoci), ale k 

„nabývání“, „rozšiřování se“ ve smyslu poznávání.“                      (Slavík, 1997, s. 168) 
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„Rozdíly mezi arteterapií a artefiletikou jsou patrné v teoretickém zázemí, ve 

způsobech získání odbornosti, v zacílení, formách a uţívaných postupech práce.“ 

                         (Běhounková, 2009, s. 100)  

 

 4.2 Metodické postupy v artefiletice 

 

 Pro splnění cílů, kterých chceme artefiletickým působením dosáhnout, je nutné 

dodrţovat metodické postupy. Leona Běhounková (2009) uvádí tři základní metodické 

postupy: 

Reflektivní dialog je jedním z nejdůleţitějších metodických postupů. Dochází 

zde k diskusi mezi ţáky, v některých případech je vhodnější řízená (konferovaná) 

diskuse pedagogem. Ţáci hodnotí ukončené dílo či aktivitu, vyjadřují své pocity, 

zamýšlí se nad rozdílnými názory či pocity ostatních účastníků. Dialog rozvíjí 

komunikační dovednosti, myšlení. Učí poznat sám sebe, naslouchat a respektovat názor 

druhého. Vhodným uspořádáním při dialogu je tzv. „kruh bezpečí“.  

Umělecká tvorba (výrazová hra) je prostředkem k propojení reality běţného 

ţivota s vnitřním světem kaţdého z nás, k poznání sebe sama, rozvoji kreativity, 

posílení sebevědomí, zdravému sebehodnocení. 

Zpětná vazba (hodnocení) – její přítomnost je nezbytná, umoţňuje se naučit 

poskytnout a přijmout zpětnou vazbu bez nutnosti kritizovat.  

 

4.3 Výtvarné techniky  

 

 Malba je velmi oblíbená technika. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, ţe 

většina ţáků raději maluje, neţ kreslí. Malovat lze různými barvami (vodové, 

temperové, plakátové, akrylové, prstové, na sklo a keramiku, Windowcolor ...). Pomocí 

štětců, přírodního materiálu (peří ...), netradičního materiálu (houbičky na nádobí ...), 

částí těla (prsty, dlaně, chodidla..). Na rozmanité podklady (silnější papír, desky z 

různých materiálů, sklo, tkaniny, dřevo …).  

 

 Kresbu lze realizovat například pomocí těchto médií: pastelky (dřevěné, 

voskovky, progresa, plasticolor, aquacolor …), tuţka, suché nebo mastné pastely, uhel, 

fixy, tuš, inkoust, křídy. Kresbu jednotlivými médii lze vzájemně kombinovat. Dále je 
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pak moţná kombinace kresby s malbou. 

 

 Koláţ vzniká kombinováním různých materiálů (výstřiţky z novin a časopisů, 

odpadový materiál, textil, kůţe, provázky, drobný materiál, přírodniny ...), které se 

nalepují na podloţku (papír, karton, textil, desky z různých materiálů...). Je moţná 

kombinace s malbou či kresbou.  

 

 Modelování, sochařství je práce s materiálem v trojrozměrném prostoru. 

Modelování je práce s měkkým materiálem (hlína, modelovací hmoty ...), který se 

vytvaruje do ţádané podoby. Takto vznikají plastiky. Skulptivní sochařství je práce s 

tvrdším materiálem (kámen, dřevo ...), který je třeba opracovat (hmotu odebrat). Ve 

školní praxi jsou dostupným materiálem stavební porobetonové tvárnice (např. 

YTONG). Na jejich opracování není třeba speciálního vybavení, stačí obyčejná pila 

nebo větší nůţ. 

 

 Fotografování, filmování jsou techniky, které vyuţívají moderních prostředků. 

V současné době digitálních fotoaparátů se tato technika velmi zjednodušila a zlevnila.  

Je dostupná široké veřejnosti a zpestřuje a rozšiřuje moţnosti artefiletiky.  

 

4.4 Výtvarný materiál  

  

 Prakticky lze říci, ţe za výtvarný materiál lze povaţovat cokoliv. Kaţdou věc, 

kterou jiţ nepotřebujeme, odpadový materiál, přírodniny nebo přímo výtvarný materiál 

zakoupený k tomuto účelu. To vše lze pouţít k procesu tvorby „uměleckého díla“. Níţe 

uvádím základní přehled materiálu v tabulce.  
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Tabulka č. 1 Výtvarný materiál 

Materiál Příklad 

Papír a karton: vlnitá lepenka, tvrdý karton, kreslící papír, kancelářský papír, 

hedvábný papír, krepový papír, ruční papír, barevný papír, 

čtvrtky, balicí papír, papírové tácky, papírové kapesníky, 

papírové ubrousky, noviny a časopisy 

Dřevo:  dřívka, pedik, hobliny, piliny, prkna, latě, palubky, kulatina, 

proutí, hobra, sololit, dýhy, překliţky 

Kov:  drátky, tyče, plechy (měděné, cínové, mosaz, bronz, zinek, ocel 

...), hliníková fólie, alobal 

Sklo:   tabulové sklo, skleněné trubičky 

Plasty: celofán, PVC, polystyren, plexisklo, novodur  

Textil:  nitě, bavlnky, vlna, příze, hadříky, bavlněné, hedvábné, lněné, 

vlněné, umělé a směsové tkaniny, plst, provázky, gáza, tkaničky, 

stuţky, vata, sisal, lýko 

Drobný materiál:  buţírky, kůţe, koţešina, provázky, knoflíky, korálky,  špejle, 

párátka, plastelína, guma, svíčky, modelovací hmoty (FIMO, 

Modurit ...) 

Přírodní materiál: kukuřičné šustí, sláma, seno, klacíky, suché plody (šišky, 

bukvice, kaštany, ţaludy...), sušené rostliny, makovice, větvičky, 

kořeny, listy, jeřabiny, šípek, kameny, peříčka, mech, skořápky 

ořechů, šnečí ulity,  ovoce a zelenina (i sušené), luštěniny, 

obiloviny, sůl, cukr, písek, keramická hlína 

Odpadový 

materiál: 

korkové zátky, skořápky od vajec, dřívka od nanuků, PET lahve, 

hliníkové obaly, krabičky od zápalek i jiného zboţí, plata od 

vajec, sklenice, lahve, zbytky tapet  

Ostatní materiál:  různé druhy lepidel, barvy (vodové, temperové, plakátové, 

akrylové, na sklo a keramiku, Windowcolor...), pastelky 

(dřevěné, voskovky, progresa, plasticolor, aquacolor), suché a 

mastné pastely, uhel, rudka, fixy 
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 Kaţdý z výše uvedených materiálů lze různým způsobem zpracovávat. Dále jsou 

uvedené některé moţnosti zpracování papíru a dřeva a základní přehled textilních 

technik. 

 

Způsoby práce s papírem 

 trhání a vytrhávání 

 lepení a nalepování 

 stříhání a vystřihování 

 stáčení a ohýbání 

 překládání, skládání 

 mačkání 

 řezání a prořezávání 

 propichování 

 barvení, kreslení, malování, zdobení 

 obkreslování 

 měření  

 

Způsoby práce se dřevem 

 řezání a prořezávání 

 sekání 

 vrtání 

 dlabání  

 hoblování 

 opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem 

 základní povrchovou úpravu mořením a lakováním 

 ohýbání  

 měření 

 orýsování materiálu 

 spojování dřeva  

 

Textilní techniky 

 šití (různé typy stehů, šitá zvířátka, loutky nebo ozdoby, jehelníček, taška, 

zástěra, polštář ...) 
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 vyšívání (např. kříţkem, aţura, richelieu...) 

 batikování (např. vázaná, vosková, za studena) 

 tisk na textil 

 barvení 

 malování 

 savování 

 decoupage 

 koláţ 

 patchwork 

 háčkování (řetízek, krátké a dlouhé sloupky) 

 pletení 

 drhání 

 tkaní 

 svazování 

 

 

5. Mezipředmětové vztahy 

 

 Úkolem mezipředmětových vztahů je navazovat na znalosti ţáků z ostatních 

předmětů. Zapojení mezipředmětových vztahů do výuky je mnohem jednodušší pro 

učitele na 1. stupni, protoţe jeden učitel provází děti většinou předmětů a má moţnost 

vyučovat v blocích. Na 2. stupni jsou předměty více izolované, proto zapojení 

mezipředmětových vztahů klade vyšší nároky na učitele, kteří by se měli seznámit s 

rozsahem učiva ostatních předmětů. Mezipředmětové vztahy rozvíjí systémové myšlení 

ţáků, učí je přemýšlet v souvislostech.  Zavedení školních vzdělávacích plánů (dále jen 

ŠVP) umoţňuje koordinaci učiva tak, aby vznikly optimální vazby mezi jednotlivými 

předměty. 

 

 

6. Osobnost pedagoga romských dětí 

 

„Profesní kompetence pedagoga bývají obecně definovány jako soubor 
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odborných předpokladů (znalostí, zkušeností, dovedností a postojů), nezbytných pro 

úspěšný výkon pedagogické profese.“  

                                                                (Hájková, Strnadová a kol., 2010, s. 102) 

 

Výše uvedené autorky dále poukazují na Švece, který s odvoláním na Leata 

definuje pojem potencionalita osobnosti pedagoga se třemi sloţkami (chování, poznání 

a proţívání), které se promítají do pedagogova myšlení a stylu učení.  

 Pedagog si při své práci musí uvědomit, ţe působí na své ţáky stále, záměrně i 

bezděčně. Pro ţáky je příkladem, „modelem osobnosti.“ Děti se učí nápodobou nejen 

od rodičů, ale od všech lidí, které je obklopují a dlouhodobě na ně působí. Tudíţ i od 

učitele, který je pro mnohé vzorem.  Pedagog má moţnost vzbudit u dětí zaujetí pro 

vzdělanost, působit na vytváření ţivotních rolí, podporovat tvořivý a samostatný růst 

dětské osobnosti. Komplikovanější situace nastává v nápravné pedagogice, kdy jde 

prvotně o rozrušení neţádoucích komplexů představ, postojů a citů. A následně o tvorbu 

komplexů nových, umoţňujících zdravé zapojení jedince do společnosti. 

   (Říčan, 2007, s. 18) 

 

Konkrétní zkušenosti z pedagogické praxe s romskými ţáky uvádí Hájková a 

Strnadová (2010). Jsou to poznatky ze studentského projektu „Domácí učitel“ 

z dlouholetého výzkumného záměru Katedry sociální pedagogiky Masarykovy 

univerzity v Brně. Kdy studenti poukazují na neschopnost romských ţáků učit se z knih. 

Coţ je pochopitelné v historickém kontextu skutečností, ţe Romové nemají tradiční 

písemnictví. Své příběhy, pohádky, historii si předávali z generace na generaci ústní 

formou. Dalším poznatkem studentů je to, ţe učitel by neměl dávat za vzor negativní 

vlastnosti byť blízké osoby (otec apod.).  

 Předpoklady potřebné pro vykonávání pedagogické profese u romských ţáků 

jsou nejen kvalifikační: všeobecný přehled, odbornost, vůle si stále vzdělání doplňovat. 

Také osobnostní: kladný vztah k dětem, vysoká schopnost tolerance, sebeovládání, 

empatie, kreativita, umění si přirozeně vybudovat autoritu, dodrţování a šíření 

morálních hodnot. Je velmi důleţité, aby pedagogové znali hierarchii romské komunity 

a při komunikaci s rodinou ji respektovali. Lze tak často předejít zbytečným 

nedorozuměním. V kombinaci romského etnika se sociálním vyloučením by měl 

pedagog být rádcem. Podporovat a ve spolupráci se sociální pracovnicí vést rodinu 

správným směrem v přiměřené péči o děti.    
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III. PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ ARTEFILETIKOU U 

ROMSKÝCH DĚTÍ NA ZŠ PRAKTICKÉ“ 

 

 

1. Cíl práce 

 

Cílem práce je prostřednictvím artefiletiky podpořit zapojení mezipředmětových 

vztahů ve výuce romských ţáků v 1. třídě ZŠ praktické.  

Dalším cílem je vytvořit metodické listy, které usnadní pedagogům zapojení 

artefiletiky do výuky (nejen) romských ţáků. 

 

 

2. Úkoly práce 

 

1) nastudovat problematiku Romů z literatury 

2) zpracovat poznatky v teoretické části 

3) stanovit hypotézy práce 

4) vytvořit metodologii projektu 

5) aplikovat artefiletické postupy ve výuce na ZŠ praktické  

6) vyhodnotit výsledky 

7) zpracovat závěry 

 

 

3. Hypotézy 

 

H1  Domnívám se, ţe estetické prostředí kmenové třídy a motivační působení pedagoga 

by mohlo romské děti více zainteresovat k pravidelné školní docházce.   

 

H2  Domnívám se, ţe ve výchovně vzdělávacím procesu romských ţáků je nezbytné 

důsledné dodrţování předem daných pravidel.   
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H3  Domnívám se, ţe osobnost pedagoga má vliv na úroveň komunikace s rodinou 

romského ţáka. 

 

H4  Domnívám se, ţe artefiletika umoţňuje lépe zapojit mezipředmětové vztahy do 

výuky. 

 

 

4. Metodologie projektu 

 

 V teoretické části práce byly vymezeny základní termíny související s Romy a 

artefiletikou. Jednotlivé kapitoly seznamují s historií a tradicemi Romů a z toho 

vyplývajícím hodnotovým systémem. V dalších kapitolách je předloţen přehled a 

základní informace o diagnózách, které se u dětí ve vybrané skupině kombinují. Mezi 

tyto diagnózy je záměrně zařazeno i sociální vyloučení, které handicapuje jedince 

stejným, moţná i závaţnějším, způsobem jako tělesné, smyslové nebo mentální 

postiţení. Tím spíše, pokud se vzájemně kombinují. Dále kapitoly vysvětlují rozdíl mezi 

artefiletikou a arteterapií a předkládají základní metody, které artefiletika vyuţívá. V 

neposlední řadě seznamují s pojmem mezipředmětové vztahy a osvětlují moţnosti a 

důleţitost zapojení těchto vztahů do výuky.  

 Praktická část práce ověří moţnosti, které poskytuje zapojení artefiletiky do 

vzdělávání romských dětí na ZŠ praktické. A zda zapojení artefiletiky do výuky usnadní 

propojení získaných znalostí mezipředmětovými vztahy.  

