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Záměrem diplomové práce je nastínit vývoj učitelské profese na vybraných
pedagogických osobnostech od druhé poloviny 18. století do první poloviny 20.
století. Práce je členěna na dvě části - teoretickou a empirickou.
Základem teoretické části jsou portréty čtyř pedagogických osobností. Portréty
mapují život a působení Jakuba Jana Ryby, Jana Vlastimíra Svobody, Věnceslava
Metelky a Františka Bakule. Nedílnou součástí teoretické části jsou také podněty
k výletům do míst v České republice, která jsou spjata s těmito učiteli.
Základem empirické části je projekt „Osobnost učitele v proměnách času". Tento
projekt se opírá o medailonky tří pedagogických osobností (J. J. Ryby, V. Metelky a
F. Bakule), které jsou určeny žákům 5. ročníku základní školy. Projekt má přiblížit
žákům historické období prostřednictvím života a působení učitelů. Snahou projektu
je integrace

předmětů

a mezipředmětových

vztahů

na základě

rámcového

vzdělávacího programu.
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Abstract

The intent of the Dissertation is to outline the development of teacher's
profession on selected pedagogical personalities from the second half of the 18th
century to the first half of the 20th century. The work is divided into two parts theoretical and empirical ones.
The basis of the theoretical part is represented by profiles of four padagogical
personalities. The personality profiles provide mapping of the life and activities of
Jakub Jan Ryba, Jan Vlastimír Svoboda, Věnceslav Metelka and František Bakule.
An integrál part of the theoretical section is also formed by tips for trips to the
places in the Czech Republic which are linked with these teachers.
The basis of the empirical part is represented

by the project

referred

to as „Teachers Personality in the Course of Time Development". This project is
built on the professional profiles of three pedagogical personalities (J. J. Ryba, V.
Metelka and F. Bakule) which are designed for pupils of the 5 th class of the
elementary school. The project should make pupils familiar with the historical period
through the life and activities of teachers. The aim of the project is the integration of
disciplines and interdisciplinary relations on the basis of a generál framework
education programme.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. ÚVOD

Před dvěma roky o letních prázdninách jsem navštívila skanzen v Přerově nad
Labem. Procházela jsem se mezi chalupami, prohlížela si skromně zařízeně
světničky a obdivovala se řemeslné dovednosti našich předků.
Nejvíce času jsem strávila ve staré škole. Vesnická třída z 19. století mě
okouzlila svou atmosférou starého mocnářství. Figuríny dětí a pana učitele,
umístěné v této expozici, jako by najednou ožily. Ve svojí fantazii jsem se vrátila
do doby, kdy děti psaly na břidlicové tabulky a pan učitel uměl hrát na housle.
Tady jsem si uvědomila, že se změnilo nejen prostředí školní třídy ale i celé
školství. Vždyť v průběhu staletí prošlo školství velkými změnami sociálními,
politickými, hospodářskými a pedagogicko-metodickými. Všechny tyto změny
ovlivňovaly děti, rodiče a zejména pedagogy.
Když jsem se rozhodovala o tématu své diplomové práce, vzpomněla jsem si
na prázdninový výlet do skanzenu. Začala jsem se věnovat osobnostem, které
velkou

měrou

školní

prostředí

vytvářely,

děti

vychovávaly,

vzdělávaly

a

připravovaly na život.
Zamýšlela jsem

se nad tím, jaké postavení

měli učitelé

v

18.,

19. a ve

20.

století. Zajímalo mě, v jakých sociálních a ekonomických poměrech žili, jaké
profesní nároky museli splňovat, co vše kromě svého povolání zvládali.

Otázek

stále přibývalo. Hledala jsem na ně odpovědi, a tak se pomalu začala rodit moje
diplomová práce „OSOBNOST UČITELE V PROMĚNÁCH ČASU".
Problematika školního prostředí a vztahů mezi učiteli a žáky se objevuje nejen
v odborných publikacích ale i jako vděčné téma ve filmu a literatuře. Na závěr
jsem si vypůjčila slova Boženy Němcové z povídky Pan učitel. Velmi pěkně zde
líčí svůj vztah ke škole a popisuje pana učitele, kterého bych přála všem dětem:
„šest let byla jsem v Chvalíně, a čemu jsem se tam naučila, to mi zůstalo dobrým
základem dalšího učení; a nejen já, ale všickni, kteří jsme tam do školy chodili, na
Pana učitele s vděčným srdcem pamatovat budem. Naučilť nás milovati Boha,
vlast a bližního jako sebe samého, a i méně schopní tolik vědomostí nabyli, co
každému k živobytí nevyhnutelně třeba."

2. METODY POUŽITÉ V DIPLOMOVÉ PRÁCI

2.1. Empirické metody
Metoda dotazování
Dotazování

je

v současnosti

nejčastější

pedagogickém výzkumu, v české i zahraniční

aplikovanou
pedagogice.

metodou

v

„Jde o způsob

shromažďování informací od respondentů (dotazovaných subjektů), a to na
základě písemně předkládaných otázek nebo výroků." 1 V pedagogickém výzkumu
se dotazování využívá nejčastěji ve formě dotazníků pro zjišťování názorů a
Postojů žáků, učitelů, rodičů aj.
Počátky užívání této metody jsou spojeny se jménem amerického psychologa
a pedagoga G. S. Halla. Hall zkoumal dotazníkem nejrůznější stránky psychiky
dětí a mládeže.
Při konstruování

a používání

dotazníku je důležité

respektovat

určité

Požadavky. Nejdůležitější je správná konstrukce dotazníku. Podle cíle dotazování
a

podle typu dotazovaných osob je nutné uzpůsobit strukturu dotazníku. To

znamená, že výzkumník musí rozhodnout, zda do dotazníku začlení jen uzavřené
otázky (k nimž respondenti jen označují odpovědi z nabídnutých alternativ), nebo
otevřené otázky (které respondentovi nevnucují volbu odpovědi, ale dávají mu
volnost k jejímu vyjádření), anebo škálované otázky (při nichž respondent hodnotí
posuzovaný jev podle zadané stupnice), nebo zda dotazník bude obsahovat
kombinace těchto otázek.Otázky musí být jasně a konkrétně formulovány. Otázky
je třeba formulovat tak, aby respondent otázku skutečně chápal, a aby ji všichni
r

espondenti chápali ve stejném významu. Tím se myslí, že slovník, termíny,

stupeň obecnosti pojmů jsou přiměřené respondentům. Je třeba dbát, aby otázky
nepůsobily sugestivně, aby nenaváděly k určitým odpovědím. Otázky musí být
stylisticky promyšlené a gramaticky správné.
Dále musí být dotazník konstruován tak, aby měl přiměřený rozsah. Je
důležité respektovat věk respondentů, jejich zkušenost s vyplňováním dotazníků

atd. To je zvlášť důležité, jsou-li respondenty dotazníku děti školního věku, u nichž
nesmí být překročena přiměřená doba pro práci s dotazníkem.
Neméně důležitý je i způsob zadávání dotazníku. V pedagogickém výzkumu
se uplatňují rozdílné způsoby zadávání. Jedním ze způsobů zadávání je velmi
pohodlné, ale neosobní rozesílání dotazníků poštou (např. na školy, rodičům aj.).
Výhodou je velké pokrytí respondentů, avšak nevýhodou je, že výzkumník takto
nepřijde do osobního kontaktu s respondenty, což ochuzuje jeho informovanost.
Další nevýhodou je nízká návratnost těchto dotazníků (obvykle jen asi 1 / 3 - 1 / 2
dotázaných vrací vyplněné dotazníky).
Další možnou aplikací je způsob distribuce, kdy výzkumník sám zadává
dotazníky respondentům, instruuje je a motivuje k jejich vyplnění.
S aplikací dotazníků jako metody empirického výzkumu je spjata určitá kritika
a pochybnosti. Výsledky dotazování nelze přeceňovat, je nutné na ně pohlížet
obezřetně a pečlivě zvažovat záměry. Nelze zaručit, že odpovědi respondentů
vyjadřují skutečně jejich názory, často může docházet k různým zkreslením,
zejména u respondentů mladšího věku.
Vzhledem k charakteristickým typům odpovědí se rozlišují dvě základní verze
dotazníků: strukturovaný (dotazník uzavřené formy, tj. s uzavřenými otázkami) a
nestrukturovaný (otevřené formy, tj. s otevřenými otázkami). Mezi další typy
dotazníků

patří

dotazník

standardizovaný

(ověřený

na

velkém

vzorku

respondentů), dotazník ad hoc (připravený pro jedno použití), speciální dotazníky
Pro měření parametrů edukačního prostředí (umožňují hodnotit skutečný stav
klimatu třídy) či dotazník se sémantickým diferenciálem (sémantický diferenciál je
škála, pomocí které respondent vyjadřuje své hodnotící postoje k vlastnostem
Posuzovaného jevu). Dotazníky jsou používány nejčastěji ke zjišťování postojů,
hodnotových orientací, sociálního klimatu.
Z hlediska objektivizace dat, získaných dotazníkem, je důležité spojovat jeho
užití s dalšími metodami, které doplní, zpřesní či prohloubí výsledky dotazníkové
metody (metoda pozorování, rozhovoru aj.).Tato metoda byla použita při realizaci
didaktického projektu se žáky 5. třídy.

Metoda rozhovoru
Písemný dotazník je jen jednou z forem dotazování. Obdobou písemného
dotazníku

je

ústní

rozhovor

neboli

interview.

„Rozhovor

je

metodou

bezprostředního kontaktu se zkoumanou osobou." 2
Podle účelu můžeme rozlišovat rozhovor diagnostický a výzkumný, podle
struktury rozlišujeme rozhovor řízený (probíhá podle otázek, jejichž znění i pořadí
jsou přesně určeny a předem připraveny) a volný (obsah, pořadí a formulace
otázek závisí na tazateli), z hlediska zúčastněných osob může jít o rozhovor
individuální (výzkumný pracovník pracuje s jednou osobou) nebo
(současně pracuje svíce osobami).

skupinový

Při rozhovoru lze klást otázky otevřené,

poskytující zkoumané osobě naprostou volnost odpovědi, nebo zavřené otázky, při
nichž respondent volí jednu z alternativ odpovědi. K umění rozhovoru patří i různé
techniky kladení otázek, které mají různé modifikace (otázky přímé, nepřímé,
projektivní).
Metoda rozhovoru je charakterizována přímou sociální interakcí. Navázání
osobního

kontaktu

usnadňuje

hlouběji

proniknout

do

motivů

a

postojů

respondentů. Při této metodě lze zachytit nejen sdělovaná fakta, ale i některé
vnější reakce dotazovaného,

a podle nich pohotově

usměrňovat

rozhovor

potřebným směrem.
Mezi základní podmínky rozhovoru patří přesné stanovení cíle a vypracování
Plánu výzkumu. Důležitou etapou je příprava rozhovoru. V přípravné etapě
výzkumník vymezí jasně problém, k němuž je rozhovor zaměřen a určí vzorek
respondentů.

V průběhu

rozhovoru

je

důležité,

aby

výzkumník

motivoval

respondenty ke spolupráci. Projevuje zájem o výpovědi respondenta.
Určitým problémem při použití metody rozhovoru je jeho zaznamenávání a
volba techniky registrace dat. Výzkumný pracovník buď sám zaznamenává
odpovědi během rozhovoru, nebo použije technického prostředku (magnetofonový
záznam). Použití magnetofonového záznamu umožňuje tazateli, aby se soustředil
na obsah

rozhovoru,

aby

mohl věnovat

pozornost

neverbálním

projevům

respondenta (mimika, gestikulace aj.) Dále umožňuje lépe navodit a udržovat

během rozhovoru sociální kontakty s respondentem. Oproti dotazníku je rozhovor
časově náročnou metodou a proto je zpravidla omezen počet respondentu.
Metoda rozhovoru se často používá s dalšími metodami, jako je dotazmk,
metoda pozorování i pedagogiok ý experiment. Tato metoda byla také použita pn
realizaci didaktického projektu.

2.2. Teoretické metody
Analýza a syntéza
„Jedná se o dva vzájemně podmíněné procesy, které od sebe nelze oddělit,
neboť spolu úzce souvisí. Analýza pedagogických jevů a procesů znamena
myšlenkové rozčleňování těchto celků na jednotlivé části. Analýza umožňuje
oddělit podstatné od nepodstatného, každá analýza vychází z určitého ce ku, který
rozkládá.

Syntéza

je

myšlenkové

spojování

částí

stránek,

vycienenych

prostřednictvím analýzy."

Indukce a dedukce
- ,óní wxiQtiiDuii
indukce a dedukce vzdy spolecne.
„V reálném procesu •poznáváni
vystupuji
bfci
- ao vzajemne
\/7áiemně
se rpodmiňující momenty složitého
Jsou to dva pevně spojene
, . , Pojem
tradiční
D . o m indukce
dialektického procesu poznáváni.
indukce označuje
] ve smyslu
/
o

U onómu cesiu
restu vyvu^
vyvozování hypotetických
zaveru ze
logiky úsudek od dílčího k. obecnemu,
^
_
událostí nkteré získáváme při pozorovaní,
udaiosu,
tradiční loqice
se chápe jako zaver, který
experimentech atd. Pojem dedukce vv tradiční
log

známých tvrzení,

• •
zjevu,

foutů
faktu,

směřuje od obecného k zvláštnímu.

2.3. Vyučovací metoda

Projektová metoda
m^tnHa v níž jisou žáci vedeni k
metoda je vyucovac.
metoda,
nmipktů aa zis*<*
získávajíj zkušenosti praktickou
samostatnému zpracování urcitych. projektu
„Projektová

. . .
, ,
,.5 D
r n i P k t o v á metoda
činností
a experimentováním.
Projektová
mewu vznikla již koncem 19. století a

je spjata se jménem amerického pedagoga J. Dewey. Jedná se o jednu
z nejvýznamnějších metod podporujících motivaci žáků a kooperativní učení.
„Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní
reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či
slovesného produktu." 6 Tato metoda byla použita při realizaci didaktického projektu
se žáky 5. třídy.

2.4. Historické metody pedagogického výzkumu

Metoda historická
Tato metoda se řadí k základním metodám pedagogického výzkumu. Na
historické metodě jsou založeny dějiny pedagogiky. Dějiny pedagogiky nás
seznamují s praxí i teorií výchovy vzdělání od vzniku lidské společnosti až do
současné doby. I v historicko-pedagogických výzkumech se používají obecně
vědecké metody, jako je analýza a syntéza, klasifikace, indukce a dedukce,
metoda srovnávací a

historickosrovnávací,

přímá metoda, biografická metoda atd.

Spolu s nimi se užívají metody specifické pro dějiny pedagogiky. Jedná se o
studium archivního materiálu, dokumentů, statistických údajů, učebnic i učebních
pomůcek, školní dokumentace apod. Také umělecké památky, zvláště literární
deníky, paměti, názory na výchovu, obsažené v umělecké lidové tvořivosti,
v příslovích jsou pramenem poznatků.

Metoda historickosrovnávací
„Metoda

historickosrovnávací

vede k poznání jednotlivých vývojových etap,

téhož jevu nebo různých jevů, existujících zároveň v rozličných vývojových
stádiích. Umožňuje objasnit, jak se v minulosti utvářelo pojetí a obsah vzdělání,
ukázat, jak vznikaly jednotlivé koncepce v konkrétních podmínkách historického
procesu atd."7

Metoda biografická
„Charakteristickým

rysem biografické

metody je přístup ke

společenské

skutečnosti prostřednictvím poznatků o životě jedinců." 8
Rozlišujeme dva typy biografické metody - individuální a skupinovou biografii.
U

individuální

biografie

historika

zajímá, v čem

život jedince

vypovídá

o

společenském vývoji. U skupinové biografie pracuje historik s údaji o velkém počtu
konkrétních jedinců. Je důležité si uvědomit, že elementární biografické údaje
(sociální původ,

zaměstnání,

vzdělání, místo narození apod.) nemohou nikdy

vysvětlit jednání jedince, jeho postoje. Teprve kombinace většího počtu údajů o
větším počtu jedinců dává možnost nepřímo usuzovat o

pravděpodobných

souvislostech a vztazích. Úskalím biografické metody je, že se historik nestačí
zorientovat v t o m , co z množství získaných informací je podstatné a co nikoliv.
Tato metoda byla použita při zpracování portrétů učitelských osobností.

Metoda progresivní a retrospektivní
„Historii si

obvykle

představujeme

jako

řadu

událostí,

které po sobě

následovaly v čase. Život historické osobnosti líčíme od jejího narození a dětství
Přes období školní docházky až po sled jejích politických či kulturních činů a
končíme jej její smrtí. Sledujeme-li proměny, postupujeme souběžně s myšlenou
časovou

osou.

Takový

postup

nazýváme

postupem

diachronním.

Metoda

diachronního přístupu je metoda progresivní. Touto metodou historik sleduje a
zachycuje minulé události tak, jak po sobě následovaly od doby starší k době
novější. O událostech, které se staly ve starší době se hovoří dříve než o
událostech, které po nich následovaly. Postup, kdy historik sleduje, jaký byl stav
na mnoha místech v téže době, nazýváme postupem synchronním.

Pokud

Posuzujeme to, co se stalo dříve, podle toho, co se stalo později, hovoříme o
metodě retrospektivní, která je metodou synchronního přístupu."9 Tato metoda
byla použita při zpracování portrétů učitelských osobností.

3. VYUŽITÍ MEDAILONKŮ JAKO DIDAKTICKÉ METODY

3.1. Medailonky v kontextu kurikula 5. ročníku

Medailonky tří významných osobností v oboru školství od druhé

poloviny

18. století do první poloviny 20. století bychom zařadili do kurikula 5. ročníku
vlastivědy. V České republice byly oficiálně schváleny tři vzdělávací programy
MŠMT: vzdělávací program Obecná škola (1995), vzdělávací program Základní
škola (1996) a vzdělávací program Národní škola (1997). Všechny tyto vzdělávací
programy vycházely ze závazného nadřazeného dokumentu Standard národního
vzdělávání (1995).
Dne 7. února 2001 byl schválen na zasedání vlády dokument -

Národní

program rozvoje vzdělávání. Jedná se o dokument české vzdělávací politiky
označovaný jako Bílá kniha ( mezinárodně přijatý název pro koncepční a
programový dokument). Byl vypracován týmem odborníků na zadání MŠMT ČR,
Předcházela mu veřejná diskuze.
ekonomického
gymnázií,

a

politického

na zvýšení

platů

Obsahuje návrhy a doporučení jednak

charakteru

(např.návrh

učitelů aj.), jednak

na zrušení

víceletých

pedagogického

charakteru

(zavedení povinné výuky dvou cizích jazyků na základní škole, vyrovnání
Příležitostí pro sociálně znevýhodněné děti aj.), které by se měly uskutečnit do r.
2005,resp. 2010.
V návaznosti na Bílou knihu jsou v České republice vyvíjeny nové kurikulární
dokumenty - rámcové vzdělávací programy (RVP), které by měly být postaveny
na integraci

předmětů

a

mezipředmětových vztahů.

Na základě

těchto

rámcových

Programů si budou moci jednotlivé školy vytvářet vlastní školní vzdělávací
Programy.

RVP

nahradí

nebo

přeberou funkce

dosavadních

kurikulárních

dokumentů od roku 2007.
Vzdělávací program Základní škola si ve výuce vlastivědy klade tyto cíle:
-

utvářet počáteční ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o životě lidí i
o výsledcích jejich činnosti na různě velkých územích naší vlasti

-

rozvíjet schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovávat
věci, jevy a děje, souvisle o nich vyprávět

-

získat odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu kulturnímu
dědictví a historickým památkám.
Tematika spadá do okruhu Obrazy z českých dějin. V tomto programu jsou

osnovy vlastivědy společné pro 4. i 5. ročník. Jsou zde konkretizovány požadavky,
co by měl žák umět. Žák by měl umět: charakterizovat svými slovy společenský,
politický a kulturní život českých zemí od druhé poloviny 18. století do první
poloviny

20. století, popsat způsob života lidí a znát

z tohoto období

nejvýznamnější události a osobnosti.
Program předpokládá, že si učitel vypracuje vlastní časově tematický plán, že
rozsah a hloubku i rychlost postupu zváží s ohledem

na aktuální

úroveň

poznávacích schopností žáků i jejich dosavadní životní zkušenost. Učitel vybírá
učivo na základě potřeb a zájmů žáků. Doporučuje se některá témata vhodně a
funkčně propojovat.
Vzdělávací program Obecná škola klade důraz na to, aby učitel docílil, že
slovo "vlast" nebude pro žáka prázdným pojmem. Citlivě podané vyprávění by
mělo v žácích vzbudit národní hrdost a pocit příslušenství k vlastnímu národu.
Učivo je zařazeno do tematického okruhu Obrazy z novějších českých dějin,
kterým by mělo být věnováno dvacet vyučovacích hodin. Důraz je kladen na nový
způsob práce s knihou. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se naučili získávat informace
z textu, dělat si poznámky a reprodukovat přečtené.
Hlavním smyslem vlastivědy ve vzdělávacím programu Národní škola je
vybavit budoucího občana dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní
identity, vytvořit si podmínky pro jeho pozdější orientaci ve společnosti. Dějepisná,
zeměpisná i občanskovýchovná složka nejsou ve vyučování oddělovány. Cíle jsou
rozděleny do dvou oblastí. Cíle v oblasti postojů jsou zaměřeny na vážení si tradic,
na uvědomování si své identity a hrdosti ke svému národu a na úctě k lidským
Právům a demokracii. V medailoncích při práci s textem se děti učí vyhledávat
informace v literatuře, časopisech , novinách a tím se naplňují cíle zaměřené na
rozvoj dovedností a schopností. Nedílnou součástí programu je Kafomet (katalog

forem a metod práce) - zásobník nápadů, metodických a didaktických námětů.
Jeho tvůrci jsou především učitelé z praxe. Ke spolupráci na Kafometu jsou
vybízeni nejen pedagogové, ale i psychologové, lékaři, výzkumníci, všichni, kdo
přemýšlejí o dětech, škole, výchově a vzdělávání.
Ve vztahu k rámcovému vzdělávacímu programu bychom medailonky zařadili
do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Jedná se o jedinou vzdělávací oblast
rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, která je koncipována
pouze pro vzdělávání na prvním stupni základní školy. Obor vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé
kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Pro naše
medailonky je určující tematický okruh Lidé a čas -

žáci se učí orientovat

v dějinách a v čase. Podstatou okruhu je vyvolávat u žáků zájem o minulost a
kulturní bohatství regionu i celé země. V každé vzdělávací oblasti jsou tzv.
očekávané výstupy. V rámci očekávaných výstupů rozlišujeme dvě období. V
prvním období žák naslouchá (jsou
sbírá informace,

m u

předkládány nejrůznější informace, údaje),

měl by umět získané poznatky interpretovat. Z

hlediska

samostatné práce žáka je toto období převážně pasivní. Ve druhém období žák
Pracuje s informacemi samostatněji. Srovnává, hodnotí a objasňuje. Z hlediska
samostatné práce žáka je toto období aktivní. K očekávaným výstupům prvního
období patří to, že žák pojmenuje, vyhledává a porovnává zvyky, způsob práce lidí
v minulosti a současnosti. Mezi očekávané výstupy druhého období vztahující se
k našim medailonkům bychom zařadili, že žák rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti, dále srovnává a
hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území
v hlavních dějinných obdobích.
(Pozn. Jednotlivé školy teprve připravují vlastní školní vzdělávací program, a proto
neměla diplomantka možnost porovnávat jejich zpracování vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, do které spadá vyučovací předmět vlastivěda.)

3.2. Didaktické zpracování historického období od druhé poloviny
XVIII. století do první poloviny XX. století

v učebnicích

vlastivědy pro 5. ročník ZŠ

Abychom mohli didakticky zpracovat medailonky
bylo nutno

pedagogických osobnosti,

prostudovat vzdělávací programy, RVP a učebnice vlastivědy pro

5. ročník. Podrobně jsme analyzovali učebnice vydané po roce 1989. Jedná se o
tyto učebnice vlastivědy:
-Augusta, P.; Honzák, F. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Práce, 1997.
- Čapka, F. Obrazy z novějších českých dějin. Praha: Alter, 1996.
- Hronek, M. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Prodos, 1997.
- Chalupa, P.; Zwettler, O. Vlastivěda pro 5. ročník základních škol. Praha: SPN,
1996.
- Kol. Obrazy z českých dějin. Praha: Alter, 1995.
Při analýze jsme se zabývali těmito třemi aspekty:
1 • Obsahová stránka
2

- Rozsah

3

- Formální stránka

Augusta, P.; Honzák, F. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Práce, 1997.
1

• Obsahová stránka
Názvy kapitol: Počátky vzkříšení českého národa
Vlastenci a buditelé
Svět práce a techniky
Bouřlivý rok 1848
Život ve druhé polovině 19. století
Kultura ve druhé polovině 19. století
První světová válka
Tomáš Garrigue Masaryk
Československo 1 9 1 8 - 1 9 3 9

Kultura a život v předválečném Československu
2. Rozsah
Každé kapitole jsou věnovány dvě strany . Učivo 19. století činí dvanáct stran
a učivo první poloviny 2 0 . století činí osm stran.
3

- Formální

stránka

Významná jména, data, události a pojmy jsou tučně zvýrazněny. Na konci
každé kapitoly je rámeček, který shrnuje dané učivo. Učebnice je doplněna
ilustracemi.
(pozn. Jednoduchost ilustrací je vhodnější pro děti mladšího školního věku.)

čapka, F. Obrazy z novějších českých dějin. Praha: Alter, 1996.
Obsahová stránka
Téma: České země - součást Rakouska
Názvy kapitol: Život poddaných
Blýskání na lepší časy
Obrození českého jazyka
Buditelé českého národa
Vynálezy mění svět
Rozkvět kultury a umění
Politické probuzení
Téma: Rakousko - Uhersko (dualismus)
Názvy kapitol: Nespravedlivé Rakousko
Národ sobě
Hospodářský růst českých zemí
Nové uspořádání společnosti
Téma: První světová válka
Název kapitoly: Hrůzy první světové války
Téma: Samostatné Československo
Názvy kapitol: Tvář nového státu
První prezident
Jak se žilo v první republice

Republika se hroutí
2. Rozsah
Každé kapitole jsou věnovány dvě strany. Učivo 19. století činí dvacet dva
stran a učivo první poloviny 20. století činí deset stran.
3. Formální stránka
Významná jména, data, události a pojmy jsou tučně zvýrazněny. Na konci
každé kapitoly jsou otázky a úkoly k opakování daného učiva. Součástí
učebnice jsou ilustrace, fotografie, plakáty, mapy a ukázky dobových
dokumentů. Na konci učebnice je závěrečný test a devět křížovek.
(pozn. Učebnice je celá věnována historicko-politickým souvislostem.)

Hronek, M. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Prodos, 1997.
1- Obsahová stránka
Názvy kapitol: Osvícenství
Tereziánské a josefínské reformy
Národní obrození a jeho významné osobnosti
Rozvoj vědy a techniky
Revoluční rok 1848
Kulturní život 19. století
První světová válka
Vznik Československé republiky a budování státu
Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš
2

- Rozsah
Každé kapitole jsou věnovány přibližně dvě až tři strany. Učivo 19. století činí
Patnáct stran a učivo první poloviny 20. století činí sedm stran.

3

- Eormální stránka
Významná jména, data, události a pojmy jsou tučně zvýrazněny. V této
učebnici není shrnutí učiva ani opakování formou otázek a úkolů. Učebnice je
obohacena fotografiemi a portréty významných osobností.
(pozn. V kapitole Kulturní život 19. století je zmínka o Jakubu Janu Rybovi
jako rožmitálském kantorovi a autorovi České mše vánoční.)