 

4.1 Pracoviště 

 

 Projekt Vzdělávání artefiletikou u romských dětí na ZŠ praktické byl realizován 

ve školním roce 2009 / 2010 v 1. třídě na ZŠ a MŠ Kolín, Kutnohorská 179. Tento 

název sdruţuje několik pedagogických zařízení: ZŠ speciální, ZŠ praktická, MŠ 

speciální, MŠ a druţina při nemocnici a Speciálně pedagogické centrum pro mentální 

retardaci.  

 V ZŠ speciální je poskytováno vzdělání dětem od středně těţké po těţkou 

mentální retardaci a kombinovaným postiţením. Součástí ZŠ speciální je třída pro děti s 
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poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Ţáci s PAS jsou vzděláváni dle 

individuálního vzdělávacího plánu s důrazem na strukturovanou výuku s vizuální 

podporou a podporu komunikace.  

 ZŠ praktická jiţ téměř 70 let poskytuje vzdělání dětem s lehkou mentální 

retardací, kombinovaným postiţením a dětem ze znevýhodněného sociokulturního 

prostředí. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup s přihlédnutím k mentální 

úrovni a zdravotnímu stavu ţáka. K výuce slouţí mnoţství speciálních didaktických 

pomůcek, výpočetní technika (počítačová učebna, interaktivní tabule ve třídách), dobře 

vybavené odborné učebny (tělocvična, kuchyň, dílna, „šírna“, školní pozemek se 

skleníkem). V současné době škola realizuje 3 grantové projekty podporované 

Evropskou unií, Středočeským krajem a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy: 

 Vytvoření e-learningové aplikace pro interaktivní výuku anglického jazyka ţáků 

se specifickými poruchami učení 

 Zvýšení čtenářské gramotnosti v praxi u ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami prostřednictvím nových forem výuky 

 Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností  

V rámci účelného vyuţití volného času a prevence kriminality nabízí škola ţákům 

sedm školních klubů (Krouţek stolního tenisu, Keramický krouţek, Fotbalový krouţek, 

Krouţek breaku, Chobotnice, Brouk Pytlík, Anglický jazyk). 

 MŠ speciální se věnuje dětem s mentální retardací, se zdravotním oslabením, 

tělesným, smyslovým a kombinovaným postiţením, vadami řeči, PAS, dětem ze 

znevýhodněného sociokulturního prostředí, dětem se sníţenou psychosociální adaptací. 

Je moţné integrovat i dítě s odkladem školní docházky.  

 Škola při nemocnici pracuje od roku 1956 při dětském oddělení Nemocnice 

Kolín. Po dobu nutné hospitalizace, kdy není pacientům poskytována léčba, se dětem 

věnuje učitelka MŠ. Starší děti tráví čas pod vedením vychovatelky školní druţiny nebo 

školního klubu.  

 SPC pro mentální retardaci poskytuje komplexní speciálně pedagogickou a 

psychologickou diagnostiku, poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání, volby 

povolání, pomoc při integraci dětí se speciálními potřebami do běţné ZŠ. Sluţby SPC 

lze vyuţít i při dlouhodobé nemoci dítěte 1. a 2. stupně běţné ZŠ.   
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4.2 Popis vybraného souboru    

 

 Účastníky projektu byli ţáci 1. třídy ZŠ praktické, kteří se projektu účastnili po 

obeznámení a sepsání informovaného souhlasu s jejich zákonnými zástupci. A následně 

schválení projektu práce Etickou komisí UK FTVS (Příloha č. 1).  

 V září školního roku 2009/2010 nastoupilo do třídy 9 ţáků. Během roku se počet 

ţáků pohyboval mezi 9 – 12, z toho bylo 6 – 9 dětí romských. Při nástupu do školy v 

září se většina dětí znala z místa bydliště, proto nebyly, aţ na výjimky, větší problémy 

se začleněním do kolektivu. Několik romských dětí ze třídy je v příbuzenském vztahu 

(bratranec, sestřenice).  

 Stručné charakteristiky ţáků jsou zpracovány dle osobní dokumentace, zpráv 

z lékařských či pedagogicko psychologických vyšetření a osobních zkušeností s dětmi a 

jejich rodinami během celého školního roku.   

  

 A. - romská dívka s lehkou mentální retardací, sluchovým postiţení a poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou. Sluchová vada je kompenzována sluchadly, která bohuţel 

dívka nosí velmi málo a pokud je má, často nejsou ve funkčním stavu.  

Dívka pochází ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. V rodině je problematická 

osobnost otce, který, dle slov dívky, jiţ několikrát od rodiny odešel. V rodině ţije 6 

sourozenců od plnoletých po batole. Matka se o školní výsledky dcery téměř nezajímá, 

doprovod A. do školy a ze školy zajišťují starší sestry.  

A. je vţdy čistě oblečená a upravená, školní pomůcky a potřeby udrţuje v 

poměrně dobrém stavu. Problematická je pravidelnost docházky, kdy ji matka často 

nechává doma kvůli „malicherným“ důvodům (modřina na noze apod.). Absence je 

omlouvána nedostatečně nebo vůbec. Po počátečních potíţích se dívka na školní 

prostředí v rámci svých moţností dobře adaptovala.  

Při práci je nutná častá kladná motivace a usměrnění. Vzhledem ke kombinaci 

vad je nutné ověřit, zda porozuměla zadanému úkolu a dohlédnout na jeho dokončení. 

A. je ráda, kdyţ spoluţáci přistoupí na její vedoucí roli, často si ji poměrně rázně 

vynucuje. Neochotně se podřizuje a přizpůsobuje reţimu. Vzhledem ke kombinaci vad 

u A. byla matce nabídnuta moţnost nácviků v SPC. Dívka do SPC dochází jedenkrát 

týdně.   
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 M. B. - chlapec s lehkou mentální retardací, elektivním mutismem a těţkou 

řečovou vadou. Je v péči klinického logopeda. 

Ţije v domácnosti s matkou, starším bratrem a matčiným přítelem. Rodina se do 

Kolína přistěhovala o prázdninách před M. nástupem do první třídy. Komunikace a 

spolupráce s matkou je velmi dobrá, zajímá se o školní výsledky svého syna. V 

doprovodu M. do školy pomáhá starší bratr. 

Chlapec se na školní prostředí překvapivě dobře a rychle adaptoval. Velmi 

špatně snáší neúspěch nebo nenadálou změnu. V krizové situaci je velmi nervózní 

(rozklepaný, červený v obličeji) a plačtivý. Nervozita je patrná i při velkém soustředění 

nebo úsilí. Během školního roku se tyto projevy minimalizovaly, zvládání změn jiţ 

chlapci nečiní větší potíţe. V případě neúspěchu nebo chyby musí být M. ujištěn, ţe 

chybu lze napravit a není vhodné se problémem dlouho zabývat. Toto se musela naučit 

především skupina dětí, kdy dotazy na M. osobu často prodluţovaly „nepříjemnou“ 

situaci. Je nutné, aby byl často chválen a ujišťován, ţe práci zvládá dobře. V současné 

době je M. schopen se ohradit vůči nechtěné pozornosti od spoluţáků, rád se zapojuje 

do veškerých aktivit (zpěv, tanec, hry, dramatizace pohádek). M. školní výsledky jsou 

výborné.  

 

 I. - romská dívka s lehkou mentální retardací. Její porod proběhl předčasně, trpí 

zvýšenou nemocností, má sklony k častým infekcím dýchacích cest.  

Dívka pochází z úplné rodiny ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. V 

rodině ţijí 4 sourozenci od mladšího školního věku po batolata. Nebývá vţdy příliš čistá 

a upravená, ale oba rodiče se přiměřeně podílí na výchově i komunikaci se školou. Její 

absence jsou vysoké, ale vţdy omluvené lékařem nebo rodiči. Vzhledem k časté 

nemocnosti nejsou její školní výsledky optimální, ale je znát snaha dívky i rodiny v 

rámci svých moţností učivo doplnit.  

I. je komunikativní, snaţivá poměrně pečlivá, ráda kreslí nebo vybarvuje 

omalovánky. Dobře se uplatní při hudebně pohybové a dramatické činnosti. Občas je 

nutné ji více motivovat, ale práci vţdy dokončí. Není si zcela jistá ve svých znalostech, 

potřebuje často ujištění, ţe svou práci dělá dobře, ocení pochvalu. Má starší sestru ve 

druhé třídě, která ji často směruje, aţ ovládá. Občas tyto třídy spolupracují a bylo nutné 

zasáhnout, aby se I. mohla sama prosadit a tím podpořit její samostatný projev a 

sebevědomí.   
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 V. - romský chlapec se schopnostmi na hranici pásma lehké a středně těţké 

mentální retardace, řečovou vadou, motorickými problémy, vyšší nemocností.  

Pochází z úplné rodiny ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Rodina se 

třemi dětmi ţije ve společné domácnosti s prarodiči. Komunikace s rodinou je velmi 

problematická. Dochází k častým nedorozuměním mezi rodinou a školou, sociální 

pracovnicí nebo dětskou lékařkou. Rodina chlapce nepřiměřeně „ochraňuje“. Sebemenší 

škrábnutí, modřinu nebo běţné dětské onemocnění přisuzují rodiče špatné péči ve škole. 

Chlapec je rodinou nadměrně oblékán. To je příčinou nadměrných fyziologických 

projevů a terčem pozornosti a poznámek okolí.  

Adaptace na školu byla problematická, dá se usuzovat spíše na vliv rodiny. 

Chlapec se ve třídě aktivně (ale nešikovně) snaţí zapojit do všech činností. Dochází 

často k nepříjemným interakcím mezi ním a spoluţáky. Děti jej mezi sebe nepřijaly 

dobře, coţ lze přisuzovat jeho problémům v sociální komunikaci se skupinou a slovním 

výpadům rodiny vůči pedagogům i spoluţákům.  

Časté absence, nedostatečná domácí příprava a přístup rodiny ke vzdělání spolu 

s limitovanými schopnostmi chlapce jsou příčinou jeho neprospívání.     

 

 M. G. - romská dívka s lehkou mentální retardací.  

Dívka pochází z úplné rodiny ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se 

čtyřmi dětmi od mladšího školního do batolecího věku.  

Celkový přístup rodiny ke vzdělání a výchově je problematický. Velké výchovné 

problémy se vyskytují především u staršího bratra. Dívka má hojné jednodenní absence, 

omluvenky se často nezakládají na pravdě nebo chybí úplně.  

Adaptace na školní prostředí byla bezproblémová. M. v předcházejícím školním roce 

absolvovala přípravný ročník ve třídě ZŠ speciální, kde získala základní hygienické a 

pracovní návyky.  

Učivo první třídy zvládla na výbornou bez sebemenších obtíţí. Při práci je nutné 

občas dívku upozornit na pečlivost a udrţení pořádku v osobních věcech. Do činností se 

zapojuje více či méně aktivně dle momentální nálady. Ráda a ochotně pomáhá slabším 

spoluţákům nebo učitelce, ale vţdy za to vyţaduje pochvalu nebo odměnu. Mezi dětmi 

je M. poměrně oblíbená, často bývá vedoucí osobností.  

 

 M. J. - romská dívka s lehkou mentální retardací a sluchovou vadou 

kompenzovanou sluchadly, která obdrţela aţ během prvního pololetí 1. třídy. 



38 

 

Dívka pochází z úplné funkční rodiny. Otec i matka jsou zaměstnaní, má 

mladšího bratra. Rodina si uvědomuje důleţitost vzdělání, se školou velmi dobře 

spolupracují. Domácí příprava je příkladná.  

M. je při práci velmi pečlivá a snaţivá, má vštípeny veškeré hygienické zásady i 

zásady slušného chování. Sluchadla nosí trvale a vţdy jsou funkční. Je třeba zajistit oční 

kontakt s pedagogem, ujistit se, ţe rozuměla zadání úkolu a respektovat její tempo, které 

je pomalejší spíš vzhledem k pečlivosti. Adaptace na školní prostředí byla 

bezproblémová, M. se do školy moc těšila, je přirozeně velmi zvídavá. V kolektivu dětí 

je rovnocenným partnerem pro všechny. Velmi ochotně a ráda pomáhá slabším 

spoluţákům se sebeobsluţnými činnostmi i s plněním úkolů. Patří mezi ţáky                  

s pohybový nadáním (sport, tanec), vyniká při práci s loutkou a v českém jazyce při 

čtení.  

 

 MI. J. - romský chlapec s lehkou mentální retardací.  

Chlapec pochází z úplné, ale ne dobře funkční rodiny ze znevýhodněného 

sociokulturního prostředí. Se školou komunikuje pouze otec, který je v péči o chlapce 

všestranně podporován svými rodiči.  

M. přestoupil z běţné ZŠ před koncem školního roku v květnu. Děti ho do 

kolektivu přijaly velmi dobře a přirozeně jej respektují. Učivo 1. třídy ZŠ praktické 

zvládá dobře, při práci je velmi snaţivý a pečlivý. Problémy má jen ve čtení.  

 

 M. K. - chlapec s lehkou mentální retardací a logopedickou vadou.  

Pochází z úplné a funkční rodiny. Ţije ve společné domácnosti s rodiči, svým 

dvojčetem (navštěvuje běţnou ZŠ) a starším nevlastním bratrem z matčiny strany. Se 

školou komunikují oba rodiče, starší bratr někdy vypomáhá s doprovodem M. do školy. 

Z rozhovoru s rodiči se zdá, ţe se s chlapcovým problémem hůře vyrovnávají, péči 

logopeda odmítají po jedné pro ně nepříjemné zkušenosti, s odůvodněním, ţe teď 

chlapec umí, co nikdy neuměl a stále se zlepšuje.  

Chlapec se do školy velmi těšil, má minimální absenci. Dle slov rodičů nevydrţí 

stonat a doţaduje se odchodu do školy. Ve škole je velmi aktivní, neustále se hlásí a 

chce na vše odpovídat, i kdyţ odpověď ani vzdáleně netuší. Pokud není delší dobu 

vyvolán, dává hlasitě najevo nespokojenost. Kaţdou práci má velmi rychle dokončenou, 

ne vţdy s uspokojivým výsledkem. Je velký rozdíl v chlapcových výkonech v ČJ, kde 

dokonale ovládá čtení jednotlivých písmen, ale syntéza a analýza slov mu dělají velké 
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problémy. V matematice je (na poměry ve třídě) téměř „geniálním“ počtářem, ale 

pravolevá a prostorová orientace vázne, stejně tak i pojmenování geometrických tvarů. 

V jeho projevech lze pozorovat stereotypní pohyby hlavy a horních končetin, neudrţuje 

oční kontakt. Často ulpívá na tématu sport – fotbal, hokej. 

Ve skupině dětí je velmi oblíbený, kaţdý s ním velmi rád spolupracuje a často se 

děti nepohodnou, kdo s ním půjde ve dvojici.  

 

I.L. - romská dívka (Olašská Romka) s lehkou mentální retardací a poruchou pozornosti 

s hyperaktivitou.  

Zákonným zástupcem dívky je negramotná prababička, jelikoţ ostatní členové 

rodiny jsou ve výkonu trestu. Komunikace s rodinou je problematická, protoţe do péče 

o dívku se střídavě vměšují různí i vzdálení příbuzní a dochází k občasným 

nedorozuměním. Ale v podstatě je všemi milována aţ „rozmazlována“.  

Nástup I. do školy byl pozdní, protoţe babička nevěděla, ţe má jít dívka do 

školy. Adaptace na školu, ale proběhla velmi dobře, dívka se do školy těší. Po drobných 

počátečních obtíţích ji přijal i kolektiv dětí, ale je třeba občas dohlédnout, aby s ní  

jedna z dívek nemanipulovala. I. je velmi milá, důvěřivá a vděčná za projev náklonnosti 

a pochvalu.  Absence nejsou nijak vysoké, ale je problematické jejich omlouvání.  

Učivo 1. třídy dívka zvládla poměrně dobře. Ve škole je spokojená. Ve 

výtvarném projevu je velmi horlivá, ale občas je nutné ji mírně regulovat. Dále je třeba 

dohlédnout na dokončení práce a udrţení pořádku v osobních věcech. Trochu 

problematická je hygienická úroveň, je třeba dohlédnout na dodrţování základních 

hygienických návyků. 

 

  I. P. - romská dívka s lehkou mentální retardací a poruchou pozornosti s 

hyperaktivitou.  

Pochází z dysfunkční rodiny. Matka má 8 dětí, z toho 2 v ústavní péči, často 

střídá partnery, mají nestabilní bydliště, finanční problémy, nedostatečná hygiena. 

Tato dívka přestoupila do naší školy v pololetí z běţné ZŠ. V prvních dnech 

působila dojmem, ţe nikdy nezaţila školní reţim. Její trvalá „neposednost“ narušovala 

celou výuku.  Její adaptace na školní prostředí se zdála nemoţná, vzhledem k 

rodinnému prostředí, kde dítě nemá vymezené ţádné hranice ani správný vzor chování v 

kombinaci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou.  

Svou pozici v kolektivu se snaţila získat podněcováním rozbrojů mezi dětmi. To 
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se po krátké době podařilo zregulovat na únosnou míru. Dívčina docházka však začala 

být velmi sporadická, během krátké doby se několikrát stěhovali. Domácí příprava na 

výuku téměř nebyla, dívka neměla upevněné základní vědomosti a znalosti nutné ke 

čtení a počítání.  

  

 F. - chlapec s mentální retardací spíše v pásmu středně těţkém, suspektní 

autismus, těţká porucha motoriky.  

Chlapec ţije ve společné domácnosti s matkou, nevlastním otcem a nevlastní 

sestrou. Komunikaci se školou obstarává matka. O chlapce je ze strany rodiny postaráno 

po stránce ošacení, vybavení pomůckami a stravou dobře. Matce byla doporučena 

některá odborná vyšetření (u ortopeda, neurologa, klinického psychologa pro 

diferenciální diagnostiku PAS). Za několikaletou docházku do pedagogických zařízení 

tak neučinila.     

Adaptace na školní prostředí byla bez větších obtíţí. Prostředí jiţ znal, protoţe 

navštěvoval MŠ speciální a přípravný ročník v ZŠ speciální v téţe budově. Mou osobu 

přijal jako přirozenou autoritu. Občasné problémy s uznáním autority se vyskytují u 

suplujících pedagogů. Nejvýraznější projevy vzdoru chlapec projevuje směrem k matce 

např. při odchodu ze školní druţiny. Nechce domů, pláče, křičí a fyzicky matku napadá.  

Chlapec projevuje poměrně dobré znalosti v oblasti prvouky. Téměř nechápe 

matematické pojmy, početní operace zvládá částečně jen s dopomocí pedagoga a 

názorem. V českém jazyce čte jednotlivá písmena, analýza a syntéza slov mu nejde ani s 

dopomocí. Velkým problémem je jakýkoliv grafomotorický projev.  

Po pedagogicko psychologickém vyšetření v SPC bude chlapec v následujícím 

školním roce zařazen do vzdělávání v ZŠ speciální, která bude lépe vyhovovat jeho 

speciálním vzdělávacím potřebám.  

 

 D. - romský chlapec s lehkou mentální retardací, poruchou pozornosti s 

hyperaktivitou a poruchami chování. Je v péči dětského psychiatra. Uţívá léky na 

ADHD.  

Pochází ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Ţije s mladší sestrou v 

domácnosti u prarodičů a strýce. Matka o děti nejeví zájem. Další dva ze sourozenců 

jsou v ústavní péči. Otec ve výkonu trestu spáchal sebevraţdu. Komunikaci se školou 

zajišťuje babička, veškeré problémy s chlapcovým chováním se snaţí řešit dle svých 

moţností ve spolupráci s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní a dětským psychiatrem. 
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Adaptaci na školní prostředí a reţim chlapec po krátké době poměrně dobře zvládl 

s nutnou tolerancí k jeho diagnózám.  

Jeho absence je přiměřená, neomluvené absence po prvním pololetí podařilo 

odstranit. Nálady D. jsou velmi kolísavé, reakce vůči spoluţákům nepředvídatelné. Po 

prvních měsících se podařilo zmírnit sklony k ničení výtvorů dětí. Destrukci podrobuje 

spíše své vlastní výtvory. Pokud je nezničí tak je často alespoň pohaní slovně. Po smrti 

otce měl těţké období, od té doby často říká:  „Já se zabiju.“ Z rozhovorů s babičkou lze 

usuzovat, ţe pokud je D. zaměstnán nějakou činností a pod dozorem (např. ve škole), 

jsou jeho projevy chování zvládnutelné. Pokud je z dohledu dospělé osoby (s dětmi na 

hřišti před domem) dochází k problémovému chování. Je velmi vděčný za pochvalu a 

projev náklonnosti. Rád zaţívá pocit vlastní důleţitosti. V počátcích školního roku byl 

často nápomocen F. při plnění zadaných úkolů nebo sebeobsluze, později toto ustalo. 

Učivo první třídy ZŠ praktické zvládl velmi dobře. Chlapcův výkon je závislý na 

jeho momentálním rozpoloţení.  

 

4.3 Pouţité metody 

 

 V empirické části této diplomové práce bude prezentována metodologie a 

výsledky evaluační studie s charakterem kvalitativního šetření.  

 

 „V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se 

zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlíţejí, chápou a interpretují svět.“  

                                (wikipedia.cz) 

 

 Internetová encyklopedie Wikipedia.cz pojem evaluace vysvětluje (z fr. évaluer, 

vyhodnotit) jako zahrnující vyhodnocení předmětu, projektu, oblasti. Lze jej pouţít ve 

smyslu zhodnocení, přisouzení hodnoty (ceny) a tudíţ i stanovení kvality.  Evaluace 

patří mezi empirické metody výzkumu (zaloţené na zkušenosti). Evaluace vyuţívá řadu 

kvalitativních i kvantitativních metod a technik. Jak je výše uvedeno šetření v této 

diplomové práci bude mít kvalitativní charakter. V tomto výzkumu tedy nebudou 

pouţity statistické metody a techniky.   

 Pozorování je jednou z kvalitativních metod evaluace. Během trvání projektu 

bude docházet k přímému pozorování ţáků v době vyučování. Proces tvorby bude 
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zaznamenáván ve formě videa nebo fotografií a později zpracován.  

 Během celého procesu bude nutné zachovat maximální moţnou míru objektivity 

a nestranného a věcného zhodnocení. 

V teoretické části diplomové práci je analyzována dostupná literatura o současné 

romské populaci v ČR. A provedena komparace pojmů artefiletika a arteterapie. 

 

            (Hendl, Blahuš 2010, Bakalářské a diplomové práce na UK FTVS, wikipedia.cz) 

   

4.4 Časový harmonogram projektu 

 

Projekt probíhal v období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010. 

Projekt byl ukončen v  30. 6. 2010. 

Zpracování dat proběhlo v červenci 2010. 

 

 

5. Charakteristika artefiletického programu „Vzdělávání artefiletikou 

u romských dětí na ZŠ praktické“ 

 

Aplikovaný program vychází z různých metod a technik artefiletiky (výtvarné, 

dramatické, hudebně pohybové). Všechny výchovně vzdělávací techniky byly zvoleny 

s ohledem na věk, diagnózy a schopnosti ţáků z vybrané skupiny. Inspirací pro výběr 

technik byla literatura, internetové portály a osobní zkušenosti. Během činností byla 

pořizována fotografická dokumentace a videonahrávky. Artefiletický program byl 

aplikován v době řádného školního vyučování. Je nastaven tak, aby vedl k očekávaným 

výstupům ŠVP (Příloha č. 2), rozvoji klíčových kompetencí a naplnění průřezových 

témat. 

 Zvolené techniky rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, orientaci v prostoru, 

fantazii, kreativitu, sebevědomí, soustředěnost, emotivitu, sociální interakce, 

komunikaci, empatii, koordinaci oko-ruka, abstraktní cítění, zručnost, trpělivost 

a mikroprostorové vnímání, slovní zásobu a sluchovou percepci. Zároveň 

respektují niţší úroveň těchto schopností a dovedností u většiny ţáků ve 

skupině. 

 Během zvolených aktivit jsou vytvářeny a upevňovány základní pracovní, 
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hygienické, a kulturně společenské návyky. Zvláštní důraz je kladen na 

dodrţování pravidel slušného chování. 

 Vyuţívání přírodnin, přírodních a odpadových materiálů dobře umoţňuje 

zapojení mezipředmětových vztahů do výuky.  

 Mimo jiné je kladen důraz na finanční nenáročnost pouţitého materiálu 

vzhledem k obecně zaváděným úsporným opatřením a vysokému procentu dětí 

pocházejících ze sociálně slabých rodin. 

 V hodinách pracují ţáci ve skupině. Práce ve skupině učí ţáky respektovat 

druhé, vzájemně komunikovat a spolupracovat. 

 Je volen individuální přístup k jednotlivým ţákům, respektováno jejich tempo. S 

cílem předejít negativistickým či agresivním projevům chování. Ţáci jsou 

motivováni svou práci vţdy dokončit, případně pomoci slabšímu spoluţákovi. 

 Při aktivitách je zachovávána stálá struktura hodin:  

o Zahájení a motivace probíhá v kruhu kolem stolu nebo na koberci dle 

zamýšlené činnosti.     

o Vlastní umělecká činnost – výtvarná, hudebně pohybová, dramatická 

apod.  

o Společný úklid pracovního místa a prostředí třídy. 

o Závěrečná reflexe - ţáci jsou vedeni k tomu, ţe hodnotí pouze své 

práce, k výtvorům ostatních se nevyjadřují. 

 

 Kapitolu ukončím citátem, který vystihuje laskavý přístup k výchově a 

vzdělávání všech dětí. U romských dětí vzdělávaných na ZŠ praktické se jeho význam 

ještě násobí.  

 

 „Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo úspěšné a pak 

je za to pochválit.“                                                                                (Zdeněk Matějček) 

 

  

6. Charakteristika grantového projektu 

 

Od února 2010 se výše uvedená skupina ţáků zapojila do spolupráce na 

realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.05 Rovné 
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příleţitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu pro 

konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského 

sociálního fondu (Příloha č. 3). Zprostředkujícím subjektem je Středočeský kraj a 

příjemcem grantu ZŠ a MŠ, Kolín, Kutnohorská 179.   

Během práce v rámci výše uvedeného grantového projektu spolupracují ţáci tří 

věkových skupin v předmětu pracovní činnosti. Aktivity jsou vybírány tak, aby 

umoţnily ţákům rozvíjet a upevňovat sebeobsluţné schopnosti a dovednosti. Osvojit si 

základní pracovní návyky do té míry, aby byli schopni je vyuţít v běţném ţivotě. Dále 

je podporována a rozvíjena schopnost spolupracovat ve skupině a respektovat ostatní 

jedince. Součástí tohoto projektu je i environmentální výchova, která podporuje kladný 

vztah k ţivotnímu prostředí, přírodě a zvířatům.   

Tým speciálních pedagogů do vzdělávacího procesu zapojuje moderní metody a 

formy práce respektující speciální vzdělávací potřeby ţáků. V průběhu projektu vytvoří 

ucelené metodiky pracovních činností v elektronické podobě, které budou k dispozici 

pro ostatní školská zařízení na webových stránkách projektu.   
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IV. VÝSLEDKY 

 

 V této kapitole budou představeny konkrétní příklady práce s výše uvedenou 

skupinou dětí. Uváděné časy jsou pouze orientační. Jedna vyučovací jednotka odpovídá 

vyučovací hodině v délce 45 min. Na díle pracovali ţáci dle náročnosti nebo mnoţství 

technik i více vyučovacích hodin (výtvarná výchova, pracovní činnosti … ), které 

následovaly za sebou dle platného rozvrhu. Vzhledem k tomu, ţe v 1. třídě většinu 

předmětů učí třídní učitelka, bylo moţné pracovat v blocích a do činnosti tak přímo 

zapojit mezipředmětové vztahy. Zároveň bylo moţné flexibilně reagovat na momentální 

náladu a práceschopnost skupiny. V jednotlivých metodických listech budou 

mezipředmětové vztahy uváděny v tabulce (viz. tabulka. č. 2)  

Tabulka č. 2 Příklad tabulky pro mezipředmětové vztahy  

Český jazyk  

Řečová výchova  

Pracovní činnosti  

Další oblasti rozvoje  

 

 

1. Metodické listy 

 

Tvarování písmen 

 

Téma: Písmena velké tiskací abecedy (obr. č. 1) 

Hlavní činnost: Tvarování písmen velké tiskací abecedy z různých materiálů, 

upevňování učiva českého jazyka (dále jen ČJ) a čtecích dovedností.  

Čas: 10-15 min – čas je pouze orientační, závisí na aktuálním sloţení a naladění 

skupiny a schopnosti dětí udrţet pozornost.  

Pomůcky a materiál: špejle, provázek, v jiné hodině lze pouţít modelovací hmotu. 

Pracovní postup: Kaţdý ţák má k dispozici špejle nalámané na různou délku a 

provázek. Ze vzorové kartičky přečtou písmeno, jmenují některá slova, která na toto 

písmeno začínají a potom písmeno vytvoří pomocí špejlí, provázku nebo jejich 

kombinace. Děti, které mají s tvarováním písmene problém, mohou písmeno vytvářet 
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přímo na vzorové kartičce a poté činnost opakovat mimo kartičku. Při této činnosti 

pracují děti na koberci v libovolné poloze.  