Chalupa, P.; Zwettler, O. Vlastivěda pro 5. ročník základních škol. Praha
SPN, 1996.
1- Obsahová stránka
Názvy kapitol: Jak vznikal novodobý český národ?
Český jazyk v národním obrození
Představitelé národního obrození a společenský život
České země v bouřlivých letech 1848 - 1849
Kulturní a vzdělávací spolky. Národní divadlo
Hospodářský rozvoj českých zemí po roce 1850
Vznik Rakouska - Uherska a život jeho obyvatel
První světová válka a vznik Československé republiky
Prezident T. G. Masaryk a nový československý stát
Kulturní rozvoj v Československu mezi válkami (1918 -1938)
2

Rozsah
Každé kapitole jsou věnovány dvě strany. Učivo 19. století činí čtrnáct stran a
učivo první poloviny 20. století činí šest stran.

3

- Formální stránka
Významná jména, data, události a pojmy jsou tučně zvýrazněny. Učebnice
obsahuje jak kolonku zapamatujte si, tak i opakování formou doplňování vět
(např.: Česky začali mluvit i vzdělaní lidé a z jejich podnětu bylo založeno... .
Proč mělo divadlo tak velký význam pro šíření českého jazyka?). Kromě
ilustrací obsahuje tato učebnice i mapky.

(pozn. V kapitole Český jazyk v národním obrození se objevuje jméno Jakuba
J

ana Ryby a zmínka o tom , jak vypadala škola na počátku 19. století.)

Kol. Obrazy z českých dějin. Praha: Alter, 1995.
1

- Obsahová stránka
Název kapitoly: České království za panování Marie Terezie a Josefa II.

2

- Rozsah
Kapitole jsou věnovány čtyři strany. Rozsah učiva činí čtyři strany.

3. Formální stránka
Významná jména, události a pojmy jsou podtrženy. Na konci kapitoly jsou
otázky a úkoly k opakování daného učiva. Součástí učebnice jsou ilustrace.
(pozn. Na tuto učebnici navazuje učebnice Obrazy z novějších českých dějin.)
Na základě předloženého srovnání je bezpochyby nutno dospět k závěru, že
tématu je věnován relativně malý rozsah a je začleněn do kulturně-ekonomického
vývoje daného století.
Záměrem učebnic není naučit se všemu zpaměti, ale prezentovat ucelený
přehled o historické minulosti naší země. Záleží na učitelském umění vhodnými
metodami a formami látku vyložit. Předpokládá se, že učitel i žáci výuku obohatí o
další zajímavé publikace a materiály (mapy, naučné programy, besedy a exkurze).

3.3. Začlenění medailonků do učiva vlastivědy pro 5. ročník

Za hlavní

cíl medailonků

si klademe, aby žáci porozuměli dané

době

Prostřednictvím života a působení vybraných pedagogických osobností. Dále
bychom chtěli popsat dobu, v níž žily pedagogické osobnosti, a přiblížit jim
historické souvislosti. V životopisech

chceme zprostředkovat základní fakta a

Pomocí medailonků být přínosem nejen do učiva vlastivědy.
Po prostudování jednotlivých učebnic lze konstatovat, že jméno Jakuba Jana
Ryby se objevuje pouze v souvislosti s jeho Českou mší vánoční. V učebnicích je
opomíjeno, že kromě velikánů jako byli J. Jungmann nebo J. Dobrovský se o
zachování českého jazyka, české vzdělanosti a národní identity zasloužili i mnozí
vlastenečtí učitelé, z nichž

vybíráme například Jana Vlastimíra Svobodu nebo

Věnceslava Metelku.
V první polovině 20. století byl pak jedním z

průkopníků nového školství

František Bakule.
Na základě všech prostudovaných materiálů bychom medailonky zařadili do
vzdělávacího programu Základní škola, protože se diplomantka ztotožňuje s cíli
tohoto vzdělávacího programu (viz strana 12 a 13 ).

V rámci předmětu vlastivědy bychom přiblížili Jakuba
Tereziánské a josefínské reformy a
Vlastenci a buditelé.

Jana Rybu v kapitole

Věnceslava Metelku nejlépe v

kapitole

Medailonek Františka Bakule by bylo možno začlenit do

kapitoly Kulturní rozvoj v Československu mezi válkami.
Jana Vlastimíra Svobodu do medailonků pro žáky

5. ročníku nezařazujeme,

neboť jeho výchovný program byl zaměřen pro děti předškolního věku. Přesto
Svobodova pedagogická práce v opatrovně Na Hrádku je oceňována jako součást
nového hnutí v národní výchově.

4. KOMENSKÝ - INSPIRACE PRO UČITELE DALŠÍCH
STALETÍ

Jan Amos Komenský (1592 - 1670) vnímá školu jako „dílnu lidskosti", která by
měla u člověka rozvíjet myšlení, řeč a podporovat jeho aktivitu. Klade důraz na
rozvíjení oblasti smyslové, jako předstupeň k rozvíjení oblasti rozumové.
Komenský byl proti mechanickému učení se nazpaměť bez porozumění
obsahu a proti odtržení teoretické výuky od praxe. Chtěl, aby ve třídě bylo dítě
seznámeno s učební látkou pomocí názorů. Problematikou názorného vyučování
se zabýval ve svém díle Orbis pictus - Svět v obrazech. Jedná se o cyklus sto
padesáti obrázků - dřevorytů, které představovaly soubor věcí i náplň určitého
úseku života. Komenský se zabývá

tématy jako např. přírodními živly, flórou a

faunou, anatomií člověka, lidskými činnostmi a řemesly.
V předmluvě k Orbis pictus Komenský napsal: „Hlavní věcí je

předvádět

správně smyslům věci vnímatelné tak, aby nebylo možno jich nepochopit. Neboť
nemůžeme ani jednat, ani mluvit moudře, jestliže dříve řádně neporozumíme
všemu, co máme konat a o čem máme mluvit. Poněvadž se toho ve škole napořád
nedbá a žákům se ukládají k učení věci, kterých nepochopili a svými smysly řádně
nepostihli, stává se, že práce učitelů i žáků postupuje obtížně a nese málo užitku.
Hle, zde je

nová pomůcka pro školy: zobrazení a pojmenování všech hlavních

věcí na světě a všeho hlavního jednání v životě!"
Komenský

původně

stylizoval

Orbis

pictus jako

pomocnou

knížku

pro

Předškolní výchovu. Později si uvědomil, že je to skvělá příručka pro učení latině a
kterémukoliv jazyku včetně mateřského.
Komenský zpestřoval vyučování nejen pomocí názorných obrazů, ale i školními
divadelními hrami. Sestavil soubor žákovských divadelních her s návodem pro
jejich využívání při vyučování. Je to Schola ludus - Škola hrou. Prostřednictvím
her se žáci seznamovali nejen s dějepisem a historickými postavami, ale vhodně
kladené otázky a odpovědi jim napomáhaly učit se i latině.

Nechrne se inspirovat Komenského spisy a přejme si, aby dnešní děti mohly
vnímat školu jako „dílnu lidskosti", která je uvádí do základních lidských hodnot.
Zvláště v tom bychom mohli spatřovat Komenského odkaz současné učitelské
generaci.
Mezi

osobnostmi,

u

nichž

byly

hledány

kořeny

českého

národa

v

obrozeneckém období, nepochybně nalezneme i Jana Amose Komenského. Jeho
odkaz, zvláště ve vztahu ke škole, se otvírá díky překladům do češtiny a prvním
vydáním jeho spisů v Čechách ve druhé polovině 19. století. Proto je možné
nalézt jeho spisy v knihovnách českých učitelů buditelů a jeho vliv je možno
spatřovat přímo v konkrétní práci s českými dětmi.

5. VESNICKÝ UČITEL V XVIII. STOLETÍ

V této kapitole se zaměříme na problematiku vesnického učitele z obecného
hlediska,

abychom

lépe

porozuměli

osudům

konkrétních

učitelů

v dalších

kapitolách.
Tematikou vesnického učitele se zabývá více autorů. Jedním z nich je
Emanuel Strnad, který přiblížil zapomenuté pedagogické osobnosti ve své knize
Vlastenecký učitel. Významným dokladem o pedagogické činnosti a osudu
českého vesnického učitele z konce 18. století jsou také Školní deníky Jakuba
Jana Ryby.
V první polovině 18. století tvořili

hlavní jádro učitelů nekvalifikovaní učitelé

(vyškolení hudebníci a zpěváci). Místní „pokoutní" učitelé - vysloužilci, zpěváci a
řemeslníci byli jen dočasnými náhradníky za pravého kantora. Učitelé byli vázáni
službou ke kostelu, zvláště dokud nebyla ještě školní povinnost.
Školy té doby byly pod dohledem správců far a vrchnosti. Provoz školy byl
hrazen z prostředků získaných za zádušní mše a v malé míře z prostředků
vrchnosti.
Vrchnost často neplnila povinnosti přispívat na učitele a přenechávala tuto péči
Poddaným ve formě naturálií.
Skromné živobytí nutilo venkovského učitele přilepšovat si i vedlejšími příjmy.
Učitel ovládal hru na všechny nástroje, především na varhany, hrál, dirigoval i
zpíval. Učitel dostával příspěvky za úkony v kostele (za křest, svatby, pohřeb). Za
hudbu při mších míval stálý příjem od faráře i sousedů a zbývající část na živobytí
si Přilepšoval hrou mimo kostel. Učitel si mohl zabezpečit lepší existenci jedině
hudbou. Dalším pravidelným příjmem pak byly koledy.
Venkovský učitel vykonával nejrůznější aktivity také mimo školu. Často
Provozoval hudbu, účastnil se lidových veselic a různých obřadů (křtin, svateb,
Pohřbů) a stál tak v centru společenského života. Učitelé zapisovali lidová podání,
úsloví, tance, písně. Byli také našimi prvními sběrateli národních písní.

Venkovský učitel musel mít široký vědomostní a dovednostní potenciál, neboť
učil děti nejen triviu (psaní, čtení, počty), ale seznamoval je i s hudbou, přírodou a
historií.
Ve školách byla zavedena písmenková a tabulková metoda. (Metody pro
učitele tereziánských škol vydal

roku 1775 opat Johann Ignác Felbiger ve své

proslulé „Methodenbuch"). Podstatou této písmenkové metody bylo zapisování
počátečních písmen slov, která učitel předříkával a děti je po něm opakovaly.
Měly si tak připomenout slovo a vybavit si jeho význam.
Vyučování bylo příliš mechanické. V tereziánské škole nebyla uplatňována
estetická výchova a zpěv.
Obsah

článků v čítankách byl vybírán tak, aby si žáci uvědomili povinnosti k

panovníkovi,

k vrchnosti a

k

vlasti. Náboženství a němčina patřily mezi přední

vyučovací předměty. Čeština byla na českých triviálkách jen trpěna. V první
polovině 18. století úloha českého učitele spočívala v tom, aby nevymizela znalost
trivia. D o

škol se postupně zavádí ruční práce, nauky o hospodaření, pěstování

stromů apod. Na vesnických školách učitel spojoval vyučování s praktickými
činnostmi (štěpařství, včelařství, práce na zahradě) a připravoval tak mládež pro
jejich životní zaměření,

nejčastěji charakteristické

manuální

činností.

Takto

vyřešen,

a

učitel

zaměřené vyučování neslo název industríální.
Systém

učitelského

důchodu

nebyl

náležitě

proto

v důchodovém věku zůstával bydlet ve škole, v níž předtím působil, i po skončení
své aktivní činnosti. Jeho mladší nástupce měl povinnost odvádět mu část svého
výdělku.
Postavení lidového učitele v 18. století

bylo svízelné, neboť byl podřízen

několika nadřízenými - tj. musel se podřídit

jednak vrchnosti světské ale i

církevní.
Za vlády Marie Terezie (1740 - 1780) došlo ve školství ke změně. V roce 1774
vydala Marie Terezie zákon (Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní
a triviální školy ve všech císařsko-královsky dědičných zemích), na základě něhož
byla zavedena

školní povinnost. Tento zákon přinesl tyto základní povinnosti.

-Školní povinnost dětí byla od šesti do dvanácti let, pouze na venkově měly děti od

devíti do dvanácti let v létě úlevu. Pro mládež do dvaceti let byly dvě opakovači
hodiny týdně." 11
Za vlády Josefa II. (1780 - 1790) majitelé panství, vrchnost a státní úředníci
podporovali pravidelnou školní docházku a snažili se o finanční zabezpečení
učitelů. „Od roku 1781 je povinná školní docházka zpřísněna a rodiče, kteří
neposílali děti do školy, mohli být trestáni dvojitým školným nebo pracemi v obci,
když nemohli zaplatit. Obecné školy

měly být zřízeny všude, kde devadesát až

sto dětí docházelo ze vzdálenosti více než půl hodiny."12
Josefínská reforma usilovala o to, aby nejen farář, ale i učitel byl svázán svými
povinnostmi se školou i farou.

6. UČITELÉ OD DRUHÉ POLOVINY XVIII. STOLETÍ DO
PRVNÍ POLOVINY XX. STOLETÍ
Stoupencem

tereziánských

a josefínských

reforem je

Jakub Jan

Ryba.

V zavedení nové školní reformy vidí počátek dalšího rozvoje našeho školství a
možnosti vzdělání.

Jakuba Jana Rybu řadíme mezi učitele na přelomu 18. a 19. století, v době
počátku tzv. školní povinnosti, kdy u nás ještě bylo vzdělání podceňováno.
Výchova a vzdělání za Rybovy činnosti je metodikou triviální školy.
Národní o b r o z e n í z a s a h o v a l o d o oblasti kulturní, š k o l s k é i h o s p o d á ř s k é .

V

této oblasti

1884) nové
rozvoji

koncem

středisko

učitelů,

vzdělávání).

které

Sídlo

Praze.

V

bohaté

kabinety,

třicátých

k sebevzdělávání

řemeslnického

nazval

založení

tohoto

několika

Karel Slavomil Amerling (1807 -

let b u d o v a l

patrech

při

jeho

ústavu

bylo

se

hydropatický

v

nacházela
ústav

dorostu, studentů

1840 Budčí

Žitnobranské
hvězdárna,

léčebný,

ateliér

ulici

(národní

pro

rytce

síně,
a

k

ústav

Panské)

( nyní

vyučovací

a

v

laboratoř,

malíře,

dílny

(truhlářská, tiskařská), knihovna a botanická zahrada.
A m e r l i n g pořádal večerní p ř e d n á š k y pro řemeslníky, živnostníky i učitele, které
uváděl

do

problematiky

Přednášky

byly

odehrávaly

na

vzdělávání

určeny
půdě

i

tzv.

dívek, který

filozofie,

psychologie,

vlastenecky
ženské

Budče,

vedla Amerlingova

antropologie

založeným
z

které

se

ženám

a

později

žena až do roku

a

pedagogiky.

dívkám.
vyvinul

Ty

se

ústav

pro

1870.