Hodnocení: Tuto aktivitu jsem pouţívala na počátku školního roku pro zpestření bloku 

ČJ a uvolnění atmosféry ve třídě. Většina ţáků velmi dobře zvládala skládání písmen, i 

slabší ţáci měli moţnost zaţít úspěch, který je motivoval k dalším činnostem.            

Mezipředmětové vztahy:  

Český jazyk upevňování čtecích dovedností, psaní, první hláska ve slově 

Řečová výchova rozvoj slovní zásoby, sluchová percepce 

Pracovní 

činnosti 

Montáţ a demontáţ 

Další oblasti 

rozvoje 

jemná motorika, soustředěnost, pravolevá a prostorová orientace, 

sebevědomí 

 

 

Divadelní figury 

 

Téma: Divadelní figury (obr. č. 2) 

Hlavní činnost:  Kombinovaná technika (kašírování, malba, textilní techniky). Výroba 

postav z divadelního prostředí. Postavy děti vyráběly se záměrem zúčastnit se celostátní 

výtvarné soutěţe osob s mentální retardací Radost 16 s tématem „Divadlo“. Vlastní 

tvorbě předcházelo povídání o divadle a pohádkách či příbězích, které se tam hrají. 

Návštěva divadelního představení následovala během školního roku.   

Čas: 6 vyučovacích jednotek 

Pomůcky a materiál: nafukovací balonky, tapetové lepidlo, noviny, papírové ubrousky, 

tónovací malířské barvy Remacol, lepidlo Herkules, nůţky, kancelářský papír, roličky 

od papírových utěrek a toaletního papíru, alobal, čtvrtka, drát, stará prostěradla, zbytky 

černé a červené látky, šicí potřeby, staré ramínko, obyčejná tuţka, štětce, černá tuš, 

vlasec, tavná pistole s lepidlem, foukací fixy. 

Pracovní postup: Děti pracovaly ve skupinkách. Technikou kašírování vytvářely tři 

hlavy. Na nafouknutý balónek nanášely natrhané kusy novin tapetovým lepidlem. 

Pomocí novin a lepidla vytvořily obličej (očí, nosu, úst), uši a krk. Na poslední vrstvu 

pouţity bílé svačinové ubrousky. Po proschnutí hlav (cca 48 hodin) se děti věnovaly 

tvorbě účesu a malování obličeje. Vlasy ţáci vytvářeli v malých skupinách nastříháním 
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papírových pruhů a jejich stočením přes pravítko. K hlavě je pak lepili lepidlem 

Herkules. Detaily obličeje domalovali černou barvou. Ruce vytvořili obkreslením svých 

rukou na čtvrtku. Kaţdou ruku tvoří 2 papírové ruce polepené bílou látkou a mezi nimi 

v oblasti prstů drátky, které umoţní naznačení pohybu ruky. Paţe děti stočily z pruhů 

prostěradla. Následovala kompletace postav a dokončení detailů oblečení. Na ramínko 

ţáci nejprve navlékli paţe a omotali je kolem celé délky ramínka. Pak přidali pruh látky 

s prostřiţeným otvorem v oblasti krku. Paţe k látce přišili v oblasti ramen. Hlavy postav 

dostaly děti jiţ s vytvořeným drátěným poutkem k zavěšení. Značná dopomoc učitelky 

byla nutná při spojení hlavy a těla na ramínku. První postava byla ţena, které foukacími 

fixy ţáci dekorovali pruhovanou šálku a leţérně ji uvázali kolem krku. Druhou postavou 

byl muţ – hudebník. Opět foukacími fixy dekorovali látku puntíky, kterou s dopomocí 

uvázali jako motýlek. Flétna byla vytvořena z roliček od kuchyňských utěrek, alobalu a 

detaily domalovány černou tuší. Připevněna byla pomocí vlasce a tavné pistole. 

Poslední postavou byl Harlekýn. Knoflíky na jeho oděvu jsou z látky naplněné 

vatelínem a přišité. Srdce je papír polepený rudou látkou. Límec vytvořili nařasením 

pruhu bílého prostěradla.    

Hodnocení: Tato činnost důkladně prověřila trpělivost dětí i učitelky. Ţáci byli trvale 

kladně motivováni a vedeni k pečlivé práci. Techniku kašírování zvládali poměrně 

dobře, náročné bylo udrţet jejich pozornost na práci a trpělivě rovnoměrně nanášet 

dostatečně silnou vrstvu novin bez zbytečného plýtvání lepidlem. Při dokončování 

detailů panovala uvolněná atmosféra, některé děti projevily velkou dávku fantazie 

kreativity při tvorbě účesů. Výsledek hodnotím velmi pozitivně, coţ podporuje i fakt, ţe 

tyto postavy byly vybrány výtvarníky Divadla Kolín mezi nejúspěšnější práce výtvarné 

soutěţe Radost 16.     
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Mezipředmětové vztahy:  

ČJ – literární 

výchova 

čtení příběhů z divadelního prostředí, návštěva výstavy výtvarných 

prací v divadle 

Řečová výchova 
vyprávění vlastními slovy o divadle, rozvoj slovní zásoby a 

jazykového citu 

Matematika 
upevňování znalosti základních geometrických tvarů (obdélník, 

kruh) a těles (koule) 

Výtvarná 

výchova 

Malba, kresba 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady, textilní techniky 

Prvouka 

rozdílné vlastnosti různých materiálů (látka, papír, kovový drát…), 

změna vlastností při kombinaci materiálů (papír s lepidlem tvrdne, 

papír s látkou a drátem je pevnější a lze měnit jeho tvar apod.), 

pojmenování a znalost částí lidského těla  

Další oblasti 

rozvoje 

prostorové vnímání, jemnou motoriku, kreativitu, sociální interakci, 

komunikaci 

 

 

Land-art 

 

Téma: Land – art (obr. č. 3, 4) je výtvarná tvorba prováděná přímo v přírodním 

prostředí prostřednictvím přírodnin – šišky, klacky, suché plody, kameny apod.  

Hlavní činnost: Sestavení libovolného obrazu z přírodnin dostupných v nejbliţším 

okolí. Dochází ke sbliţování s přírodou, jejímu bezprostřednímu vnímání a budování 

kladného vztahu k ţivotnímu prostředí, uvolnění a relaxaci. 

                                                 (Majerová 2008) 

Čas: cca 45 min 

Pomůcky a materiál: přírodniny – šišky, kaštany, ţaludy, listy, jehličí, klacky, kameny, 

květiny, kůra stromů atd.  

Pracovní postup: Motivací byla hra na lesní skřítky, kteří si hrají mezi stromy a svou 

činností chtějí potěšit lidi, kteří se v lese procházejí. Ale také je něco naučit. Poté ţáci 

začali shromaţďovat různé přírodniny. Měli naprostou volnost ve výběru materiálu 
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s podmínkou, ţe nesmí zničit ţádné keře nebo stromy. Nasbíraný materiál jsme společně 

pojmenovali, řekli si jaké je jeho vyuţití (např. potrava pro zvěř nebo ptáky). Poté se 

ţáci museli ve skupinách domluvit, jaký obraz vytvoří.  

Hodnocení: Při práci panovala uvolněná atmosféra. Ţáci většinou potřebovali alespoň 

slovní vedení nebo dopomoc. Jen malá část dětí ve třídě je schopna zapojit kreativitu a 

fantazii a vytvářet vlastní díla, pokud nemají konkrétní zadání. 

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

kladný vztah k přírodě, získávání zkušeností jak se v přírodě chovat 

abychom ji neničili 

Tělesná výchova hrubá motorika, orientace v prostoru, turistika 

Výtvarná 

výchova 

Land-art 

Pracovní 

činnosti 

Sebeobsluha, hygienické zásady 

Prvouka 
poznávání rostlin, třídění stromů na listnaté a jehličnaté, čím se ţiví 

některá zvířata a ptáci 

Matematika geometrické tvary, pravolevá orientace  

Další oblasti 

rozvoje 

fantazie, kreativita, sociální interakce, komunikační dovednosti 

 

 

Koláţ - Byla cesta, byla ušlapaná 

 

Téma: Vánoční koleda „Byla cesta, byla ušlapaná.“ (obr. č. 5) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (koláţ, malba, tisk). Inspirací a motivací byl 

poslech a zpívání vánočních koled.      

Čas: 3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: Čtvrtky A3, A4, bramborová tiskátka se základními 

geometrickými tvary, vodové barvy, barvy Remacol, mastný pastel, tuš, štětce, špejle, 

brčko, bublinková fólie, kartonové prouţky, nůţky, lepidlo Herkules. 

Pracovní postup: Postavy jsme vytvářeli pomocí základních geometrických tvarů 

vyřezaných na bramborových tiskátkách. Vlasy postaviček děti vytvořily rozfoukáním 

barevné skvrny brčkem. Na zaschlé tiskané postavy dotvořili tuší detaily obličeje a 
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oděvu. Pozadí je sloţené ze dvou čtvrtek formátu A3. Na celou plochu čtvrtek nanesly 

barvu a nechaly zaschnout. Jednobarevný podklad děti dekorovali tiskem různými 

materiály – roličky od toaletního papíru, bublinková fólie, pruhy kartonu apod. Při 

kompletaci pozadí a postav spojili dvě pozadí k sobě, pak nalepili postavy a doplňky. 

Mastným pastelem dotvořili kontury.          

Hodnocení: Koledy a vánoční písně vytvořily příjemnou a uvolněnou atmosféru. Ţáci 

pracovali se zájmem a nasazením. Tisk s bramborovými razítky i ostatními materiály je 

činnost velmi oblíbená. Skládání obrázků z geometrických tvarů nenásilně motivovalo 

děti k upevňování jejich pojmenování a rozlišování. Průběh práce i její výsledek 

hodnotím velmi kladně i proto, ţe koláţe z této série byly vybrány výtvarníky Divadla 

Kolín a vystaveny mezi nejúspěšnějšími pracemi účastníků výtvarné soutěţe Radost 16. 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební 

výchova 

poslech, reprodukce a význam vánočních koled 

Řečová výchova 
dechové cvičení, převyprávění textu písně vlastními slovy, rozvoj 

slovní zásoby 

Výtvarná 

výchova 

Malba, tisk, koláţ 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Prvouka 
upevňování pojmenování částí lidského těla. Znalosti o 

bramborách, kde se pěstují, moţnosti jejich vyuţití 

Matematika 
upevňování rozlišení a pojmenování základních geometrických 

tvarů, jejich počet, rozlišení a pojmenování barev 

Další oblasti 

rozvoje 

orientace v mikroprostoru, fantazie, kreativita, koordinace oko – 

ruka, paměť, sluchová percepce, jemná motorika, relaxace 

 

 

Vánoční kapr 

 

Téma: Vánoční kapr (obr. č. 6) 

Hlavní činnost: Zpracování odpadového materiálu - lepení, stříhání.   

Čas: 1 vyučovací jednotka 
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Pomůcky a materiál: karton lepidlo Herkules, víčka od jogurtů, špejle, alobal, nůţky, 

bílý a modrý papír.  

Pracovní postup: Vzhledem k věku a dodrţení bezpečnosti obdrţeli ţáci jiţ 

vyříznutého kapra z kartonu. Špejle nalámali na potřebnou délku a nalepili je na ploutve 

a ocas. Ploutve, ocas a hlavu pokryli alobalem. Následovalo přilepování šupin z víček 

od jogurtů směrem od ocasu k hlavě. Poslední řadu u hlavy tvořily jen půlky víček. 

Nakonec děti vystřihly a nalepily oko.  

Hodnocení: Ţáci se přímo podíleli na shromaţďování materiálu (víček od jogurtu) od 

počátku školního roku. Pracovali ve dvou skupinách. Mezi dětmi vznikaly občasné 

rozepře kvůli dělbě práce, samy se špatně domlouvaly na kompromisu.  

Mezipředmětové vztahy: 

Environmentální 

výchova 

třídění a vyuţití odpadového materiálu, ochrana vodního prostředí 

Řečová výchova 
kapr – vánoční symbol, tradiční pokrm – vánoční tradice a zvyky, 

říkanky, rozvoj slovní zásoby 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Prvouka 
kapr (ryba) – její potrava, ţivotní prostředí, rybí maso jako sloţka 

zdravého jídelníčku 

Další oblasti 

rozvoje 

jemná motorika, prostorové vnímání, orientace v prostoru, 

soustředěnost, koordinace oko-ruka, trpělivost  

 

 

Sněhuláci 

 

Téma: Sněhulák (obr. č. 7) 

Hlavní činnost: Modelování, zpracování zbytkového materiálu z jiných činností. 

Čas: 2 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: střihový papír, tapetové lepidlo, lepidlo Herkules, špejle, barevný 

a kancelářský papír, nůţky, obyčejná tuţka, děrovačka, zbytek polystyrenové desky, 

modelína.  

Pracovní postup: Ţáci pracovali ve skupinách po dvou. Vyrobili koule ze střihového 

papíru a tapetového lepidla. Dle mnoţství pouţitého lepidla koule vysychaly aţ 24 
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hodin. Další činností byla příprava podkladu z polystyrenu, který ţáci nahodile polepili 

kornout z barevného papíru, oči a knoflíky – kolečka z děrovačky, klobouk- stočený 

prouţek barevného papíru. Sněhuláka přilepili k podkladu. Na stromky pouţili kolečka 

nastřiţená do poloviny a slepená do tvaru širokého kornoutu. Vţdy zelené a bílé k sobě 

a navlečené na špejli. Proti posunu na špejli papírové kornoutky zajišťuje krouţek 

z modelíny. „Zasněţené“ stromky rozmístili v okolí sněhuláka. 

Hodnocení: Při tvorbě působily děti uvolněně. Pracovaly téměř samostatně. Jejich 

přístup byl tvůrčí. Bez mé intervence samy vymýšlely, co ještě sněhulákům chybí.  

Mezipředmětové vztahy:  

Prvouka 
roční období, vhodné oblečení – „Co si oblékneš, kdyţ půjdeš 

stavět sněhuláka?“ 

Matematika 

upevňování pojmenování geometrických těles (koule) a tvarů 

(kruh), počet do tří, rozlišení velikosti a upevňování pojmů větší, 

menší, nejmenší 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, úklid pracovního místa, sebeobsluha, hygienické 

zásady 

Výtvarná 

výchova 

Modelování 

Další oblasti 

rozvoje 

prostorové vnímání, jemná motorika, zručnost a trpělivost, 

komunikace a sociální interakce 

 

 

Malování na sníh 

 

Téma: Pro tuto výtvarnou aktivitu nebylo zadáno ţádné téma. Ţáci tvořili zcela 

spontánně jakékoliv obrazy. Jednalo se spíše o experimentování s technikou, kterou 

ţádné z dětí dosud nemělo moţnost si vyzkoušet.  