Roku 1848 byl Amerling jmenován ředitelem c. k. vzorní hlavní školy české,
která byla později přetvořena na c. k. ústav k vzdělávání učitelů. Obecně byl tento
ústav zván Budčí. Amerling zde působil např. s dr. Hákem, dr. Hněvkovským,
Šumavským, Vašákem, Šmilaurem a Šolcem. Poslední tři jmenovaní vedli v Budči
Pěveckou a hudební
Amerlingovi

školu.

spolupracovníci

se

podíleli

na

prvních

čítankách,

učebnicích,

obrazech k názornému vyučování a na dětské literatuře.
K nejvýznamnějším Amerlingovým spolupracovníkům patřil i Jan Vlastimír
Svoboda,

pod

jehož

vedením

vznikla

první

opatrovna

v

Čechách.

Zřízení

opatrovny Na Hrádku v Praze pomáhalo tomu, že si děti před vstupem do hlavní
školy osvojovaly základy mateřského jazyka a trivia, aby snadněji obstály v první
třídě.
Ve čtyřicátých letech vlastenečtí učitelé usilovali o zřízení národního školství.
V monarchii nebylo možné samostatné národní školství rozvíjet. Snaha oprostit se
od rakouské školy je reprezentována Amerlingem.
Svobodnější postavení učitelů vlastenců se mohlo projevit až po červnové
revoluci 1848, kdy se v Praze mezi studenty šířil odpor proti metternichovskému
režimu a vídeňskému centralismu. Učitelé se postavili proti „vídeňské škole", která
na

českém

venkově

ponechávala

triviální

školy

-

tj.

školy

chudinské

s náboženskou výchovou a s praktickými předměty pro povolání.
Postupně

se

začalo

v českých

školách

prosazovat

souznění

s českým

emancipačním procesem. Budeč se stala po roce 1848 střediskem, které se
snažilo prosadit vlastenecké myšlenky na půdu české školy.
Profil učitele v době obrození má dvojí podobu: josefínskou a vlasteneckou.
Vlastenci šířili školský pokrok až do nezapadlejších horských vesniček. V jedné
z nich, v Pasekách nad Jizerou působil

Věnceslav Metelka, horský písmák a

školní pomocník. Do svých záznamů si zapisoval své myšlenky koncem třicátých
let a v letech čtyřicátých. Obdivoval národní buditele, Tyla, Šafaříka, Jungmanna.
Velké naděje vkládal do roku 1848, ale s nástupem Bachova absolutismu v roce
1851 jeho naděje pohasly. Stal se předobrazem hlavního hrdiny (učitele Čížka)
Karlu Václavu Raisovi v jeho románu „Zapadlí vlastenci".
Vlastenecké

obrozenecké působení

se začíná měnit koncem 19. století.

Ve druhé polovině 19. století byl v

Rakousku a Německu rozšířen tzv.

herbartismus. Podle Herbarta je cílem vychovat člověka ctnostného a připravit ho
na určité povolání.
Herbartovi žáci se značně odklonili od původních Herbartových myšlenek a jeho
filozofické a psychologické zdůvodnění práce se žákem natolik oklestili, že
Původní teoretický Herbartův základ zformalizovali. Znamenalo to, že byly
uplatňovány především čtyři formální Herbartovy stupně v rámci vyučovacího
Procesu a jim mechanicky podřizováno vše.

Důraz, který Herbart kladl na přirozenou autoritu vychovatele a lásku k dětem,
byl potlačen ve prospěch formální kázně a podřízenosti žáka majestátu učitele.
Herbartismus tak vyprodukoval tzv. „starou školu".

Herbart si uvědomuje, že je

důležité náboženství, ale nechce, aby škola byla podřízena církvi.
Na české půdě se postupně projevovalo odmítání herbartismu a odpor proti
všemu, co souviselo stzv. „starou školou". Česká pedagogika je tak postupně
vtažena do evropského zápasu o nový prostor pro rozvoj dítěte otevřeně hlásaný
Ellen Keyovou v jejím „Století dítěte" a formulovaný v

pedagogickém směru

nazvaném pedocentrismus. Tato éra charakteristická pro přelom 19. a 20. století
se v nově vzniklé Československé republice silně uplatnila mezi lety 1918 - 1939.
Největší

oporu

poskytlo

reformně

smýšlejícím

učitelům

„hnutí

učitelů

pokusníků". Toto hnutí potřebovalo schopné učitele, kteří by účinně dokázali
Převést teoretické poučky do života a obohatit tak výchovnou a vyučovací praxi
škol. Z velké řady učitelů pokusníků (kterými byli např. Josef Úlehla, Augustin
Bartoš, Eduard Štorch atd.) jsme si vybrali Františka Bakule, protože je typickým a
nejznámějším

představitelem

pokusnického

hnutí.

Cílevědomě

se

věnoval

estetické výchově poprvé na Malé Skále podle zásady: výchova uměním. Na Malé
Skále vznikly zárodky jeho komplexně pojaté výchovy životem a prací. Později
v Jedličkově ústavu své svěřence vychovával prací, proto jeho hlavní učebny byly
dílny.
V našich pokusných školách po roce 1918 se kladl důraz na svobodnou práci
učitele a žáka. Vyučování bylo zaměřeno na spojení soustavné práce v triviu
s volným projevem dětí, využitím jejich zájmů a potřeb (např. vypěstování vztahu
ke knize, rozvíjení hudebního sluchu dětí i estetického prožívání uměleckého díla,
ruční práce s materiálem,

pozorování přírody, pěstování

květin,

ošetřování

domácích zvířat). Žáci byli vychováváni k tomu, aby neopovrhovali tělesnou prací.
Pedagogové českých pokusných škol se věnovali svému poslání nejen ve
škole, ale i mimo ni. Přestože nedošlo k zásadnímu řešení reformních problémů
(názor Otakara Kádnera v práci Vývoj a dnešní soustava školství, 1931), přinesli
Pokusníci do škol nové prvky vyučování, kterými přispěli k trendům výuky od druhé
poloviny 20. století (školy v přírodě, práce na zahradě, tvořivé dílny).

7. PORTRÉTY UČITELSKÝCH OSOBNOSTÍ OD DRUHÉ
POLOVINY XVIII. STOLETÍ DO PRVNÍ POLOVINY
XX. STOLETÍ

Tato kapitola pojednává o životě a působení učitelských osobností - Jakuba
Jana Ryby, Jana Vlastimíra Svobody, Věnceslava Metelky a Františka Bakule.
Tyto čtyři osobnosti žily v různých dobách, navzájem se neznaly. Přesto mají
mnoho společného - silné sociální cítění, lásku k dětem a vlasti, cit pro hudbu,
snahu přinášet nové prvky do vyučování a odhodlání čelit kritice nadřízených a
společnosti. Tedy vše, co by neměl postrádat i dnešní učitel.

7.1. Jakub Jan Ryba
7.1.1. Portrét Jakuba Jana Ryby

Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích u Nepomuku. Po svém
otci zdědil hudební vlohy a lásku k hudbě. Rybův otec v Nepomuku učil a hrál na
varhany, což bylo povinností učitele. Od sedmi let se Ryba učil hře na klavír a
v

devíti letech hrál na housle, později na violoncello a varhany. Jako chlapec

zpíval ve sboru. Po dvouleté přípravě z latiny a řečtiny u tamějšího kaplana
Přichází roku 1780 na latinské školy do Prahy. Komponuje, opisuje si noty a
seznamuje se s hudbou při kvartetech na koleji. Pro nedostatek peněz však ze
studií odešel a jako školní začátečník vypomáhá v nepomucké škole. Hodně čte,
zajímá se o hudební teorii a zastupuje také nemocného otce při hraní na varhany.
p

° otcově uzdravení působí v Mníšku u Prahy jako školní pomocník u svého

strýce Josefa Jakoubka.
Počátkem roku 1788 nastupuje do Rožmitálu za nemocného kantora Ondřeje
Poddaného. Po inspekci krajského komisaře byl dne 23. května 1788 jmenován
r

adným učitelem v rožmitálské škole.

Ryba uvítal změny v novém školství, které se týkaly především zavedení
povinné školní docházky, dodržování školských předpisů a základního vzdělání,
čte

pedagogické a filozofické spisy (např. J. J. Rousseau - Emil, J.l. Felbiger -

Vlastnosti, vědomosti a četba rozšafných učitelů, A. Pařízek - Nástin rozšafného
učitele pro nastávající venkovské učitele a J. A. Komenský Janua linguarum).
Ktomu si připomínal své vlastní pedagogické poznámky z d o b svého studia a
průběžně je doplňoval. Překládal filozofy Seneku, Sokrata a německého raného
osvícence Thomasia. Ryba sám však vytvořil také několik prací, ke kterým např.
Patří:

Radovánky nevinných dítek o Vánocích (1804), Kancionálek pro českou

školní mládež (1808), Abeceda bohabojnosti, šlechetnosti, moudrosti a opatrnosti
(1813).
Kancionálek pro českou školní mládež byl věnovaný dětem i učitelům. Spisy se
snaží vnést osvětu do „temného" nedostatečně vzdělaného venkova pověrami.
v

Abecedě

bohabojnosti, šlechetnosti, moudrosti a opatrnosti se snaží u dětí

rozvinout vlastnosti související s láskyplností k rodičům, učitelům a pracovitosti.
se myšlenkou Komenského, že děti ve škole by si měly být rovny. Žákům se
snažil vštípit smysl pro dobro.
J

J- Ryba jako učitel a zároveň jako

regenschori (ředitel kůru) zkomponoval

velké množství církevních i světských děl. Do roku 1801 jich napsal podle
vlastních záznamů 1083, celkem pak přes 1150. Nejvíce se zachovalo církevních
kompozic, světských děl jen velmi málo.V jeho skladbách je patrný vliv ranných
klasiků, Jana Křtitele Vaňhala, Jana Evangelisty Koželuha a také Josefa Haydna a
Wolfganga Amadea Mozarta. Vrcholným projevem lidové

hudby jsou jeho

Pastorely a nejznámější vánoční mše „Hej mistře."
Po odchodu do důchodu (na odpočinek) starého učitele Ondřeje Poddaného
b

Vl Ryba ustanoven na jeho místo. Jeho úkolem bylo převzít všechny povinnosti,

které měl předchozí učitel (kostelní služby, pohřby a řízení sboru). S pomocníkem
Františkem

Kašpárkem rozepisoval

vlastní skladby a opisoval cizí, psal i písně pro

mládež. Václav Ryba (syn J.J.Ryby) si natolik cenil otcova hudebního díla, že po
Jeho smrti vydal „Dar pilné mládeži", jako dvoudílný svazek obsahující 12 písní

v doprovodu fortepiana. Ještě za života otce šel Václav Ryba v jeho šlépějích,
neboť roku 1814 byl přijat v otcově škole jako jeho praktikant.
Jak vrchnost, tak venkovský lid neviděli ve vzdělávání jako takovém významnou
součást svého života. Vrchnost se chovala k Rybovi jako k učiteli s despektem,
Proto

i rodiče jeho žáků,

nejenže neoceňovali jeho snahy o

povznesení

vzdělanostní úrovně jejich dětí, ale často v Rybově snaze o školní docházku a
povinnosti viděli překážky, kterých je nutno se zbavit. Tlak vedený ze strany
vrchnosti a ze strany rodičů byl pro Rybu těžký. Jeho pocity z této situace jsou
zachyceny v úřední korespondenci se školským úřadem i ředitelem panství
Prokopem

Pokorným. Z korespondence vyplývá, že vrchnost

představovaná

ředitelem Pokorným se dostatečně nestará o materiální zajištění výuky. Ryba si
stěžuje

na

špatný

stav školní budovy

(poškozená

střecha, neopravené

školní

taviče, netěsnost oken). Rybovy žádosti směřovaly k zlepšení školního prostředí
žáků, aby bylo alespoň teplo, světlo a žáci měli na čem psát. Vrchnost
nedodržovala
Projevovalo

povinnosti

k učitelskému

stavu

(tentokrát

k Rybovi).

To

se

zadržováním příplatků, naturálií a opožděným dodáváním dříví.

Tlak ze všech stran (ze strany vrchnosti, církve i rodičů) vedl Rybu k pocitu, že
v

žádném sociálním prostředí, v kterém se pohyboval nenašel porozumění o

Povznesení vzdělání, které zákonem z roku 1774 bylo úředně potvrzeno.
Starosti o zabezpečení početné rodiny a přepracování vedly Rybu k vyčerpání
a

k depresím. Zprávy o způsobu, jakým zahynul a kdy byl nalezen, se rozcházejí.

Zápis v úmrtní matrice zní, že
v

Ryba svůj život dobrovolně ukončil

v lese u

°ltuše, 8. dubna 1815.
Pyba se snažil prosadit školu jako vzdělávací instituci, která bude používat nové

metody. Tyto metody byly zpracovány J. I. Felbigerem v „Methodenbuch" (1775).
Do

češtiny byla přeložena v roce 1777 jako „Kniha metodní pro učitele českých

škol v císařsko královských zemích". Dokladem o Rybově pedagogické práci a
životním údělu jsou dochované deníky.