Hlavní činnost: Malba do sněhu. Nejsem si jistá, zda jiţ někdo tuto výtvarnou aktivitu 

s dětmi popsal. V dostupných zdrojích jsme ji nenašla. Nápad se zrodil zcela náhodně, 

kdyţ takto obarvenou vodu pouţíval na lyţařském kurzu FTVS pedagog, který za námi 

přijel se svými svěřenci s mentální retardací. On ji, ale pouţíval jen k vyznačení 

prostoru pro sportovní aktivity. Po návratu do zaměstnání jsme se s kolegou domluvili 

na uměleckém vyuţití potravinářského barviva ve vodě. 
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Čas: 1 vyučovací jednotka 

Pomůcky a materiál: PET lahve s dírkou ve víčku, voda, potravinářské barvivo. 

Pracovní postup: Jeden sáček se rozpustí v cca 2 l vody. Na školní zahradě ţáci pak 

tvořili dle vlastní fantazie a zručnosti. Většina dětí s barvou a nezvyklým uměleckým 

nástrojem (PET lahev) jen experimentovala a vznikaly abstraktní dílka (obr. č. 8) nad, 

kterým jsme vedli debaty o jejich moţném významu – květina, motýl, ohňostroj. Jiní 

ţáci si s nezvyklým náčiním poradili lépe a vytvořili velmi pěkné obrazy (obr. č. 9).  

Hodnocení: Přípravou na tuto činnost bylo také správné oblečení do zimní přírody. I 

přes to, ţe vycházky za zimními radovánkami byly předem avizované, některé děti 

neměly dostatečné oblečení. Vhledem k tomu, ţe se k naší skupině neplánovaně 

připojily děti z druhé třídy, vznikl nedostatek lahví. Tím tato aktivita získala další 

rozměr. Nastalou situaci bylo moţné vyuţít k prověření ohleduplnosti a trpělivosti 

všech zúčastněných dětí. Tuto aktivitu hodnotím jako velmi zdařilou. Děti při ní byly 

uvolněné a nespoutané nějakými kritérii.  

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

Při aktivitách v přírodě je nutné pouţívat materiály, které ji 

nepoškodí a nezatíţí. Proto jsme pracovali s potravinářským 

barvivem, které je určeno k barvení potravinářských výrobků a 

konzumaci. 

Český jazyk procvičování tvarů písmen netradiční technikou 

Řečová výchova Rozvoj slovní zásoby a jazykového citu  

Prvouka vhodné oblečení v zimním období 

Pracovní 

činnosti 

Sebeobsluha, hygienické zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba 

Matematika Rozlišení a pojmenování barev, pravolevá orientace 

Další oblasti 

rozvoje 

fantazie, zručnost, kreativita, prostorové vnímání, abstraktní cítění, 

jemná motorika, grafomotorika, trpělivost, ohleduplnost, 

komunikace a sociální interakce, prostorová orientace, sebevědomí 
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Barvy v pohybu 

 

Téma: Barvy v pohybu (obr. č. 10) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (malba, stříhání). Tato aktivita měla za úkol 

naučit ţáky, ţe umělecké dílo nemusí mít podobu konkrétní věci, osoby … a i tak můţe 

něco sdělit.  

Čas: 1vyučovací jednotka 

Pomůcky a materiál: čtvrtky, klovatina, anilinové barvy, štětec, nůţky. 

Pracovní postup: Nejprve si ţáci vystřihli jiţ narýsovaný rámeček z čisté čtvrtky. 

Klovatinou potřeli celý povrch čtvrtky a do ní zapouštěli libovolné odstíny anilínových 

barev. Pozorovali, jak se barvy rozpouští a vzájemně prolínají. Po pokrytí celé čtvrtky si 

ţáci vybrali nejzajímavější místo na čtvrtce, kolem kterého umístili rámeček v 

libovolném směru.  

Hodnocení: Vzhledem k tomu, ţe někteří nedodrţeli pokyny ke stříhání, došlo k 

nutným úpravám a téměř kaţdý rámeček byl originál.  Tato činnost je pro ţáky 

atraktivní, protoţe jim poskytuje volnost ve výběru barev a experimentování s jejich 

umístěním na plochu. Některé děti se vysloveně vyţívaly v pozorování tvarů, které se 

na ploše samovolně vytvářely. Celkový výsledek je velmi efektní s malým pracovním 

úsilím. Práce byla spíš relaxační záleţitostí. 

Mezipředmětové vztahy:  

Matematika geometrické tvary (čtverec, obdélník), barvy 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, úklid pracovního místa, hygienické zásady, sebeobsluhy 

Výtvarná 

výchova 

Malba 

Další oblasti 

rozvoje 

jemná motorika, grafomotorika, soustředění, relaxace, fantazie, 

kreativita, abstraktní cítění, sebevědomí, prostorové vnímání 
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Koláţ voda 

 

Téma:  Voda (obr. č. 11) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (malba, koláţ, kresba). 

Toto dílo je součástí celoškolního projektu k Mezinárodnímu dni vody. Úkolem 

projektových dnů je netradiční formou výuky dojít k novým poznatkům. Jak uvádí 

Koten (2006, str. 270), projektové vyučování je jednou z nejefektivnějších forem výuky, 

kdy se ţáci aktivně účastí vyučování, vyhledávají si informace, řeší problémy a cvičí se 

v komunikaci.  

Čas: 3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: čtvrtky, anilinové barvy, štětec, inkoust, špejle, Klovatina, nůţky, 

lepidlo Herkules, papírové ubrousky, kuchyňská sůl, obyčejná tuţka, pravítko. 

Pracovní postup: Vlastní tvořivé práci předcházelo vyhledávání informací a obrázků 

na internetu a v literatuře, řešení kvízů a procházka do okolí řeky Labe.  

Podklad - Na první mokrou čtvrtku zapouštěli různé odstíny modré anilinové barvy. Po 

pokrytí celé čtvrtky barvou ji posypali kuchyňskou solí. Tak vytvořili podklad pro vodní 

prostředí. Na druhé čtvrtce tvořili podklad pro nebe zapouštěním mnohem světlejších 

odstínů modré barvy opět do mokrého podkladu. Na některých místech ţáci čtvrtku 

vysušili ubrouskem. Vznikl tak dojem mraků. Po zaschnutí nakreslili na středu rubové 

strany čtvrtky s „vodou“ vlnovku. V tomto místě čtvrtku rozstřihli. Čtvrtku s „oblohou“ 

rozstřihli v polovině po rovné čáře narýsované podle pravítka. Slepili k sobě vţdy „nebe 

a vodu“, tudíţ kaţdému vznikly dva obrázky. 

 Mořští ţivočichové - obdrţeli čtvrtku s předkreslenými konturami mořských 

ţivočichů a ryb. Na čistou stranu čtvrtky zapouštěli do rozetřené klovatiny anilinové 

barvy. Po zaschnutí klovatiny ţáci vystříhali libovolný počet vodních ţivočichů a 

nalepili je na připravený podklad. Vodní koláţ dokončili konturováním mořských 

ţivočichů a dokreslením detailů špejlí a inkoustem. 

Hodnocení:   Tato koláţ je sestavena z nenáročných a zábavných technik. Děti baví hrát 

si s barvami a vytvářet abstraktní obrazce. Zvláště si tyto činnosti uţívají děti, které 

dobře nezvládají kresbu. Zde mohou být úspěšné a vyrovnat se ostatním spoluţákům. 

Nejnáročnější bylo uhlídat všechny děti, aby dodrţely pouţití jen modrých odstínů na 

podklady.  

 



56 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

ochrana vodního prostředí 

Řečová výchova rozvoj slovní zásoby 

Prvouka 
voda – její dělení, vyuţití, léčebné účinky, vodní ţivočichové a 

rostliny 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba, kresba, koláţ 

Matematika geometrie - práce s pravítkem, pravolevá orientace 

Další oblasti 

rozvoje 

jemnou motoriku, grafomotoriku, emotivitu a empatii a zručnost, 

sebevědomí 

 

 

Ovce 

 

Téma: Ovce (obr. č. 12) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (malba, zpracování textilu, stříhání a lepení). 

Vlastní výtvarné aktivitě předcházelo zhlédnutí fotografií ovcí na interaktivní tabuli.  

Čas: 1 vyučovací jednotka 

Pomůcky a materiál: karton, zbytky látek podobné ovčí vlně, barvy Remacol, silné 

štětce, lepidlo Herkules 

Pracovní postup: Vzhledem k věku a schopnostem ţáků obdrţeli jednotlivé části ovce 

jiţ vyřezané z kartonu. Jedna skupina ţáků natřela nohy a hlavu hnědou barvou. Po 

zaschnutí domalovali oči. Druhá skupina nastříhala zbytky látky na přibliţně stejné 

kusy a lepili je na tělo a horní část hlavy. Nakonec sestavili celou ovci dohromady. 

Hodnocení: Jejich úkolem bylo rozlišit lícovou a rubovou stranu látky a lepit ji rubovou 

stranou dolů. Většině dětí toto činilo velké problémy, protoţe rozdíl byl jen ve struktuře 

a ne v odstínu barvy.  Některé děti měly potíţe systematicky polepit daný prostor bez 

mezer. Byla nutná trvalá kladná motivace. 
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Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

vyuţití odpadového materiálu 

Hudební 

výchova 

písně „Pásla ovečky v černém lese“ a „Běţela ovečka hore do 

kopečka“. 

Prvouka 

jaro – změny v přírodě, období rození mláďat, domácí zvířata a 

jejich mláďata, domácí zvířata a jejich prospěch pro člověka (ovce 

– maso, mléko, vlna 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba 

Další oblasti 

rozvoje 

jemnou motoriku, soustředěnost, sociální interakci, komunikaci, 

koordinaci oko – ruka, zručnost, smyslové vnímání (haptické 

vnímání rozdílů materiálů – tvrdý a hladký karton x hebká a měkká 

látka) 

  

 

Koláţ tělo v pohybu 

 

Téma: Tělo v pohybu  

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (malba, koláţ, kresba). Vyjádření radosti z 

pohybu byl hlavní záměr zadání této práce.  

Čas: 5 vyučovacích jednotek 

Pomůcky a materiál: Čtvrtky, barevné papíry, houbička na nádobí, anilínové barvy, 

barvy Remacol, štětce, lepidlo Herkules, nůţky, mastný pastel, saponát, brčko, kelímky 

polystyrenová podloţka, špendlíky, obyčejná tuţka, voskovky, akvarelové barvy.  

Pracovní postup: Vlastní práci předcházela procházka městem s důrazem a pozorování 

dlaţby a domů v ulicích. 

Podklad – dlaţba. Pro bliţší představu si děti ještě prohlédly fotografie různých 

dlaţeb na interaktivní tabuli. Nejprve pokryly celou plochu čtvrtky světle šedou nebo 

hnědou anilinovou barvou. Pak smíchaly bílou a černou barvu Remacol a tiskly 

houbičkou dlaţbu jako na chodníku. Na druhou část podkladu děti kreslily voskovkami 
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domy v řadě vedle sebe. Některé děti doplnily obrázek sluncem, květinami apod. Po 

dokončení kresby přetřely celý formát akvarelovými barvami.  

Bubliny - práce spočívala v bublání brčkem do kelímku s naředěnou barvou 

Remacol s vodou a saponátem aţ se nad kelímkem vytvořil barevný kopec. Na ten 

poloţili kartičku ze čtvrtky. Vznikla barevná nepravidelná kola s bublinkovým vzorem, 

která ţáci museli nechat zaschnout a pak vystřihnout.  

 Postavy - pracovali s rozstříhanou šablonou lidské postavy. Tu si nejprve (s 

dopomocí učitelky) upevnili do poţadované polohy na polystyrenové podloţce a 

barevném papíře (obr. č. 13). Ţáci šablonu obkreslili a vystřihli. 

 Kompletace celého díla - spojili obě části pozadí, na které přilepili postavu a 

několik bublinových koleček. Postavu konturovali mastným pastelem (obr. č. 14). 

Hodnocení: Jelikoţ úroveň kresby většiny dětí nedovoluje splnit poţadavek kreslit tělo 

v pohybu, byla vytvořena šablona.  I při práci se šablonou děti potřebovaly dopomoc a 

individuální přístup učitelky. Velmi nadšené byly z bublání do barevné emulze. Jejich 

zájem o tuto techniku nebral konce. Při závěrečné reflexi se děti snaţily popsat, jak na 

ně obrázky působí (vesele x smutně) a jak se jim pracovalo. 

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

význam čistého prostředí při sportu, čistých ulic ve městě 

Řečová výchova dechové cvičení 

Prvouka 

význam pohybu pro lidské tělo, oblečení vhodné pro sport, 

dopravní výchova – dodrţování pravidel silničního provozu při 

procházce městem 

Matematika 

upevňování základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh), pojmenování a rozlišování barev, míchání barev, 

pravolevá orientace 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba, kresba, koláţ 

Další oblasti 

rozvoje 

orientace v mikroprostoru, jemná motorika, grafomotorika, 

fantazie, kreativita, soustředění, sebevědomí 
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Rozkvetlý strom 

 

Téma: Kvetoucí strom (obr. č. 15) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (modelování, stříhání, lepení). Tento výrobek 

byl vyráběn jako součást výše popsaného grantového projektu. Ţáci sledované skupiny 

mají tedy na jeho výrobě jen částečný podíl.  

Čas: 2 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: roličky od toaletního papíru, kobercová role, kovové dráty o 

různé síle (od velmi silných a pevných po tenčí na drobné větvičky), barevné papíry, 

nůţky, lepidlo Herkules, lýko 

Pracovní postup: Základem je drátěná kostra pro větve, kterou jsme zasadili do 

kobercové role (kmenu). Na vytvarované dráty jsme navlékali roličky od toaletního 

papíru a vytvořili tak korunu stromu. Dále jsme vytvořili mnoţství bílo-růţových květů 

s listy z barevných papírů a přilepili je na větve stromu. Jeden z ţáků stočil hnízdo 

z lýkového vlákna a uloţil je do koruny stromu. 

Hodnocení: Většina ţáků skupiny je schopna dle svých moţností vystřihnout 

předkreslený tvar, ale obkreslení šablony bývá prozatím velmi nepřesné a zdlouhavé. 

Proto ţáci obdrţeli značné mnoţství zkopírovaných tvarů k prostému vystřiţení a 

následnému slepení. U jednoho z ţáků vznikl nápad, vytvořit na stromě hnízdo pro 

ptáky a také se toho iniciativně ujal. Při práci byl ve třídě čilý, ale ne nepříjemný ruch a 

pohyb. Ţáci chodili mezi stromem a lahvemi pokaţdé, kdyţ si nechystali květinku. Tato 

činnost se jim moc líbila, cítili se při ní volnější.  

Strom byl vystaven v rámci prezentace projektu s dalšími výrobky ve výloze 

v centru města. Při procházce jsme si ho byli prohlédnout. A ţáci mají moţnost 

pochlubit se rodičům. Nemám zpětnou vazbu, jestli některé z dětí naše výtvory rodičům 

ukazovalo. 
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Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

vztah k přírodě, ochrana ptačích hnízd 

Řečová výchova Říkanky o jaru 

Prvouka nástup jara, změny v přírodě, změny počasí, změny v oblékání 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Matematika Počet do 3 (květ se skládal ze 3 částí) 

Další oblasti 

rozvoje 

trpělivost a zručnost, jemnou motoriku, orientaci v prostoru, 

sociální interakci  

 

 

Barvy a sůl 

 

Téma: Hra s barvou  

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (malba, sůl). Tato činnost byla záměrně 

zvolena jako nenáročná aţ relaxační v trochu hektickém období školního roku. 

Čas: 1 vyučovací jednotka 

Pomůcky a materiál: čtvrtka, štětec, vodové barvy, kuchyňská sůl 

Pracovní postup: Ţáci pokryli povrch čtvrtky vodou a zapouštěli do ní libovolné barvy.  

Pozorovali, jak se barvy rozpíjí a prolínají. Po pokrytí celé plochy čtvrtky posypali 

povrch kuchyňskou solí a nechali zaschnout. Kuchyňská sůl v některých místech mírně 

zkrystalizovala, jinde způsobila odbarvení podkladu.  

Hodnocení: Druhý den mohli ţáci pozorovat, jak se jejich obrázek proměnil a pokusit 

se definovat, jaké pocity v nich směs barev probouzí. Obrázek uvedení v příloze (obr. č. 

16) dětem připomínal bouřku.    
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Mezipředmětové vztahy:  

Prvouka Letní počasí- bouřky z tepla, ochrana člověka při bouřce 

Matematika Pojmenování barev 

Pracovní 

činnosti 

sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba 

Další oblasti 

rozvoje 

Relaxace, jemná motorika, fantazie, kreativita, abstraktní cítění.  

 

 

  

Loutky z vlny 

 

Téma: Loutky z vln – pštrosi (obr. č. 17) 

Hlavní činnost: Textilní techniky. Tento výrobek byl vyráběn jako součást výše 

popsaného grantového projektu. Ţáci sledované skupiny mají tedy na jeho výrobě jen 

částečný podíl.  

Čas: 3 vyučovací jednotky, 3 skupiny ţáků různých věkových skupin 

Pomůcky a materiál: Zbytky různobarevné vlny, dřevěné laťky, provázek, dřevěné 

odřezky, čtvrtka nebo karton, nůţky, tuţka, kladívko, hřebíčky. 

Pracovní postup: Bambule – Z kartonu nebo čtvrtky se vytvoří dvě velikosti šablon na 

namotávání vlny pro bambule. Šablony mají kruhový tvar s kruhovým otvorem 

uprostřed a jsou vţdy dvě u sebe. Okolo vzniklého kruhu se provléká vlna v hojném 

mnoţství. Po té se na hřbetu vlna v celém obvodu rozstřihne, mezi šablonami se vlna 

stáhne provázkem, šablony se odstraní a bambule se upraví do poţadovaného tvaru. 

Bambule tvoří základ pro hlavu a tělo loutky.  

 Krk a nohy - stáčení vlny do silných šňůr. Dvojice si naměří několik kusů vlny 

asi třikrát delší neţ je poţadovaný konečný rozměr, stojí proti sobě a stáčí kaţdý na 

jinou stranu. Kdyţ se provaz začne kroutit, přiloţí konce k sobě a protaţením mezi 

palcem a dlaní uhladí do poţadovaného tvaru. Zkompletují se části těla k sobě, dotvoří 

detaily z papíru (zobák, oči), připevní se dřevěná kolečka jako chodidla a připevní 

k dřevěnému kříţi. 

Hodnocení: Ţáci pracovali ve dvojicích s občasnou dopomocí učitelky. Při 
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dlouhodobém namotávání ţáci potřebují stálou kladnou motivaci.  Tento výrobek 

vyuţívá uvedená skupina dále jako dětmi oblíbenou učební pomůcku v řečové výchově 

(obr. č. 18).  

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

vyuţití odpadového materiálu 

Řečová výchova 
vyuţití loutek v dramatizaci – monolog, dialog, se zpěvem, rozvoj 

kreativity a slovní zásoby, mluvní obratnosti  

Prvouka 
pštros pták, který není z naší krajiny, jeho domovským kontinentem 

je Austrálie, jeho vejce má obsah jako 20 slepičích vajec  

Dramatická 

výchova 

Hra v roli 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady, práce se dřevem a textilem 

Matematika geometrická tělesa (koule), pojmy věší x menší, kratší x delší 

Další oblasti 

rozvoje 

jemné motoriky, trpělivosti, soustředění, zručnosti, sociální 

interakce, komunikace, prostorového vnímání 

 

 

Květiny ve váze 

 

Téma: Květinový motiv ze ţivých květin (obr. č. 19) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (koláţ, malba, práce s ţivými květinami)  

Čas: 3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: Vylisované ţivé květiny, bílé a barevné čtvrtky, vodové barvy, 

nůţky, štětec, lepidlo Herkules, barevný a kancelářský papír, mastné pastely, noviny, 

knihy na zatíţení. 

Pracovní postup: Jako přípravu na práci ţáci absolvovali vycházku do parku, kde 

nasbírali různé květiny, které pojmenovávali. Po návratu do třídy proloţili květiny listy 

novin a vloţili mezi knihy. Podklad vytvořili tak, ţe tupováním nanášeli akvarel 

převáţně v odstínech zelené na mokrou čtvrtku. Pokračování na práci probíhalo 

přibliţně po týdnu, aţ kdyţ byly květiny vylisované. Původní formát podkladu (A4) si 

děti rozstřihly na třetiny. Dostaly na výběr nalepit květiny libovolně (jako na louce) 
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nebo je naaranţovat do vázy. Vázu si ţáci vystřihli z papíru, který nejprve zmačkali a 

poté přetírali mastným pastelem. Po nalepení na podklad ještě nakreslili tímto pastelem 

konturu vázy. Finální úprava spočívala v nalepení 2-3 malých formátů na jeden velký 

formát. 

Hodnocení: Při ukládání čtvrtek k proschnutí se stala nehoda a dvě děti upustily celé 

„vodovky“ na vyrovnané výkresy. Tato situace poslouţila k tomu, aby se děti naučily 

pracovat s chybou a náhodou. I nepředvídané situace lze vyuţít ku prospěchu. Příhoda 

nijak nenarušila výsledný efekt díla. Velká většina prací byla aranţována do vázy, louka 

jen v malém mnoţství výsledných prací.  

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

vyuţití přírodnin, sběr rostlin bez poničení ţivotního prostředí 

Tělesná výchova Procházka do okolí školy 

Prvouka 
poznávání a pojmenování květin, jejich moţné vyuţití – pícnina, 

léčivá bylina, koření apod. 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady, sběr bylin, lisování, 

Výtvarná 

výchova 

Malba, kresba, koláţ 

Matematika  

Další oblasti 

rozvoje 

grafomotoriku, prostorové cítění, jemnou motoriku, fantazii, 

kreativitu, koordinaci oko – ruka, zručnost, trpělivost, sebevědomí 

 

 

Pavouk 

 

Téma: Pavouk v pavučině (obr. č. 20) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (navlékání korálků, drátování). Tento výrobek 

byl vyráběn jako součást výše popsaného grantového projektu. Ţáci sledované skupiny 

mají tedy na jeho výrobě jen částečný podíl. 

Čas: 3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: kameny, dvě různé síly měděného drátu, skleněné korálky 

různých velikostí, kleště 
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Pracovní postup: První činností bylo odrátování kamenů silnějším drátem do tvaru 

pavučiny. Navlékáním drobných korálků na tenký drát vytvořili polotovar, ze kterého 

byly později vytvořeny nohy pro pavouky. Dále jsme vytvořili těla a hlavičky 

pavoukům z větších korálků, připevnili noţičky a zkompletovali finální výrobek.  

Hodnocení: Při této činnosti se překvapivě nejlépe uplatnil chlapec D., který často bývá 

málo trpělivý na jemnou práci a má potíţe s udrţení pozornosti. Práce s drátem a 

korálky ho evidentně velmi zaujala a bavila.   

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

pavouci jsou součástí ţivotního prostředí, je třeba je ochraňovat 

jako jiné tvory, čím se ţiví – význam pro rovnováhu v přírodě 

ČJ - literární 

výchova 

Diskuse o rčení, ţe pavouci nosí štěstí. 

Matematika Počet do 2, 4 (2 korálky na tělo a hlavu, 4 polotovary pro nohy) 

Pracovní 

činnosti 

Drátování, navlékání korálků, sebeobsluha, úklid pracovního místa, 

hygienické zásady 

Další oblasti 

rozvoje 

jemnou motoriku, trpělivost, kreativitu, sociální interakci, 

koordinaci ruka – oko, zručnost a miktoprostorové vnímání 

 

 

Město 

 

Téma:  Město (obr. č. 21) 

Hlavní činnost: Kombinovaná technika (kresba, malba, koláţ). Tento výrobek byl 

vyráběn jako součást výše popsaného grantového projektu. Ţáci sledované skupiny mají 

tedy na jeho výrobě jen částečný podíl. 

Čas: 3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: karton, řezák, nůţky, lepidlo Herkules, barvy Remacol, houbička 

na nádobí, zbytkové pěnové hmoty, zbytkové dekorované papíry, balicí papíry, pozlátka 

z bonboniéry, tuš, štětce různé tloušťky, obyčejná tuţka.  

Pracovní postup: První činností bylo předkreslení tuţkou na kartony různého formátu 

siluety města a vyříznutí řezákem. Poté dokreslení dalších domů na celý prostor 

kartonu. Předkreslené domy jsme obtáhli tuší. Některé střechy a okna jsme kolorovali 

tiskem barvami Remacol v různých tvarech, nalepovali okna z rozličných papírů, u 



65 

 

některých oken ţáci doplnili konturu tuší.  

Hodnocení: Na této práci ţáci pracovali velmi nadšeně. Museli být trpěliví, aby se na 

velkém formátu všichni vystřídali. Velmi je potěšilo, ţe hotové dílo mohli dále pouţívat 

jako kulisy při dramatizaci v řečové výchově společně s loukami pštrosů (obr. č. 18). 

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

i město je ţivotní prostředí, které je třeba udrţovat a starat se o ně 

(např. odvoz a třídění odpadků atd.) 

Řečová výchova 
vyuţití jako kulisy v dramatizaci – monolog, dialog, se zpěvem, 

rozvoj kreativity a slovní zásoby, mluvní obratnosti 

Prvouka 
rozdíl mezi bydlením ve městě a na venkově, pojmenování 

některých významných staveb ve městě 

Matematika 
Počet do 5 – okna v jedné řadě, barvy, geometrické tvary, pravolevá 

orientace 

Dramatická 

výchova 

Hra v roli 

Pracovní 

činnosti 

Stříhání, lepení, řezání, sebeobsluha, úklid pracovního místa, 

hygienické zásady 

Výtvarná 

výchova 

Malba, kresba, koláţ, tisk 

Další oblasti 

rozvoje 

jemná motorika, grafomotorika, trpělivost, soustředění, zručnost, 

sociální interakce, komunikace, prostorové vnímání, fantazie, 

koordinace ruka – oko 

 

  

Vaření  

 

Téma: Příprava pohoštění (obr. č. 22), prostření stolu a oslava Mezinárodního dne dětí (obr. 

č. 23). 

Hlavní činnost: Záţitková estetika. Vytvoření záţitku aktivním podílem na přípravě 

pokrmu, prostírání stolu a účastí na oslavě. K výchově uměním – artefiletice je moţné 

vyuţít vnímání všemi smysly (hmat, zrak, chuť, sluch, čich). Pro kaţdý z pěti smyslů je 

určitý vjem libý či nelibý, estetický nebo neestetický. Podporu vnímání mnoha smysly 

skýtá právě vaření a stolování. Společenská komunikace a konverzace, etika.      
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Tato činnost byla součástí výše popsaného grantového projektu. Ţáci sledované 

skupiny mají na realizaci jen částečný podíl.  

Čas:  3 vyučovací jednotky 

Pomůcky a materiál: párátka, alobal, miska, malá vařečka nebo vidlička, stěrka, nůţ, 

prkénko, tácy, nit, silnou jehlu, špejle, dortová forma. Potraviny jsou rozepsané u 

kaţdého receptu. 

Pracovní postup:  

Sladké jednohubky – potřebujeme: banány, dětské piškoty a rozpuštěnou čokoládovou 

polevu.  

Banán nakrájíme na kolečka a napichujeme na párátko mezi dva dětské piškoty. 

Pak namáčíme v rozpuštěné čokoládové polevě. Necháme v chladu odleţet do druhého 

dne. 

Ovocní hadi – potřebujeme: hroznové víno, čokoládovou polevu (hnědá a bílá)  

Kuličky hroznového vína navlékáme na cca 20-30cm dlouhou nit (jako korálky). 

Celého hada namočíme v hnědé čokoládové polevě. Po zatuhnutí dozdobíme bílou 

polevou.  

Střecha z Be-Be sušenek – potřebujeme: 2 balíčky Be-Be sušenek (1x kakaové – hnědý 

obal, 1x máslové nebo cereální – červený nebo zelený obal), 500g tvarohu, cukr 

krupice, vanilkový cukr, 3-4 banány. 

 Oba tvarohy rozmícháme s vanilkovým cukrem a dle chuti dosladíme 

krupicovým cukrem. Rozprostřeme alobal ve dvou vrstvách v šíři asi 50cm na stůl. 