7.1.2. Školní deníky Jakuba Jana Ryby

O životě a době J. J. Ryby se nejvíce dočteme z jeho školních deníků.
V denících jsou zachycena různá témata, nad kterými Ryba přemýšlel, které mu
přinášela každodenní práce.
Oba dvoudílné rukopisy v původní vazbě (Schultagebuch bei der Rožmitaler
Pfarrschule vom Jahre 1788) jsou dochovány v archivu rožmitálské školy. Deníky
nás seznamují se školním pořádkem, kázní, literárním (všeobecným) vyučováním,
ale i Rybovou snahou obhájit učitelské poslání. První díl Školního deníku začíná
od 11. února 1788 a končí 11. dubna 1797. Díl druhý zachycuje zápisky od 19.
dubna 1797 a jsou v něm i zápisy faráře a školních pomocníků. Poslední Rybův
zápis v deníku je o
v

dříví

dovezeném

mezi 31. lednem až 14. březnem 1815.

závěru druhého dílu jsou ještě asi tři strany psány Václavem Rybou, jako

otcovým nástupcem na rožmitálské škole z let 1816, 1817 a 1818.
V únoru 1788 přebírá Ryba v rožmitálské škole povinnosti za učitele Ondřeje
Poddaného. Z prvního zápisu ze dne 11.února 1788 se odráží, s čím se Ryba ve
škole sešel. U některých dětí zjistil hrubou nekázeň a chybějící seznam o
docházce. Ryba se snaží o nápravu. Za hlavní požadavky nápravy si Ryba klade
ukáznění žáků, zavedení pořádku a seznámení žáků se školními pravidly (např.:
»Děti mají ve škole při modlitbě stát, po skončení modlitby se mají všichni žáci na
učitelovo znamení bez

hluku posadit a ve vší tichosti čekat, až se budou číst

jména"). Ve škole se nesmělo jíst, jak bylo dříve zvykem. Ryba však i některé
obvyklé věci po Ondřeji Poddaném přejímá. Každý žák byl povinen jít na mši ve
všední den, ke zpovědi a přijímání třikrát v roce.
Ryba se snažil děti navyknout pořádku. Výsledkem bylo, že děti začaly chodit
do školy včas. Pořádek ve třídě zajišťoval tzv. dohližitel, který během vyučování
Pozoroval svěřené žáky.
Vzhledem k tomu, že některé děti docházely do školy ze vzdálenějších vesnic,
b

Vl kvůli nim upraven rozvrh hodin. Dopolední vyučování začínalo v devět a

končilo v jedenáct hodin. Mezi jedenáctou a dvanáctou dopolední hodinou a po

čtvrté hodině odpolední se Ryba věnoval dětem, u nichž rozpoznal hudební vlohy.
Výuka zahrnovala zpěv a hru na hudební nástroje.
Kromě pořádku zavádí Ryba i hygienu. Chtěl, aby:
1. každý žák přicházel do školy čistý, s umytým obličejem a rukama,
2. s ostříhanými nehty,
3- s učesanými vlasy,
4. aby každý žák měl vyčištěny šaty, punčochy a boty,
5- ten, kdo se objeví ve škole špinavý, bude potrestán.
Ryba měl radost, když viděl, že děti přicházejí do školy čisté, s radostí a v určenou
dobu.
Rybovou povinností bylo hodnotit žáky na konci každého měsíce. Hodnotila se
žákova píle, chování ve škole, v kostele i mimo školu. Podle provinění byl žák
potrestán buď zápisem na tabuli nebo rákoskou. Fyzické tresty měl vykonávat jen
školní pomocník. Pilní žáci byli pochváleni v knize cti a na tabuli cti. Rybovi žáci
Pocházeli jak ze zajištěného prostředí (po ekonomické stránce) tak i z prostředí
Ve

lmi chudého. Tyto rozdíly se musí každého sociálně cítícího učitele se svými

žáky velmi citově dotýkat. Dotýkaly se i Ryby, proto se snažil, aby žáci z chudých
Poměrů, kteří docházeli pilně na vyučování a chovali se podle školních pravidel,
b

yli odměňováni nejen pochvalou v knize cti, ale i materiálními prostředky, jakými

b

yly boty či punčochy (např. ze svatováclavské sbírky).
Povinností učitele byla i jeho přítomnost v hodině vedené katechetou. Tato

Povinnost souvisela stím, aby byl učitel schopen katechetu v jeho nepřítomnosti
zastoupit. Ryba učil žáky modlitbám, přikázáním, kostelním zpěvům.
Rybová učitelská osobnost je charakteristická citem pro dítě, schopností ho
zaujmout a motivovat, tzn. nabízet mu takové metody, které odpovídají jeho
možnostem. Oproti faráři, kterému stačilo paměťové učení, Ryba chtěl, aby jeho
žáci výkladu rozuměli. Rybová schopnost s žáky rozmlouvat a komunikovat
ukazovala na jeho charizma.
Ryba se domníval, že život dětí jako venkovské chudiny je sám o sobě dost
tě

žký a obtížný. Snažil se školní prostředí zpříjemnit a vnést do života dětí radost

už i tím, že zavedl před vyučováním zpěvní chvilky. Obsah školního vyučování byl

vázán na metodní knihu J. I.

Felbigera z roku 1788. V náboženství

se

předpokládalo, že se děti naučí katechismu, výkladům evangelií a epištol,
biblickým dějinám.

Ke čtení patřila znalost písmen, slabikování, vlastní čtení s výkladem pravidel.
Při čtení Ryba objevil špatný návyk dětí, kdy prodlužovaly poslední slabiky a četly
bez zřetele na rozdělovači znaménka. Poučil je, že poslední slabiky nemají
protahovat a číst tak, jako když mluví. Při každé hodině psaní předčítal některý
žák z knížky pro děti. Ryba kladl důraz na diktát, aby děti získaly zručnost při
psaní a upevnily si pravopis. Aby nezapomněly probrané učivo o prázdninách,
Připravil pro ně úlohy k vypracování. Úkoly se týkaly také počtů, kdy kladl důraz na
počítání zpaměti a počítání s čísly.
Kromě

trivia

(čtení,

psaní,

počítání)

učil

Ryba

i

pravidlům

slušnosti,

zdravovědě, počátkům vlastivědy, dějepisu a zeměpisu, polnímu hospodářství se
sadařstvím (vycházel z J. I. Felbigera). Jako další předměty chtěl zavést předení,
šití a pletení pro dívky. Po návštěvě krajského komisaře bylo od výuky těchto prací
upuštěno, neboť děti tyto ruční práce dobře znaly.
V některém

měsíci

Ryba opakoval látku ze všech

předmětů z důvodu

zameškané docházky velkého počtu dětí. Při opakovacích hodinách byli přítomni
někteří radní

vyučování se zúčastnil i starosta Stránský. Veřejné zkoušky

Probíhaly za přítomnosti duchovních, ředitele panství Pokorného, paní ředitelové
Láglerové, manželky ředitele školy a lesmistrové Rakové.
Z darovaných peněz při zkouškách, kterými byli obdarováni pilní žáci, začal
Ryba budovat

školní knihovnu. Jeho pokrokovost, co dítě potřebuje, se odráží

v titulech, které pro žáky do knihovny zakupoval. Knihovna obsahovala L.dový
Přírodopis, Malé školní spisy (J. I. Felbiger), dále Obrázkový časopis pro mládež,
Knížku mravů, Praktickou knihu ruční (A. Pařízek),

Zrcadlo šlechetnosti (V. M.

Kramerius) Zpěvní knížku aneb Kancionálek (J. J. Ryba).

Opakovači hodiny se v zimním období nemohly konat pro nedostatek dříví.
Každoročně musel Ryba přikupovat dříví; v roce 1795 dal za přikoupené dříví a
jeho dovoz téměř celý svůj plat, který dostával od vrchnosti. Situaci vystihuje citát
^

školního deníku z ledna roku 1811, ve kterém stojí: „Je to podivné! Být

uprostřed lesů, z kterých se po všechna léta na všechny strany prodává a vyváží
tolik dříví, a přece se nechají školní i obytné místnosti učitelovy v nesnesitelné
zimě. Takový zájem mají někteří lidé na školní výchově!" 13 Původně nosily děti
dříví pro vytápění školy z domova. Dvorním dekretem z r. 1788 bylo ustanovení
Pozměněno a o otop se staraly obce, které byly také povinny dříví dovézt. Školní
budova byla ze všech stran špatně chráněna proti zimě. (Škola měla zděné
Přízemí, dřevěné roubené patro a učilo se v ní do roku 1855).
O školní docházce si Ryba vedl řádně deník. Před dokončeným dvanáctým
rokem nesměly děti opouštět školu. Někteří rodiče chtěli, aby jejich dítě, které
dosáhlo věku dvanácti let v průběhu školního roku, nemuselo dokončit školu.
V takovém případě musel být žák přezkoušen z náboženství, trivia a mravní
nauky.
V neděli se konaly opakovači hodiny pro dospělejší mládež mužského i
ženského pohlaví, tovaryše, učedníky, kteří se nemohli ucházet o místo bez
^svědčení, pokud nedosáhli dvacátého roku. I přesto byli učedníci a vesnické děti
Přijímáni do služeb bez vysvědčení. O výuku nedělních opakovacích hodin pro
mládež byl malý zájem. Např. v roce 1808 ze sto dvaceti zapsaných docházelo
Pouze dvacet. Ryba měl zájem, aby mládež na vesnici získala minimální vzdělání.
Trval na školských předpisech a chtěl, aby ve škole byly všechny úřední knihy.
V

ytýkal úřadům, že oběžníky neposílají včas. Z oběžníku z roku 1793 vyplývalo,

že

žádný učedník se nesměl stát tovaryšem, jestliže neabsolvoval nedělní hodiny.
Ryba si přál, aby mezi školou a úřady byla vzájemná pomoc a porozumění.

Naráží však na nepochopení zvláště ze strany faráře Zachara, kterému lépe
vyhovovala „stará škola", kdy byl učitel především

varhaníkem. Ryba se cítí

Především učitelem a teprve na druhé místo klade své kostelní služby. Jeho
Přáním bylo, aby děti pravidelně navštěvovaly školu a rodiče je v tom podporovali.
p

° d l e Ryby má učitel sehrát důležitou roli, aby v elementární (základní) škole

byl dobrým vzorem pro děti. Denně

s nimi přichází do kontaktu, a proto má

mnoho možností, jak je pozitivně ovlivňovat. Ryba přejímá názor Komenského o
životě, který j e vlastně školou, stálým zdokonalováním na cestě moudrosti,

mravnosti a zbožnosti (Via lucis, Cesta světla). Je však důležité být před tímto
Praktickým životem „předpřipraven", což naplňuje škola jako instituce.
R

yba je jedinečným příkladem mezi učiteli na rozhraní 18. a 19. století, v době

P°čátků školní povinnosti, kdy u nás lid ještě vzdělání podceňoval. Dokázal , co
zrT|

ůže píle

a

houževnatost. Člověka nehodnotil podle stavu, kabátu nebo

náboženství, ale podle povahy a lidskosti. Ve škole si byly všechny děti rovny,
škola měla být radostnou dílnou v duchu J. A. Komenského. Chtěl, aby v ní byla
zastoupena nejen rozumová stránka, ale i stránka citová.
1

když je patrné, jaký měl Ryba pro české školství význam, nebyl ve své době

Pochopen ani vyslyšen. Proto si myslíme, že je důležité nepřipomínat si Rybu
Pou

ze jako autora nejznámější České vánoční mše „Hej mistře", ale i jako

Pokrokového, nově smýšlejícího a vlasteneckého učitele na přelomu 18. a 19.
století.
Přestože Jakub Jan Ryba žil a působil před více než dvěma sty lety, jeho citát,
kter
den

ý uvádíme na závěr, je výzvou i v současnosti: „Abys byl lepším, pozoruj

n ě své činy a zkoumej je! Věř mi! To tě přivede k moudrosti a chytrosti."14

7.2. Jan Vlastimír Svoboda
7.2.1. Portrét Jana Vlastimíra Svobody

Jan
Ce
S|
P

ní studií na pražské filozofické fakultě studoval bohoslovectví v Celovci, ve

°vinsku. Před vysvěcením na kněze ze semináře vystoupil a vrátil se do Čech.

° absolvování jednoročního kurzu pro hlavní školy v roce 1826 působil na farní

rria

'ostranské škole u sv. Mikuláše a později na staroměstské škole v Týně. Svými

Vyuc
e

Vlastimír Svoboda se narodil 9. května 1800 v Hořepníku u Pacova. Po

°vacími metodami upoutal na sebe pozornost v době, kdy se v Čechách po

P'demii cholery roku 1831 začaly zřizovat opatrovny pro sirotky. Tíživá sociální

Sltu

ace vyžadovala, aby pracovaly i ženy (často na více než dvanáct hodin denně)

tak

opatrovny měly sloužit nejen sirotkům, ale i dětem zaměstnaných matek.

Původní sociální funkce opatrovny se méla rozšířit i na funkci tzv. předvychovy.
Obě tyto funkce plnila první dětská opatrovna v Praze Na Hrádku, zalezena 1.
března 1832 V pedagogické literatuře j e opatrovna Na Hrádku také uvedena pod
Pojmem školka Na Hrádku.
pražské Budče s

K jejímu založení přispěli vlastenci z Amerl.ngovy

dr. Janem Theobaldem Heldem, primářem nemocmce U

Milosrdných, který měl nad dětmi lékařský dohled. Cílem opatrovny bylo, „aby
zcela chudé děti dosud školou nepovinné, ve stáří od dvou do pěti let, jej.chz
rodiče jsou zaměstnáni mimo domov a preto nemohou na děti dohlédnouti, byiy
"chráněny od škod na životě, zdraví i zkažeností, aby se v nich podporovalo
klíčení lásky k dobru a živila v nich chuť i k budoucí duševní i mravní výchove, aby
se potíraly klíčící špatné sklony, působilo vhodně na tělesné a duševní a moraln,
* l y v dětech dřímající, aby žily v tomto útočišti radostně, dětsky a mravné.

... a

současně, aby zde byl připraven přechod k vyučování v první třídě obecne
Školy " 15
Po celé desetiletí v letech 1832 až 1842 se stal Hrádek dalším působištěm J.
Svobody,

v učebním

plánu

spojil

předškolní

výchovu

s počátky

nv,a

v

elementárce (škola nejnižšího stupně, která poskytovala základní vzdelan,).

J

* . ě Před zahájením vyučování v opatrovné, v době

"Pravovaly místnosti, vyučovai
Vyučování 8 října

kdy se pro n, teprve

Svoboda ve svém bytě pét détí. Při zahájení

1832 bylo přítomno dvacet pět dětí. K budově, ve které byly

rt,v e- místností s lavičkami, skříň na hračky,
- , „ , patrna
natřila zanrao
zahrada se stromy,
, trávníkem a
květinami. V únoru 1833 docházelo do školky již ke stu děti, ktere bylo nutno
do dvou tříd V opatrovné jako spoluvychovatelka pracovala i Svobodova
Manželka, druhou třídu vedl Josef Franta šumavský, pokračovatel Svobodovy
t a k t i k y v elementárce.