Sušenky klademe na alobal střídavě světlá, tmavá (jako šachovnice).  Vrstvu sušenek 

potřeme cca 1/3  mnoţství tvarohu a narovnáme druhou vrstvu sušenek. Opět „jako 

šachovnice“ (na světlou sušenku přijde tmavá). Druhou vrstvu sušenek potřeme 

zbývajícím tvarohem, na střed poloţíme celé oloupané banány. Delší strany obdélníku 

pomocí alobalu zvedneme k sobě, vytvoříme tvar střechy a alobal zajistíme ve špičce 

proti otevření. Roládu uloţíme do druhého dne do chladu.  

Ovocné špízy – potřebujeme: různé druhy ovoce (jablko, pomeranč, jahody, kiwi, 

hroznové víno...) 

 Děti oloupaly a nakrájely různé druhy ovoce na větší díly a navlékaly libovolně 

na špejle. Špízy v drobnějším provedení lze pouţít na ozdobení sklenice s nápojem. 

Nepečený ovocný dort – potřebujeme: 3x zakysaná smetana (200ml), 3 x měkký tvaroh, 

kakao, Granko, cukr krupice, vanilkový cukr, 2 balíčky dětských piškotů, jakékoliv 

ovoce (můţe být i kompotované). 
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 Zakysanou smetanu a tvaroh rozmícháme s cukrem a vanilkovým cukrem. 

Rozdělíme na polovinu a do jedné přidáme kakao, druhou necháme bílou. Na dno 

dortové formy začneme vrstvit piškoty, bílou smetanu a tvaroh, ovoce, tmavou smetanu 

a tvaroh, piškoty….. Takto pokračujeme, dokud není forma plná nebo nedojdou 

suroviny. Necháme odleţet do druhého dne. Na ozdobu posypeme Grankem. 

Kaţdá skupina dětí připravila část pohoštění, společně pak prostřeli stůl a 

oslavili MDD. 

Hodnocení: Všichni ţáci pracovali velmi nadšeně. Velký důraz jsem kladla na 

dodrţování hygienických zásad (důkladně umýt ruce před započetím práce, neolizovat 

nástroje ani prsty). Okamţitou odměnou pro děti bylo, ţe si mohly sníst všechny zbylé 

suroviny. Při společném hodování si děti upevňovaly slušné chování u stolu, naučily se 

přivítat návštěvu. Oslava se všem moc líbila, na připravených pokrmech si pochutnali. 

Mezipředmětové vztahy:  

Prvouka 

Původ potravin: tvaroh – mléko – kráva, ovoce – roste na stromech, 

piškoty – upečené z těsta – mouka – obilí- roste na poli. Hygienické 

zásady, pravidla slušného chování u stolu 

Matematika 
Geometrické tvary a tělesa, počet kusů, upevnění pojmů světlý-

tmavý, prostorová orientace 

Pracovní 

činnosti 

Příprava jídla, sebeobsluha, úklid pracovního místa, hygienické 

zásady 

Další oblasti 

rozvoje 

Kreativita, smyslové vnímání (sladkokyselé…), jemná motorika, 

sociální interakce, koordinace oko-ruka, trpělivost, 

mikroprostorové vnímání, komunikace, sebebědomí 

 

 

Mazurka  

 

Téma: Společenský tanec  - Mazurka (obr. č. 24), videonahrávka tance je součástí 

prezentace diplomové práce. 

Hlavní činnost: Společenský tanec je jednou z moţností hudebně pohybové výchovy a 

metod artefiletiky. V arteterapii je vyuţíván spíše tanec výrazový: 

„Výrazový tanec zaujal zvláštní dimenzí v současné arteterapii, neboť vyuţívá 

mentálně hygienické prvky spontánního tanečního projevu k uvolnění psychické tenze, 
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jenţ je léčena v rámci psychoterapeutického procesu.“                 (J. Jebavá, 1998, s. 17) 

 

Domnívám se, ţe společenský tance, v tomto případě zcela jednoduchá mazurka 

na dětskou píseň „Měla babka čtyři jabka“, je jednou z moţností, jak nenásilnou a 

humornou formou vést ţáky ke slušnému chování a vzájemné empatii. Videonahrávka 

tance je součástí prezentace diplomové práce. 

Čas: 10 min 

Pracovní postup: Nácvik jednoduchého tance byl následující. Během hudební výchovy 

se ţáci naučili píseň „Měla babka čtyři jabka“. Vţdy je nutná prvotní praktická ukázka 

krátkých úseků, které se později spojují do nacvičovaného celku. V počátcích nácviku 

nebo po delší pauze je nutné provádět pohyb společně s ţáky a doprovázet jej 

smluvenými gesty (ukázat směr pohybu apod.). Později jiţ stačí jen gesta, která 

pomohou v orientaci pomalejším ţákům i po nacvičení a upevnění celku. Ţáci tuto 

aktivitu velmi přivítali, bavila je. Jen občas docházelo k rozepřím při rozdělování do 

tanečních párů. To bylo záminkou k vysvětlení pravidel společenského chování.  

Hodnocení: K této činnosti jsem přistupovala s mírnými obavami, ale děti byly skvělé. 

Nechyběla ochota tančit v páru, aţ na jednu výjimku (fyzický kontakt s tímto chlapcem 

nemá rád ţádné z dětí) nikdo partnera neodmítal. Při nácviku tance tanec byli ţáci 

soustředění, aktivní a velmi spokojení. Naučili se druhou sloku písničky, kterou 

většinou neznali.  

Mezipředmětové vztahy:  

Tělesná výchova pohybový projev, hrubá motorika, koordinace 

Hudební 

výchova 

Poslech a reprodukce písně  

Řečová výchova 
samostatný slovní projev – převyprávění textu písně, rozvoj slovní 

zásoby 

Prvouka 
Jablka: kde rostou, jaké je jejich vyuţití, patří – nepatří do zdravé 

výţivy, proč? Zásady společenského chování - ţádost o tanec. 

Matematika 
Pravolevá orientace, počet do 2 a do 4, jaký tvar jablka mají – 

koule, moţné barvy jablek 

Další oblasti 

rozvoje 

Rytmizace, sluchová percepce, soustředění, orientace v prostoru, 

emotivita, sociální interakce, komunikace, empatie, trpělivost, 

prostorové vnímání 
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Labyrinty 

 

Téma: Návštěva labyrintů v zámeckém parku zámku Loučeň u Nymburka (obr. č. 25). 

Hlavní činnost: Záţitková estetika – zprostředkování záţitku aktivním procházením 

labyrintů. Zámecký park v Loučni poskytuje v tomto směru široké moţnosti. Na 

internetových stránkách zámku uvádějí: „Místo vhodné pro zábavu, relaxaci i 

meditaci.“ Součástí anglického parku je 10 labyrintů a bludišť z v různém provedení 

(kamenné, palisádové, tisové, travní, provazové ….). Různorodý materiál poskytuje 

velké mnoţství vjemů. V parku je umístěné velké mnoţství informačních tabulí, které 

poskytnou malým zábavu (prstové labyrinty) a velkým poučení. Dalšími moţnostmi 

vyţití jsou např. lanová stezka, malý amfiteátr, dětské hřiště. Zámek je také dějištěm 

mnoha vzdělávacích, kulturních a společenských akcí.  

                            (Zámek Loučeň, viz. internetové stránky) 

Čas: 4 vyučovací jednotky 

Hodnocení: Celý výlet hodnotím velmi kladně, ţáci se o prostředí parku i labyrinty 

aktivně zajímali. Mnozí se poctivě snaţili kaţdý labyrint nebo bludiště absolvovat. 

Některé děti se snaţily orientovat v plánku parku a sledovaly, které labyrinty a bludiště 

jsme jiţ absolvovali, a která nás čekají. Celý den byly děti velmi bezprostřední, 

vyuţívaly větší volnost pohybu. Vše v rámci předem daných pravidel.  

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

Zásady správného chování v přírodě, ekologické myšlení a chování 

Tělesná výchova Turistika, prostorová orientace, hrubá motorika 

Řečový výchova 
Rozvoj slovní zásoby a jazykového citu, vyprávění záţitku 

vlastními slovy 

Prvouka 

Pokus o orientaci na mapě, opakování rostlin a ţivočichů ţijících 

v parku a rybníku, zásady slušného chování na veřejnosti a 

v restauraci, dodrţování hygieny na výletě 

Matematika 
Počet do 10, pravolevá orientace, upevňování znalosti 

geometrických tvarů a barev 

Další oblasti 

rozvoje 

Soustředění, relaxace, sociální interakce, komunikace 
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Dramatizace pohádky 

 

Téma: Pohádka „O budce“. Videonahrávka dramatizace pohádky O budce je součástí 

prezentace diplomové práce. 

Hlavní činnost: Dramatizace pohádky O budce. Dramatická výchova je součásti 

artefiletiky. Valenta (2008) uvádí, ţe základním metodickým principem je „hra v roli“. 

Role je učební úkol, který od ţáka vyţaduje, aby svým chováním vytvořil fiktivní 

postavu v určité situaci. V dramatické výchově jde o to roli hrát, ale také o to ji 

sledovat.  

„Hraní rolí = výchovná a vzdělávací metoda, která vede k plnění esteticko-výchovných, 

osobnostně a sociálně rozvojových a věcně vzdělávacích cílů ...“ 

                                                 (J. Valenta, 2008, s. 53) 

Čas: 10 min 

Pomůcky a materiál: Molitanové kostky a relaxační matrace sestavené do podoby 

budky.  

Pracovní postup: Nejprve se všichni zúčastnění ţáci seznámili se stejnou verzí 

pohádky. Vzhledem ke specifickým potřebám v učení všech ţáků je vhodné pohádku 

nejprve přečíst jako součást relaxační chvilky. Poté si děti mohou prohlédnout obrázky a 

pohádku společně i samostatně sestavit a vyprávět podle obrázků. Pak jiţ někteří znají 

základní kostru příběhu a je moţné přistoupit k vlastní dramatizaci. Základem jsou 

velmi jednoduché dialogy a dostatek času na její nacvičení. Po ukončení práce v rámci 

reflexe ţáci hodnotí celou činnost. Rozebírají charakter a způsob jednání postav 

z pohádky. Pokusí se najít příměr k reálným ţivotním situacím.     

Hodnocení: Ne všechny děti jsou schopné sami vytvořit přiměřený slovní projev 

(dialog). V prvních fázích nácviku předkládá učitelka dětem vhodné krátké věty. Pokud 

si dítě výroky samo v průběhu dramatizace upraví, je tato aktivita vítána. Dramatická 

výchova je velmi oblíbenou činností, o kterou si ţáci často sami říkají. Jiţ zvládnutá 

oblíbená pohádka slouţí jako odměna za dobře vykonanou jinou práci.  

 

 

 

 

 



71 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Environmentální 

výchova 

Ochrana zvířat a jejich přirozeného ţivotního prostředí. 

Tělesná výchova Orientace v prostoru, hrubá motorika 

ČJ – literární 

výchova 

Poslech a reprodukce pohádky, dějová posloupnost, vyprávění 

pohádky dle obrázků 

Matematika Počet a početní operace (sčítání) do 5 

Prvouka 
pojmenování zvířat, jejich mláďat, přirozené prostředí, potravní 

řetězec 

Dramatická 

výchova 

Hra v roli 

Řečová výchova slovní zásobu, jazykový cit, vyjadřovací a komunikační dovednosti 

Další oblasti 

rozvoje 

kreativitu, soustředění, emotivitu, sociální interakci, empatii, 

sebevědomí, fantazie 

 

 

Romská píseň 

 

Téma: Romská kultura (tanec, píseň …). Videonahrávka romské písně v podání ţákyně 

1. třídy ZŠ praktické je součástí prezentace diplomové práce. 

Hlavní činnost: Multikulturní výchova je podporována jako začleněním průřezových 

témat do výuky. Jako podpora romské kultury pracuje na naší škole taneční krouţek pro 

romské dívky, na akcích školy vystupuje kapela bývalých romských ţáků.  

 

„Identita národnostních menšin je určována na základě jazyka, tradic, 

náboţenství a kulturního dědictví ... “            (Scheu in Průcha, 2001, s. 63) 

 

Čas: 1 vyučovací jednotka 

Pracovní postup: Během této hodiny jsme si s dětmi povídali o různých kulturách, o 

tom, ţe kaţdý člověk jinak vypadá. 

Hodnocení: Hodnocení této hodiny bych rozdělila na dvě části. Jako učitelka jsem byla 

potěšena, ţe všechny děti měly chuť se do aktivity zapojit. Mohly zazpívat jakoukoliv 

písničku. Byla jsem překvapena, ţe romskou píseň jako celek předvedly jen tři dívky. 
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Ostatní romské děti znaly jen malou část písničky nebo si byly jistější v české dětské 

písničce.  

 Dětmi byla hodina ohodnocena velice kladně, přejí si ji pravidelně opakovat. 

Neubránily se však překvapení, ţe paní učitelce nevadí, ţe mluví nebo zpívají romsky.   

Mezipředmětové vztahy:  

Multikulturní 

výchova 

Seznámení s jinou kulturou, podpora etnické identity romských dětí 

Hudební 

výchova 

Poslech a reprodukce písní 

Dramatická 

výchova 

Hra v roli 

Další oblasti 

rozvoje 

Soustředěnost, emotivita, sociální interakce, sebevědomí 

   

 

 

2. Grafy   

 

Graf č. 1 Vyučované předměty a průřezová témata 

 

Graf č. 1 vyjadřuje četnost jednotlivých předmětů a průřezových témat 
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zařazených do činností artefiletického projektu. Z grafu vyplývá, ţe nejčastěji bylo 

uplatněno a upevňováno učivo a poznatky z předmětů prvouka, matematika a pracovní 

činnosti. Všechny tři předměty byly uplatněny v 18 aktivitách z 22. Řečová a 

environmentální výchova se objevily ve 13-ti aktivitách, český jazyk a tělesná výchova 

v 5-ti,  hudební výchovu obsahovaly 4 č a dramatickou výchovu 3 činnosti. Nejméně, a 

to jednou byla vyuţita multikulturní výchova.  