,

trnavský jako přímý Svobodův spolupracovník popisuje zamestnan, deti:
"Nižádné

dItě

zde

nezahálí, alehrž každé i to nejmenší podle své schopnosti

j a k é m u poznání se vede. Důležitým předmětem tu byly zejména rucn, prače
Chla

Pe<*é i dívčí

00

nejlehčím vštěpují a schopnější tak se vedou, aby co nejdříve čisti začaly.

N e

« š , cenu ale zajisté má to, že se při všem vyučování a jednání se zvlastm

ovšem dětem se tu také již první početní počátkové způsobem

Pozorností na to hledí, aby se dítky nejen k obyčejné slušnosti a zdvořilosti, ale i
k

Pravé mravnosti vedly. A zajisté učitel jejich, pan Jan Svoboda, předobře tomu

rozumí, jak se má v útlých srdcích cit mravnosti vzbuzovati." 16
Podmínky hmotného zabezpečení opatrovny odpovídaly jen minimálnímu
nákladu na udržování obyčejné triviální školy na venkově. Přesto za ztížených
Podmínek vykonal Svoboda za svého působení Na Hrádku mnoho záslužné
Práce. V roce 1836 vydal Sebrání českých písní, které byly prvním sborníkem
Písní pro děti předškolního věku. Hudbu ke třiceti písním složil dr. Held. Ve
sborníku byly písně o přírodě, o dětských hrách, o řemeslech a písně s mravním
Poučováním dětí. Z dnešního pohledu byly některé písně náročné po stránce
Wmické a po stránce intonační. Například v písni Šeptalové je tónový rozsah
° kt áva, což je pro děti v předškolním věku nepřiměřené (viz příloha č. 1).
Celoživotním dílem J. Svobody se stal spis Školka čili
Praktické, názorné, všestranné vyučování
r

prvopočáteční,

malých dítek k věcnému vybroušení

°zumu a ušlechtění srdce s navedením ku čtení, počítání a rejsování pro učitele,

pě

stouny

čten
Prv

ne

rodiče z roku 1839.

Mezi jeho

ář nebo Čítanka pro malé dítky (1840),

další didaktické práce patří

Malý

Malý písař čili Praktické navedení

°Počátečního psaní pro učitele a pěstouny (vyd. vlastním nákladem 1841) a

,Vla|
Sv

a

ý Čech a Němec čili Prvopočáteční české a německé cvičení k mluvení (1843).

°boda chtěl, aby se děti učily nejprve mateřskému jazyku a teprve potom

mčině. V Malém písaři spojil čtení s psaním jako průpravu pro pravopis. Chtěl,

aby

si žáci osvojovali písmo pro praktickou potřebu bez mechanických předpisů

Staré
ner

školy. Knížkou Malý Čech a Němec si měla mládež prohloubit začátky

nči n y mluvenou metodou. Hlavním účelem školy bylo naučit se myslit a ne

dek|

amovat cizí fráze.
Svoboda u nás založil vyučování na nové pedagogice, názorné a pamětné.
n

árodní školy vychoval několik metodiků, k nimž patřil Josef Bačkora svými

^° c átky
atr
r

Ve čtení)

Návodnou

propravou k mluvnici a Průvodci ke slabikáři. Jeho

Štěpán Bačkora vypracoval dětskou vlastivědu Pouť z domova po vlasti

* ok U 1849.

Za Svobodova působení se stala opatrovna Na Hrádku jedním z významných
českých ústavů v Praze před rokem 1848. Z existenčních důvodů se Svoboda
vrátil na původní farní
Straně zemřel

školu u sv. Mikuláše. Po dvouletém působení na Malé

27. září 1844 na plicní chorobu. V roce 1846 mu jeho přátelé

nechali umístit pamětní desku do zahradní hrádecké zdi.

7.2.2. Školka Jana Vlastimíra Svobody

Svoboda si byl vědom výchovného významu vzdělání dětí v jazyce i v myšleni
s

využitím v praxi, oproti německým metodikům, kteří se zabývali převážně

teoretickou stránkou vzdělání. Svoboda byl přesvědčen, že děti mladší sedmi let
jsou schopné učit se za předpokladu, pokud jim učitel výuku zpestří názornými
Pomůckami.
V předmluvě ke spisu Školka vyjádřil své myšlenky, jak připravit děti hravou
formou k přijímání učiva: „Ukazování a pojmenování předmětu vzbuzuje a

CVICI

Pozornost dítek a množí zásobu pojmův. Jen častým navykáním, aby si dítky
všeho vůkol všímaly, může se roztržitost dítek překaziti a užitečného umění pro
budoucí život nashromážditi; jen cvičení ve mluvení, s tímto vyučováním spojené,
m

ůže chybnou výslovnost a nepravé pojmenování opraviti. Hravé vyučování toho

tvoří veselou mysl dítek, jediný pravý jich živel, a dává jim chuť k budoucímu
učení."17 Svoboda kladl důraz nejenom na přípravu učitele, ale i na jeho didaktické
umění. Vyučování mělo přinášet dětem poznání nových věcí buď ve vyprávění
nebo za rozmluvy o přírodě, o zvířátkách a o práci řemeslníků formou proste
dětské řeči. Dětem dvou až čtyřletým se názorně ukazovaly různé činnosti (napr.
^zání pilou, práce s kuchyňským válečkem apod.) a ty pak předváděnou činnost
opakovaly. Děti od pátého a šestého roku se hravým způsobem seznamovaly
s

náplní učiva potřebného pro počátky výuky školního trivia. Učily se počítat,

Ustavovat písmenka a odpovídat na otázky: co, jaké, z čeho, k čemu je, kdo to
dělá? Metodicky Svoboda pracoval formou jednoduché otázky a odpovědi. Dovedl
0

věcech vyprávět a vzbuzovat u dětí

obrazotvornost. Většinu věcných cvičení

Propracovával do hloubky (např. pojednání o věcech, nářadích, řemeslnických
výrobcích, o stromu, o dřevě a ovoci). Popisoval části stromu (kořen, kmen, větve,
lis

% - letorostky, kůra stromu). Praktickým příkladem byla zahrada, kde společně

Pěstovali rostliny a vypravovali si o jejich užitku. Svoboda učil děti rozeznávat
byliny, obilí a od každého druhu nechával svazek pro vyučování. Starší děti vedl
k

Práci, kdy např. pletly slámu, proplétaly šňůry apod.
Zajímavě jim vykládal o přírodě v průběhu ročních období. Poutavě vyprávěl o

Vod
mů
d

ě: „Někde vidíme vodu pořád dál a dál téci, která je tak úzká, že přes ni

žeme

přeskočiti, a jmenuje se potok. Někde zase

stéká se více potoků

°hromady v jednu vodu, která také pořád dál teče a jmenuje se řeka. Do

některého místa zase stýká se mnoho velkých řek dohromady v jednu vodu, kde
Se

fyto vody ponoří. Tato velká, velká voda jmenuje se moře." 18 S dětmi si

vyprávěl o názvech a vlastnostech vody podle jejího výskytu (říční voda je měkká,
Mořská slaná, studniční tvrdá).
Naučnými povídkami a nejrůznějšími příklady učil děti počítat do deseti a
P 2c

° 'ěji do sta. K počítadlu jako k základní pomůcce přibírá i přirozenou řadu čísel

(stromy, okenní tabulky,děti v řadě apod.). Počty v oboru do sta jsou z trivia
^Propracovanější. Pojem jedničky je představa čáry svislé, vodorovné i šikmé;
Představují dvojice uší, očí, rukou, nohou. Při trojce používal Svoboda
UrT,

ělých tvarů trojúhelníku (např. střechu, papírovou čapku); při čtyřce

križe

kreslil

k, stůl. Pětka byla ruka o pěti prstech, pro znázornění šestky používal hrací

^ 0st ku. Sedm to byly dny v týdnu , osm přirovnával k počtu pavoučích nohou. Při
poč

tech do devíti si hrály děti s kuželkami nebo kuličkami. Čtyřhranný stůl sloužil
jakn
0

Pomůcka při počítání do čtyř s výkladem,

kdo stůl vyrábí, z čeho je stůl

hotoven a k čemu slouží. Výuka končila hrou na stolování a hádankou.
hodina počtů nebyla jen strohým počítáním, ale byla prokládána pohybem a
^mickýrn vytleskáváním. Podle Svobodova příkladu děti kreslily ve vzduchu čáry
é

> křivé), smyčky, kruhy apod. Z čar tvořily různé geometrické figury. Toto

^jtfické uvolňování ruky bylo průpravou k psaní. Pro znázornění čtverce a
eln

'ku sloužily např. skříň, lavice, židle, stůl.

Pro čtení si Svoboda vytvořil metodu hláskového čtení. Podle sluchu se
rozlišovaly zvuky hlásek např.: „ u - žába kuňká, ú - ponocný troubí, a - sténání
nemocného, á - leknutí, e - hekání, é - pláč, i - odpor nesouhlasu, í - pronikavá
bolest, ey - ou - volání na koně, č - čimčarání vrabců, r - vrčení psa, ř - řezání
pilou, s - syčení,z - bzučení mouchy, ž - žhavé železo žhne, h - je zima, ch dýchání na ruce "19.
p
u !

otom přistoupil ke konkretizaci zvuku hlásek k vyvození samohlásek: „ u - u -

~ žáby kuňkají, ů! - ponocný troubí, o - oheň, a! a! - hekal bolestí, á! - údiv, e

"" ě ~ §! lekl se, é! é! - plakal, křičel, j - zvolání, j - j - zajíkal se, ě - křik, y! Volání, ej - ou - zvolání na koníčka, c - c - cl ptačí cikot. Od písmena c a č se
Uv

ádějí slabiky a kratší slova s významem "20 (cukr, cikorka, čelo, čistota, čapka).

Tat
r

o učební látka k nácviku byla uvedena v Malém čtenáři, vydaném Svobodou

°ku 1840.
Každou lekci ve Školce Svoboda začínal počítáním, cvičením ve čtení,

r

°zšiřováním

věcných

znalostí

a

uzavíral

mravním

ponaučením

a

hrou.

Pr

úřednictvím dětského zájmu o nové věci plánoval jednotlivé lekce, které mají
Myšlenkový rámec a metodicky zpracovaný postup. I když děti v předškolním věku
nem

ají ještě plně rozvinutou abstraktní představivost, přesto mohou pochopit

nekt

eré souvislosti přístupné jejich chápání a pamatování. V ukázce

°V|čeních Školky XV, XXVIII, LVII (viz příloha č. 2) Svoboda
dlda

učiva ve

vytvořil nový typ

kticky zpracované učební jednotky. Každá jednotka má svou myšlenkovou

SLJ kt
Vs

' erá napomáhá k utváření dětského názoru na skutečnost. Učební látka je
°^adu
s encyklopedickým způsobem vzdělávání podle Komenského.
n

Sv

esk
ob o d ý m elementárkám a v podstatě celému nižšímu stupni národní školy
a
ežit
Na

k|
S

ukázal příklad praxe ve spojení se základy trivia. Školka se stala

Vm mezníkem v předškolní a elementární výchově.
*ávěr použijeme citát Emanuela Strnada: „Svobodova Školka se stala

'° k o u knihou národní školy v době obrození"21.

7.3. Věnceslav Metelka
7.3.1. Portrét Věnceslava Metelky

Věnceslav Metelka se podle záznamu v křestní knize narodil 15. září 1807 ve
Sklenařících, jiný záznam je v rodinné knize, do které jeho otec napsal den
na

rození 17. září. Od otce, prostého horského ševce a muzikanta získal lásku

k hudbě a četbě českých knih.

Hudbě

ho vyučoval výborný houslista, vysocký

muzikant Nykrýn; druhým jeho učitelem byl kantor písmák Matěj Hájek, který ve
Sklenařících učil v letech 1816 - 1853. Metelka hrál téměř na všechny nástroje,
hlavně
rnu
a

na

housle,

basu,

trubku.

V „Životě

školního

pomocníka"

zachytil

2ikantské putování s harfenistou, kdy jako chlapec hrával na housle po statcích

hospodách. Později se s ostatními muzikanty vypravil až do Rakouska i Uher.

^ e t e | k a se vyučil truhlářskému řemeslu. Jeho vztah k hudbě a zároveň dovednost
šacovat se dřevem vedly k
s

myčcových

nástrojů.

tomu, že se Metelka začal věnovat výrobě

Stal se vyhledávaným

houslařem v širokém okolí a

Skladatelem Krkonošské houslařské školy.
* d °by, kdy byl v Pasekách
nožs

nad Jizerou kapelníkem, se dochovalo velké

*ví notového materiálu. Je autorem tří vánočních koled, které vznikly

^Později roku 1838. Kromě hudby bylo Metelkovou láskou ochotnické divadlo.
^ r a v ě Podkrkonoší z celého českého venkova mělo tuto tradici. Ve Vysokém nad
tr ^ r 0 U

VZn kl n e s t a r š í

'

j

ochotnický divadelní spolek v Čechách. Jako doklad o této

'Cl s| ouží i dochované zprávy, že vysocký páter František Netuka pořídil první

v

1 e kla d Schullerova Viléma Telia Toto drama mělo v roce 1842 ve Vysokém nad
i2eroi,
u
svou českou premiéru K oblíbeným autorům divadelních her patřil také
v
aolav ^

J

^'ment Klicpera. Divadlo v době národního obrození hrálo důležitou roli

v

^°hování českého jazyka a zároveň i v prohlubování vzdělanosti prostých
^kých obyvatel a v posilování jejich národní identity.
k dy

n eslav
V

°

Po v - Cerpá

Metelka měl nejen hudební nadání, ale i literární vlohy. Záznamy,

z m

oudrosti lidových vypravěčů, představují sbírku českých lidových

' d e k - jejichž děj je zasazen do Podkrkonoší (např.: Ztráta hrbu

aneb ztráta

zmužilosti, Vrtkavé štěstí aneb Dvě nevěsty a jeden ženich, Viz keř, dcero má, a
doufej!). V jeho lidových povídkách, pověstech a báchorkách vystupují postavy
typické pro Krkonoše jako např.: Librcol (Krakonoš), diblík (šotek), vodník, čerti,
divé ženy, strašidelné bytosti.
Kromě lidových povídek se zabýval i náměty obrozenecké Prahy. V povídce
c

esta pražská zachytil atmosféru obrozenecké Prahy, k níž upínali naděje

v|

astenci z celého českého venkova. Vedle F. Palackého, F. L. Čelakovského, J.

K°llára a J. Jungmanna obdivuje zejména P. J. Šafaříka, slovenského buditele a
bás

níka, autora Slovanského národopisu a Dějin slovanské řeči a literatury. Malá

zmínka o setkání s ním je v drobnokresbě Cesta pražská. Metelka velebí Šafaříka,
nadšení je znát z jeho vět: „Ó blažený Šafaříku! Ty jsi denice, která nad Slávií
v

zešla a i do odlehlých koutků pablesk svého jasnozářícího světla hojnou část

Poskytla. Kdo je se nadál, starobylosti slovanské že tak na pevných sloupích
''teratury naší založíš? Velkodušný člověku!"22 Patos těchto vět zaujal spisovatele
• V- Raise natolik, že je vložil do románu Zapadlí vlastenci.
Kromě životopisu, který dopsal do roku 1842, zaznamenává své zážitky a
Uc|

álosti z muzikantských cest a bálů (Bál v Navarově, Bál v Potočníku, Cesty do
Jnic

p0st

). Deníky psal pravidelně do konce září 1844. V dalších letech pravidelnost

upně ustala.

Psal jen na volné listy, které vlepoval do kalendářů, do nichž

opisoval pouze poznámky a údaje o počasí a hospodářských pracech. Od roku
847, k

dy zanechal z finančních důvodů učitelského povolání, se věnoval výrobě a
°Pravě h^
"°usli a zemědělskému hospodaření.
Nanv
er|

ě prožíval předbřeznové období roku 1848. Naděje, které vkládal do

185-] e d l ' V ě j Š í h o
Se

^

telků
R

bachovským absolutismem posiluje nesvoboda tisku a vyjadřování.

mu
lnn

siln

Pořádání společnosti se však po roce 1848 nenaplnily. Roku

v p o s t o j k národní politice je silně kritický a jeho obdiv ke K. H.

^
n

us

znovu vyjadřuje jeho silné vlastenecké cítění.

é události, které v Metelkově životě nastaly vletech

1856 a 1857

; d k e * úmrtí osmnáctiletého syna Václava a dvacetileté dcery Pavlíny, jej
Osáhly. Zápisky po roce 1857 jsou pesimistického ladění,

vypovídají o

samotě stáří, o smutku nad odchodem

přátel a osobností českého kulturního

života.
Věnceslav Metelka zemřel
n

1. května 1867. Osobnost jeho kvalit v Pasekách

ad Jizerou nedorostla, což se projevovalo

v hudebním a kulturně osvětovém

životě. Po jeho smrti byl nalezen v rodné chalupě přepis Komedie o hvězdě z roku
1839 (neznámý rukopis z 18. století). Dále byl objeven Metelkův rukopisný
zpěvníček z roku 1849, začínající Marseillaisou a obsahující pak několik písní
vlasteneckých, slovanských a lidových. Metelkovy paměti patří mezi nejlepší práce
českého lidového písmáctví - tzn. práce s jazykem, schopnost postřehu, smysl pro
detail. První, kdo jeho zápisky ocenil, byl K. V. Rais, který z nich čerpal látku pro
svůj román Zapadlí vlastenci.

7.3.2. Preceptor v pasecké škole

Metelka byl ve svých dvaadvaceti letech preparandem (žákem přípravného
kurzu pro podučitele, který zakončil zkouškami na hlavní škole). Jako preceptor
(učitelský pomocník) začal učit 1. března 1831.
Metelka vzpomíná: „Děti hleděly jako u vyjevení na mě a mně bylo ouzko. Po
čtrnácti dnech ponejprv jsem jakživ trestal. Jednu na ruku jsem musel dát, aby
věděli, že mám moc a právo. Ó, bídný to kus chleba, když jej musí z dětí ranama
foukat."23
školní docházka trvala devět měsíců, zbývající tři měsíce byly prázdniny.
Metelka uvádí, že v listopadu 1842 školu navštěvovalo pouze devět žáků
z celkového počtu sto šedesáti sedmi dětí povinných školní docházkou. Školní
d

°cházka byla již roku 1781 zpřísněna a rodiče, kteří nemohli zaplatit školné,

^ h l i být

t r e s t á n i

dvojitým školným nebo donucovacími pracemi v obci.

Ke školní docházce Metelka uvádí: „Nedávno přišlo nařízení by se zvláštní
Zřetel vzal na to, by se pilně školy navštěvovaly. Že prý jest všeobecný nářek
v

^echách, každodenní školy navštěvování prý jest nanejvýš špatné.

Učitel ku

^ n c i týhodne má u místního pastýře se ohlásit a jemu písební oznámení podat

nedbalců. Ku konci měsíce opět a v březnu a září panu vikáři, a pak aby mohli
rodiče být potaženi ku placení pokut. Proč to ale chtějí? Chybí jim peníze. A učitel
s

místním duchovním pastýřem nechtějí sobě dělat mrzutostí zbytečných. Proč ale

2v

láštní komise nevyjede a každý příbytek nenavštíví a tu nouzi od hlavy až do

Paty neprohlídne? Tam sedí u přádla děti polonahé a z drahého Inu nejprv za len a
Pak teprv na zdravu a až za třetí na nějaké šatstvo předou a vypřádají. Ustanovte
takové ústavy, aby rodiče velikého břemene zbaveni byli, a oni jistojistě posílat
budou."24
Metelka si uvědomuje složitou sociální a ekonomickou situaci chudých rodin,
kde dítě je nezbytným výdělečným pomocníkem. On sám poznává bídu, školní
p
s

°vinnosti musí vykonávat i když je nemocen. Cítí se poníženě při vybírání

°botálesu (týdenní plat učitele, vybíraný v sobotu za každého žáka od rodičů).

Jeh
0 s

° nadřízený, pasecký kantor Josef Šimůnek nechává na něm veškeré starosti

kolu a vyučování za byt a stravu.
p

D

o zanechání školní služby v roce 1847 se věnoval houslařství a hospodaření.

° kalendářů na rok 1847 vepsal přání budoucím učitelům a vyjádřil v nich své

trp

ké poCjty z toho, čeho se jemu samotnému nedostalo: „Přání jest, aby učitelé

b y l lé

' Pe placení a aby placení učitelé byli lepší. Přání jest, aby zasloužilí učitelové

byl

' vyznamenaní a aby vyznamenaní učitelové toho též zasluhovali. Přání jest,

aby Se
Udelat
R

učitelé nezapomněli vzdělávati a aby se nezapomnělo na vzdělaného,

i jej učitelem." 25

Vsy Metelkovy osobnosti

ble

zachytil K. V. Rais v

postavě

jeho srdečnost, upřímnost, kdy vřele vítá učitelského pomocníka do

^ d ě t i n s k é školy v únoru 1842. Trpkost z toho, že
adn

ým učitelem, nenaplněné ideje v

^anu

nevložil. VZapadlích

rs

kem prostředí
POlTin
c

stoi
strQ

učitele Václava Čížka,

nebyl

Metelka jmenován

lepší společenský řád, Rais do svého

vlastencích

vypodobnil

spíše idylický život v

Pozdětína s hlavními postavami, učitelem Čížkem, jeho

níkem Čermákem a farářem Stehlíkem, kteří byli milovníky hudby a zpěvu,

RaÍS0Va

Pera je podrobně popsána venkovská třída z první poloviny 19.
" " T ř'da byla nízká, vybílená, ale stěn hrbolcovitých a oprýskaných, bílého

Pu s

Mohutnými, tmavými trámy. Měla čtyři okna, podlahu velmi vytlapanou,

takže tmavé hladké suky vysoko vystupovaly; tři kroky ode dveří byla jenom
Podlážka z červených, vydupaných cihel.
Hned vpravo stála veliká, černá kachlová kamna s klenbičkou, v které byla plná
n

ůše dříví, nalevo u samé podélné zdi „oslovská" lavice tuze rozřezaná a před ní

na

stojanu tabule, již notně odřená; hadr na útěr visel na podstavci. Mezi tabulí a

prv

ým oknem byl stůl se zásuvkou a s otlapanými trnoži, černě natřený, ale holé

dřevo tuze vyhlíželo. U stěny za tabulí stála nízká černá skříň s frakturovým
nápisem: Školní knihovna. Ostatní plochu třídy vyplňovalo osm lavic dlouhých, ale
Ú2k

ých a hrbolatých, rozřezaných; měly škamna i houpavé podnožky. Ačkoliv byly

Um

Vty, byly plny skvrn inkoustových, jichž věchet a písek nezmohly. Uličky podél

stě

n

Sed
obr

měly sotva tři čtvrti lokte šíře. Na pravé stěně, v níž nebylo oken, visela

'vá německá

ázky v

mapa Českého království a po jejích stranách dva zasklené

žlutých rámcích: Podobenství o milosrdném Samaritánu a Návrat

Marnotratného syna. V průčelí visel černý kříž se zlaceným Kristem, vzadu
p

°dobizna císaře a krále Ferdinanda a vetchý obraz jedovatých hub, z nichž

Muchomůrka se tuze červenala.
P

°něvadž třída hleděla na západ a na sever, ranní záře slunečná do ní

nepr

°nikala; okny, dopola květovanými jinovatkou, bylo viděti střechu dřevníku a

Strom

V. Oba páni kantoři, starý i mládenec, vešli před osmou hodinou do třídy." 26

" Kd Vž se pomodlili otčenáš a zdrávas, kantor pro druhoklasáky napsal předpis:
" Ď ° k u d jsou živi rodičové tvoji, cti je a za mrtvé se modli!" Větší psali, s menšími
P

°Mocník říkal na slabikáři a na tištěné tabuli, nejmenší měli jen poslouchat.
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7.4. František Bakule
7.4.1. Portrét Františka Bakule

o t

J

a n t l S e k

^

V

Baku,

Bakule

°bci

star

se narodil 18. května 1877 v Lidmovicích u Strakonic. Bakulův

°stou a v

sousedních

Skočících předsedou místní školní rady,

e s ostatními sourozenci docházel do školy. V rodině získal lásku a cit

Ppo hudbu. Vedle zpěvu matka učila děti rozpoznávat různé zvuky, tóny a hlasy
zvonů ze sousedních vesnic. Těchto poznatků později využil nejen ve škole, ale i
Jako sbormistr svých dětských pěveckých sborů. Ve škole mezi jeho oblíbené
učitele patřil řídící Dusa, který
Cvi

při hodině zpěvu

žáky netrápil intonačními

čeními, ale naučil je mnoha lidovým a umělým písním. U Dusy obdivoval i

varhanní preludia při nedělních mších. Rok před odchodem na gymnázium se u
ně

J začal učit hře na housle. Vyučovací metody tohoto učitele i rodinné zázemí se

sta|

y Bakulovi podnětem ke studiu učitelského povolání. V Příbrami navštěvoval

Měšťanskou školu a po čtyři roky zde pokračoval ve studiu vzdělávání učitelů.
Běh

em studií vletech 1893 - 1897 se dostával do konfliktu s profesory, neboť

nes

kterou považoval za

nášel učit se nazpaměť a diskutoval o každé známce,

Spravedlivou. Při učení „slovo od slova" byli postihováni špatnými známkami
2 c

', kteří řekli něco navíc nebo jinak než bylo v učebnicích.

^ druhém ročníku založil s několika spolužáky
k Ubu

'

Klub encyklopedistů. Členové

Omítali chodit ke zpovědi a tak Bakulovy potíže přerůstaly v další konflikty

Pucujícími, kdy otevřeně hájil své přesvědčení. Výchovné problémy se promítly
^svědčení, kdy dostal známku o stupeň nižší (podle tehdejší stupnice bylo
J ho

J

chování jen uspokojivé). Klasifikován dobře byl ve hře na varhany a

nab

oženské nauce, výborný byl ve hře na housle, v nauce o hudbě a zpěvu a

^ pra ktických

cvičeních.

Přes

všechny

nesnáze

studium

ukončil

zkouškou

Pelostj 25. června 1897. O dva roky později vykonal vtémže ústavu tzv.
Oušku
^

učitelské
m

ng v

způsobilosti

a zkoušku

z náboženské

nauky.

Mohl

tak

° C n ě vyučovat náboženství. Později ještě dosáhl způsobilosti učit němčinu

c

®ských obecných školách.
PrVním

^

školním roce 1897/98 působil Bakule ve Vrapicích na Kladensku.

UČIt P á t o u

a

ne

sleví
př
Se vi

sedmd
9Val dět
Vra
vě
y teh|

'

chlapeckou třídu, nejpočetnější třídu na škole. Do třídy bylo

e s á t devět chlapců. Ze začátku byl velmi přísný, používal rákosku
P

°

škole

'

Pozdě

Í''

když

P o t k á v a l jejich upracované otce, z přísnosti

Picích byl Bakule aktivní i mimo vyučování. Na učitelských poradách
tšinu svých kolegů o uskutečnění veřejné zkoušky.

Před veřejností

dy prezentovaly tzv. veřejnými zkouškami žáků, výstavami žákovských

Prací, pěveckými,
ne

recitačními

a tělocvičnými

vystoupeními.

Tyto

akce

se

Pořádaly každoročně, vyžadovaly přípravu a čas.
v

e Vrapicích Bakule učil pouze rok. „31. červencem 1898 je datován připiš c. k.