 

Graf č.2 Četnost ostatních oblastí rozvoje 

 

Graf č. 2 vyjadřuje, na kterých oblastech rozvoje osobnosti mají artefiletické 

aktivity v projektu největší podíl. Z grafického zpracování je viditelné, ţe nejvíce byla 

rozvíjena jemná motorika, a to v 17-ti aktivitách z 22 činností. Ve 14-ti činnostech 

Oblasti rozvoje
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Jemná motorika prostorové vnímání, sociální interakce

kreativita, soustředěnost trpělivost

fantazie, komunikace, zručnost sebevědomí, PLO

koordinace oko-ruka grafomotorika

orientace v prostoru relaxace, smyslové vnímání a emotivita

empatie, abstrktní cítění ohleduplnost, rytmizace, paměť
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prostorové vnímání a sociální interakce, v 11-ti kreativita a soustředěnost, v 10-ti 

trpělivost, v 9-ti fantazie, komunikace a zručnost, v 8-mi aktivitách sebevědomí a 

pravolevá orientace, v 7-mi koordinace oko – ruka, v 6-ti grafomotorika, v 5-ti orientace 

v prostoru, ve 4 relaxace, smyslové vnímání, emotivita a ve 3 empatie a abstraktní 

cítění. Nejméně, a to jednou, byla v činnostech procvičována paměť, rytmizace a 

ohleduplnost.   
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V. DISKUSE 

 

Hypotéza č. 1 Domnívám se, ţe estetické prostředí kmenové třídy a 

motivační působení pedagoga by mohlo romské děti více zainteresovat k 

pravidelné školní docházce.   

 

Pod pojmem estetické prostředí si můţeme představit ledacos. Pro kaţdého 

člověka má pojem estetické jiný význam a rozměr. V této konkrétní třídě jsem se snaţila 

v rámci omezených finančních prostředků vytvořit variabilní prostor se zónami pro 

výuku, relaxaci, úloţné prostory a hygienu. Pracovní zónu tvoří prostor s lavicemi pro 

kaţdé dítě před tabulemi (klasickou černou a interaktivní). Spojením několika lavic 

snadno vytvoříme velký pracovní stůl pro výtvarné činnosti.  

Třída je vymalována zelenou barvou v neutrálním odstínu, který by měl 

vyvolávat klid, harmonii, svěţest a naději. Podporuje pocity stálosti, trvalosti a 

soustředěnosti (Jebavá, 2000, s. 43). Na zdech jsou dvě velké sítě, které slouţí 

k prezentaci dětských prací. Záměrně jsem nezdobila třídu obrazy. Systém sítí je 

variabilní a plně vyhovující pro velké i menší formáty. Uchycení prádelními kolíčky je 

bezpečné a rychlé. Děti se na výzdobě třídy přímo podílí tvorbou díla i jeho instalací. 

 Docházka všech ţáků je během roku průběţně sledována. Ve školním roce do 

třídy docházelo maximálně 12 ţáků. Z toho 5 ţáků (1 romská dívka, 1 romský chlapec a 

3 neromští chlapci) byli v docházce velmi poctiví s minimální a vţdy omluvenou 

absencí.  

Dalších 5 romských dětí (1 chlapec a 4 dívky) mělo vysoké absence nebo větší 

či menší nedostatky v omlouvání. V některých případech se podařilo při komunikaci se 

zákonnými zástupci dosáhnout nápravy. Některé nedostatky byly řešeny ve spolupráci 

se sociálními pracovnicemi.    

Velmi problematickou a často neomlouvanou docházku měli 1 romská dívka a 1 

romský chlapec. Jejich případy byly velmi komplikované a řešené s odborem sociálních 

věcí a v dívčině případě i s Policií ČR. 

Výše popsaná hypotéza se potvrdila jen částečně. Lze to vysvětlit tím, ţe 

docházka do školy v tomto věku nezávisí na dítěti samotném, ale na jeho rodině 

(zákonných zástupcích). Dítě v tomto věku dokáţe jiţ svůj názor vyjádřit, ale 

v domácím prostředí zcela logicky přebírá názor své rodiny a dodrţuje poslušnost. 
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Vztah romské menšiny ke vzdělání je popisován v mnoha knihách. Vesměs se 

shodují, ţe Romům na vzdělání příliš nezáleţí. Nemá pro ně okamţitý efekt, z kterého 

by měla prospěch celá komunita. Romská mentalita není nastavena na kalkulování a 

plánování do budoucnosti.  

                  (Říčan 1998, Šišková 1998, Hübschmannová 1993, Vágnerová 2004) 

 

Pravidelná nebo alespoň uspokojivá docházka romského dítěte bývá důsledkem 

spolupráce třídní učitelky s rodinou, případně sociální pracovnicí nebo nějakou 

neziskovou organizací.  

 

„Romská rodina můţe být – obyčejně pod nějakým sociálním tlakem - formálně 

ochotna ke spolupráci. Avšak i v těchto případech jde zpravidla o pouhou proklamaci, 

která nemá ţádné praktické důsledky.“  

     (Vágnerová, 2004, s. 142) 

 

S tímto tvrzení se plně ztotoţňuji. Mé zkušenosti z praxe jsou podobné. Při 

jednání s rodiči ţáků, kteří mají nějaké kázeňské nebo výukové problémy, se toto 

tvrzení ukázalo jako opodstatněné. Ale poznala jsem i výjimku, o které se zmiňuje 

Klíma (in Říčan, 1998). Romští rodiče, kteří svou dceru maximálně podporují ve 

vzdělání, její případné a nijak časté školní neúspěchy se mnou konzultují a chtějí znát 

uţívané metody, aby doma s dcerou učivo procvičovali stejným způsobem.         

Z reakcí dětí lze soudit, ţe v tomto věku chodí do školy rády. Těší se na předem 

avizované akce, hry, kamarády a snad i učitelku. Po delší nepřítomnosti se spolu srdečně 

vítáme. Mnohé z nich si na konci školního roku posteskly, ţe se na prázdniny netěší, 

protoţe budou jen doma a raději by chodily do školy.   

 

 

Hypotéza č. 2 Domnívám se, ţe ve výchovně vzdělávacím procesu romských 

ţáků je nezbytné důsledné dodrţování předem daných pravidel.   

 

Tato hypotéza se během mé práce s romskými dětmi stoprocentně potvrdila. 

Vzhledem k vysokému procentu romských dětí ve třídě, s přihlédnutím ke kombinaci 

diagnóz a s tím spojenými speciálními vzdělávacími potřebami všech dětí je nutné, aby 

výuka měla určitou strukturu a byl obecně dodrţovaný vnitřní řád třídy. Děti byly s 
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pravidly postupně seznamovány, aby měly moţnost si je zaţít. Veškerá pravidla platí 

pro všechny děti bez rozdílu. Ze zkušenosti mohu říci, ţe obzvláště romské děti jsou 

velmi citlivé na nespravedlnost, byť způsobenou neúmyslně. Na druhou stranu jejich 

pojetí spravedlnosti je velmi svérázné. Hovoří o tom mnohé studie a publikace (Říčan 

1998, Bakalář 2004, Sekyt in Šišková 1998). Romové mají svůj způsob pojetí reality. 

Skutečnost si často upraví tak, jak jim vyhovuje a opravdu tomu sami věří. Pak lehce 

můţe dojít k nedorozumění. S upravování pravdy a lhaním se setkáváme nejen u dětí, 

ale i dospělých Romů. Říčan (1998) uvádí, ţe lhaní „gadţům“ (neromům) uţívají s 

naprostou samozřejmostí. Mohu říci, ţe s některými rodiči mám stejnou zkušenost. 

Není to však pravidlem a většina rodičů se naše úmluvy snaţí dodrţet. Ţáky ve třídě se 

snaţím naučit, ţe i nepříjemnou pravdu mi mají sdělit ihned. Pokud mi budou lhát a k 

odhalení pravdy dojde později, nebudu jim moci věřit, aţ to opravdu budou potřebovat. 

Strukturovaný reţim dne pomáhá především ţákům s PAS, ADHD, ale je přínosný i pro 

ostatní děti. Rozvrh dne, týdenní kalendář a rozpis sluţby mají dětí stále na očích na zdi. 

Mohou se kdykoliv podívat, která část dne je za nimi a co je ještě čeká. Při strukturaci 

dne pomáhá také náš ranní rituál, kdy se pozdravíme, přivítáme, řekneme si jaký je den 

a jaké aktivity jsou v plánu.  

Na dodrţování reţimu si většina romských ţáků musela zvyknout. Vzhledem k 

tomu, ţe reţim není romské výchově vlastní. V romské rodině dítě jí, kdyţ má hlad. 

Chodí spát, kdyţ je ospalé a ne, kdyţ ho rodiče uloţí. Říká a dělá si, kdy chce a co chce. 

V romské komunitě se všichni vyjadřují ke všemu, samostatné rozhodování není 

podporováno ani vítáno.  

 

 

Hypotéza č. 3 Domnívám se, ţe osobnost pedagoga má vliv na úroveň 

komunikace s rodinou romského ţáka. 

 

Tato hypotéza se zcela potvrdila. Osobnost pedagoga má stěţejní vliv na úroveň 

komunikace s rodinou romského dítěte. Podotýkám jen, ţe ve smyslu kladném i 

záporném. Vzájemné vztahy a úroveň komunikace je závislá na dobré vůli obou stran. 

Někteří romští rodiče mají z dětství velmi hluboko zakořeněnou zášť aţ odpor ke škole. 

Velmi těţko ji překonávají a to se také odráţí na úrovni komunikace mezi nimi a 

učitelem jejich dítěte. Učitele v podstatě povaţují primárně za nepřítele. V tomto 

případě by měl učitel zvolit cestu nejmenšího odporu, ale nesmí polevit v zákonem 
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daných poţadavcích na plnění školních povinností.  

Souhlasím s myšlenkami, které ve svých dílech vyjádřili Říčan (1998), Sekyt (in 

Šišková 1998) a Vančáková (2008), ţe pedagog si v prvé řadě musí uvědomit rozdílnost 

romské mentality, tím více, je-li ve spojení se sociálním vyloučením. Musí být 

připraven na to, ţe Romové málokdy chodí někam sami. Rodiče často něco (ze slušnosti 

nebo z pocitu povinnosti) slíbí a pak nejsou schopni to dodrţet. Je nesmyslné po nich 

chtít, aby změnili způsob výchovy. Jde o to udrţet komunikaci v pozitivní rovině, snaţit 

se pochválit dítě jak to jen jde, ocenit snahu rodiny a vyjádřit pochopení s těţkostmi. 

Pokud potřebujeme vyjádřit kritiku, vţdy mezi čtyřmi očima, šetrně a věcně.  

 

„Pozor: vstřícnost neznamená měkkost nebo ústupnost na nepravém místě, 

podléhání nátlaku, kdyţ romští rodiče vymáhají neoprávněné výhody.“ 

  (Říčan 1998, s. 110) 

 

 Spolupráce školy s rodiči romských ţáků je ještě mnohem důleţitější neţ u ţáků 

neromských. Není moţné očekávat, ţe se rodič na třídní schůzku dostaví automaticky. 

Spolupráci je třeba navazovat nenásilně průběţně od počátku školní docházky dítěte.  

 

 

Hypotéza č. 4 Domnívám se, ţe artefiletika umoţňuje lépe zapojit 

mezipředmětové vztahy do výuky. 

 

 Domněnka vyjádřená ve čtvrté hypotéze se při aplikaci artefiletického projektu 

zcela potvrdila. Při veškerých uměleckých aktivitách, které jsou popsány v metodických 

listech ve výsledcích diplomové práce, bylo uplatněno a procvičováno nebo dále 

rozvíjeno učivo z několika předmětů. Byly uplatněny klíčové kompetence (k učení, k 

řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) a průřezová 

témata (osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální 

výchova) uvedené ve školním vzdělávacím plánu. Výše uvedený artefiletický program 

zcela naplňuje úvodní heslo školního vzdělávacího plánu: „Slyším=zapomenu. Vidím = 

zapamatuji si. Udělám = pochopím.“  

 Evoluci výuky umění a propojení s výukou ostatních předmětů podporují mnozí 

autoři např. Bailey: 
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 „It is well enough to teach art in special class periods in connection with special 

subjects. If is better to care for art everywhere in school life.“
4
 

                                                                                                       (H. T. Bailey 2009, s. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Překlad: Je dobré vyučovat umění ve speciálních třídách v propojení s určitým předmětem. Je lepší, aby 

umění prostupovalo celým školním ţivotem. 
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VI. ZÁVĚR 

 

 H. Read (1967) ve své knize Výchova uměním navazuje na Platonovu myšlenku, 

ţe umění má být základem výchovy. Nemohu a ani nechci převychovávat romské děti 

ve své třídě. Jen bych se ráda pokusila naplnit obě stanoviska, která H. Read (1967, s. 9) 

vyjádřil v úvodu své knihy: 

 

1. stanovisko 

„Člověk má být vychováván tak, aby se stal tím, čím je.“      

2. stanovisko: 

„... má být vychováván tak, aby se stal tím, čím není.“ 

 

 Tato dvě tvrzení jsou neslučitelná jen zdánlivě. A dokonale vystihují právě 

problematiku výchovy a vzdělávání romských dětí ze sociálně slabého prostředí. Je 

třeba respektovat a podporovat vztah k romským tradicím, zvykům a kultuře. A tím 

pomoci budovat identitu kaţdého dítěte.  

 Zároveň je třeba vytvořit dětem reţim, pravidla, která budeme společně 

dodrţovat. Nastavit hranice, jejichţ překročení nelze tolerovat. Podporovat kladný vztah 

ke vzdělání, snaţit se vytvořit správné hygienické a pracovní návyky.  

 V tomto můţe pomoci příjemné prostředí školy a třídy, do kterého se ţáci rádi 

vracejí. Osobnost učitele, kterého mají ţáci rádi a rodiče jej respektují jako autoritu pro 

své děti na rovnocenné úrovni jako jsou pro dítě autoritou oni sami. Samozřejmě stejný 

respekt projevuje i učitel rodičům. S neúspěchy v komunikaci s rodinou je nutné počítat. 

Ne kaţdý člověk je ochoten či schopen přistoupit k dialogu.  

 Nezanedbatelnou skutečností je, ţe diplomová práce se týká ţáků na ZŠ 

praktické. Ke specifikům romské populace je třeba přičíst sníţenou intelektovou úroveň 

(oblast lehké mentální retardace) ţáků. V některých případech v kombinaci se 

sluchovým postiţením, poruchami chování (např. ADD, ADHD aj.), autismem, 

elektivním mutismem. Dalším neopomenutelným faktorem je moţná sníţená mentální 

úroveň u rodičů některých ţáků.  

 Předpokládám, ţe výstupy mé práce by mohly pomoci učitelům, kteří se s 

romskými ţáky ve své praxi setkávají. Především romské etnikum poznat a potom se 

snaţit pochopit důvody, které je k jejich jednání vedou. Inspirovat učitele k vyuţití 
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různých forem artefiletiky při výuce. Zapojení artefiletiky do všech předmětů s vyuţitím 

mezipředmětových vztahů. Vyuţít metod artefiletiky k zapojení klíčových kompetencí a 

průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, 

environmentální výchova atd.) školního vzdělávacího plánu do výuky. 
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