°kresního hejtmana Paraubka, kterým okr. školní rada dává Bakulovi na vědomí,
že

z příčin služebních jest mu dnem 1. září 1898 nastoupit na obecné škole

čtyřtřídní v Družci".28 V zápisech okresní školní rady se uvádí, že na této škole
b

Vli žáci tělesně trestáni. Podle publikovaných vyjádření někteří učitelé si přáli

ob

novení fyzických trestů, jiní se přikláněli k mírnějšímu trestání v případech, když

všechny jiné prostředky selžou. Jednoroční pedagogická zkušenost na Kladensku
Ba

kule ovlivnila natolik, že od fyzických trestů upustil.
Velký vliv na Bakulovu pedagogickou činnost měly i Tolstého Pedagogické

stati

, které u nás vyšly v roce 1897. Ztotožňuje se s jeho myšlenkou, že škola má
místem radostné práce. Laskavým přístupem a poutavým výkladem si své

2a

ky rychle získal. Do hodin čtení nosil vlastní knihy a básně, kterými je dokázal

^ujmout. Zajímavé byly hodiny kreslení, kdy používal metodu zapamatování tvarů
pri

Zvřených očích. Děti kreslily nejprve prstem do vzduchu a potom skicovaly na

Pap

'r. Obsah učiva Bakule přizpůsoboval pro budoucí potřeby žáků, přičemž jeho

Medické postupy byly netradiční. Například ve slohu se probíraly jednací listiny
Podle
V uče

Předepsaných vzorů. Bakule učil stylizovat také úřední listiny, které

bních osnovách nebyly.

V počtech zúžil výuku zlomků a věnoval více času

^ d k o v é m u počítání. Vymýšlel
asto
ln

si návody, jak

usuzování

usnadnit.

chodil s dětmi do přírody a učil je i tam.

spektor Haas si těchto novot

resto
d e t l ch

početní

při svých návštěvách nemohl nevšimnout.

Bakule hodnotí: „Vede si zcela správně a jest svědomitě pilný: prospěch

valitebný, kázeň chvalitebná: působení vcelku jest velmi dobré." 29

Ba

kul e sestavil v Družci svůi první dětský pěvecký sbor, údajně za čtrnáct
dn(j K,
, " *** slavnosti sázení stromků 15. září 1898 sbor zpíval Adámku náš, Cechy
Kra
$né
u
v

' ^echy mé a trojhlasně Kde domov muj.
^
,

Prvním roce ve 4. třídě měl Bakule osmdesát šest žáků. Vysoký počet byl
n docházkou dětí ze sousední obce Doksy. V následujícím roce bylo
°rtiě 1 t ř
• 'dy v každé učebně víc jak devadesát žáků. Přesto i za těchto poměrů
Sobe

Posílal pro žáky, kteří úmyslně nechodili do školy. Bakule učil víc než bylo
Požadováno. Doma ve svém bytě učil rýsování. Z praktických dovedností dbal na
v

ýcvik v roubování a sázení stromků. Ve své třídě dal podnět k založení žákovské

samosprávy a také vydávání dětského časopisu.
s

Časopis

Mladá svoboda měl

vého třináctiletého redaktora. Vedle školních zpráv a naučných článků časopis

°bsahoval také obrázkové a zábavné rubriky.

Později byl časopis úředně

zastaven.
Bakule byl složitá osobnost a ve své době nebyl zcela pochopen. Za svého
Působení byl několikrát přeložen na jinou školu. Z

Družce odchází 1. dubna

19 0

° ' U mnohých žáků se snažil vypěstovat samostatnost, vůli obstát v životních

zkouškách a vzbudit i hlubší vztah k jejich škole.
Na
19
K

trojtřídní smíšenou obecnou školu v Kozlech u Všetat nastoupil 1. září

°°. kde se v krátké době

V

°zlech Bakule založil první veřejnou knihovnu.

Spolu se svými kolegy

9anizoval

na

Or
pr

projevila jeho vychovatelská i osvětová snaha.

cykly

přednášek

v okolních

obcích,

které

zval

rodiče

°střednictvím jejich dětí. Hájil myšlenku , že učitel má mít volnost v účasti na

Veře

jném životě politickém a sociálním.
a

^ ky své třetí třídy se snažil motivovat k samostatnému učení. Učivo upravoval
ab

'
Ust

V Odpovídalo jejich životním potřebám. Ve vyšších třídách seznamoval

avnímj články a občanskými právy. V důsledku jeho liberální aktivity mu ve

Skole

Postupně nastávaly potíže. Dostal se do konfliktu s farářem za to, že děti učil

P

°Zdravu „Dobrý den" místo Pochválen buď Pán Ježíš Kristus", vynechával
Požart
n U modlitbu
boh
°
..Zdrávas Maria" a odmítal poklekat ve škole při některých
° ° s 'užebných úkonech. Musel přestat učit lidové milostné písně, které byly
^Zriač
Ler|
y za nevhodné a nemravné. Bakule si hájil své postupy a nenechal si od
f
ar
áře 2 a s
>
ahovat do vvučování Spory s farářem nakonec vedly k disciplinárnímu
s
etřen
eni B
,
akule byl nucen opustit školu, přestože proces vyhrál (jeho advokátem
POZrl"'*
30 u e s í
^
J ministr financí Alois Rašín). Z Kozel byl přeložen na Malou Skálu
i ^

0Va

. kam nastoupil 1. prosince 1901.

7.4.2. Maloskalská škola

-Vykročil jsem po cestě vroubené domky. Ale venku žádné děti nevidím. Zato
Se

mi zdá, že za skly okének chalup postřehuji bledé dětské tváře, s velkýma,

tesknýma očima. Nazítří uviděl jsem ve třídě děti. Byly pohublé, pobledlé s pletí
Padlou. Z vážných tváří hleděly na mne plaché oči. Brzy jsem poznal, že ty mé
n v

° é maloskalské děti jsou moc hodné. Ne, to není správný přívlastek. Moudré

byly

- J akási rozvážnost jim bránila, aby byly rozjívené, aby se praly, aby si hrubě

b á v a l y , aby skotačily. Zato s plachou pozorností dívaly se mi do tváře, jakoby
^ [V
ni
chtěly vyčíst, myslím-li to s nimi dobře. V několika dnech jsme se stali
Přáteli."30 ( p o z n P r o v r š i n u obyvatel v tomto kraji byla jediným zdrojem obživy
směněná bižuterie, při jejíž domácké výrobě pomáhaly děti. Pro vyčerpanost dětí,
k ter é pracovaly průměrně šest hodin denně, nemohli učitelé zadávat domácí
u

k°'y. Absenci žáků zvyšovaly epidemie infekčních chorob a nepřízeň zimního
Počasí.)
0d

Počátku působení v maloskalské škole si Bakule vytvářel přátelský vztah

e2i

učitelem a žákem. Vedl děti k zájmu o všechno, co se kolem nich děje. Učil
Je r>
horovat a pojmenovávat přírodní jevy. Později si uvědomoval, že čas trávený
škole nestačí dětem pro jejich osobitý rozvoj a tak jim umožnil návštěvy ve
vé

m bytě. Do velké místnosti nad hostinským sálem si nechal přinést stoly a
*idle >
.
* restaurační zahrady a vytvořil si tak třídu podle svých představ. Děti se tu
ci% V n l x
Uln
e. Mohly si povídat, číst, hrát šachy, dívky si obkreslovaly módní střihy a
Orv
Pro vyšívání. Bakule usiloval zvláště o to, aby u dětí rozvíjel inteligenci,
C|
%ost - •
' 2a Jem o dění kolem sebe. Snažil se učit podle zásad Tolstého formou
••volné šií
sKoly"
Vyp

akŮm

B y | p r o t j p a m ě t n é r r i u u čj VLJj

páté

striktnímu rozvrhu hodin a osnově učiva.

třídy, které učil ve školním roce 1903/04 nechal volnost ve

o$n 9 C ° V á n í s ' o h o v ý c h prací. Výuka slohu na obecných školách se až dosud řídila
těc°Varni

2

roku 1885 a spočívala v obměňování předloh a vzorů. Další vydání

oSn

°Sn°V

Pocj

^

z roku 1898 mě

nÍC nerr,
ar,

' ° j e n proklamativní modernější úvod, ale na podstatě

ěnilo. Tyto osnovy proto byly na zemských učitelských poradách

y kritice. Účelem slohu mělo být naučit žáka osobitě a logicky správně

* owó mv^lpnkv Inspektor Kamenický požadoval, aby ve
vyjadřovat ústně i písemne sve mysienKy. m ^ e
, ,
. * m a t a k t prá neisou v osnovách, a aby jako literami vzory
slohu nebyla probírana témata, která nejbuu
^
. -l,
čwniní knihovny. Bakule se požadavky
sloužily jen ukázky z čítanky a z knih ze skoln. kn.novny
„ ^ . o t í školního roku 1903/04 začaly vznikat
u,
inspektora odmítl řídit a v druhem pololetí skoin.no
~ eh/in vnlného slohu. V následujícím školním
v jeho třídě první žákovské prače ve stylu volněno s.or
..
- 7 tnhnto cvklu ie zajímavá ukazka prače F.
r
oce vznikl cyklus prací Naši vodnic. Z tohoto cyK.u j
j
1
,
, / r h A s e d ě l vodník. Díval se jedním okem
Míillera U rybníka : „ Na hrbaté, zakrnele vrbe seoe. vu
, - i„
m/tpklé Bvlo zde sero. Slunko sem
Po širokém, hlubokém rybníku. Druhé oko mel vyteklé, byio
• u u
ion skotačivý potůček slabé bublal a
d o s a h o v a l o . Voda černala. A ticho bylo. Jen skotačivý p
.. - u
Okolo h u s t é r á k o s í v y r ů s t a l o
Pohvizdoval

si

vtékaje

do

nedýchajícího

rybníka.

Oko.o

_

.,
u
Sflt ieho ztrácel barvu. Konecne sira
2
rozsáhlého bahna. Vodník klátil nohama. Sat jeho
w j i\, hn iřpl co že bude mít kveceri?
i sem do tohoto zákoutí přilezla. Vodník bručel, co
...a r n a
'
., H n p „ pádnou dušičku tam nevhodím!
bude čekat, voda bude se vařit a ja dnes zadnou a
qi
rvhníce a vodník zmizel. Ticho, tma
s
Sk
očil do vody. Vlna r o z b ě h l a se po r y b n í c e a
Počala vládnout " 31
Texty

TOdn,ckých

„inipovidek ilustroval nadaný Jose,

Co karikatury typy lidi ze svého oko,i (viz prt.

^
• 3).

P -

^ Ú l o v ý c h ž ákO by, publikován v Besedách easu nebo v Ulehlove sbormku. O
* * * pokusech

na Malé

Skále psa, Baku,e do 6asopisu Kulturní služba.

S .volnou tridou" nemohl souh,as,t zemský
inspektor dr. Kan a
te^
tf Ih
, , ... |/A 7 f . ň ie ovšem uvolněna, ucite, trpí

'hodinový pobyt v Bakulově třídě hodnot,. „Kažen je
aby m l u v i l i

^

nahlas,

aby skákali do feči i jiným zakum .

Jedma c . n o s t

by, Bakule chválen, byla hudební výchova se sborovým zp ^

a
* *

> •
z dvaceti péti détl sbor, se kterým denné dvá hodiny c v ,
S
mt
Sákovsw,
, 7 ř í i n a 1912 na slavnostním zahajen. VI.
J s k y m sborem vystoupil 7. njna 19
se Bakule
2|

národního kongresu o elektrologii a radiologu v Praze. Na ko g
etkai
x
Rudolfem Jedličkou, který v t e době
. / K a l se známým ortopedem, profesorem Rudoltem
h
'edai,
u
- hn .wavu oro děti s postižením. I aKovou
Qal
b o d n é h o učitele do připravovaného ustavu pro

s

* * * * našel v Bakulovi, který jeho nabídku přijal roku 1913.

7.4.3. Jedličkův ústav

Hlavní náplní v ústavu byla léčba dětí s postižením a jejich výchova. Podle
f a r s k ý c h seznamů
J6n d v ě
C|

bylo v průběhu roku 1913 přijato třináct dětí a v roce 1914

další. Bakule musel přihlédnout ke zvláštnostem jejich psychiky (zvýšené

ťivosti, bojácnosti, ale i přespřílišné ctižádosti). Profesor Jedlička (1869-1926)
od

Se

začátku přesvědčen, že učitel dětí s postižením musí bydlet v ústavu, aby

Jim mohl odpovídajícím způsobem věnovat. Je zřejmé, že denní setkávání se

dět

skou bolestí představovalo pro Bakule značné psychické vyčerpání.
jako u maloskalských dětí i s těmito dětmi navázal srdečný a přátelský

2ta

h. S velkou trpělivostí je učil postupně zvládat sebeobslužné činnosti jako

^ blé kání, stlaní lůžka, uklízení. Těmto každodenním návykům se děti naučily
6

Po několikaměsíčním procvičování.

Bakule

.

zavedl rozhovory

mezi učitelem a dětmi, kdy děti kladly otázky, měly

riJ

zné n'
n

apady a náměty. Zdánlivě ony řídily svým zájmem výuku. Nechtěl děti
° 'žením příliš přetěžovat vyučovacími předměty. Život sám vyvolal u dětí

p st

u

číst a psát. Upřednostňoval mechanickou činnost a proto školní prostředí
avi| no
,
pracovní dílnu. Místo katedry a lavic byly pracovní stoly, bedny ,
k'ice a
m
ateriál. Nejprve učil děti košíkářskému řemeslu, neboť košíkářství se
^učil. Děti si zkoušely zhotovovat hračky z přírodnin podle metodických
"avodů
*•
,
učitele
Jirsáka. Kiplingovy příběhy posloužily jako předloha ke
0t
OVová«'
Vd
ni modelů zvířátek Pro děti to byla příležitost jak hravou formou
c
°Vat o
a pro učitele možnost využít mravní obsah Kiplingovy knihy. Později
ac
ovaiv
déf,
Papírem, dřevem textilem i kovem. Tyto pracovní činnosti měly pro
léčehn • pr

un

y účinek, neboť jim přinesly radost z výsledků vlastní práce,

yznamné bylo, že v roce 1917 založili Bakulovi žáci dokonce Dětské výrobní
koUsk
Po

'

y r °bky tvořily především hračky, betlémy, obrazové rámečky, ale i

Zdě-SkUt6Čnéh°

náb

V t k u (skříňky). Smyslem založení družstva bylo podporovat

' Sar nostatnost a získat finanční prostředky na úhradu pobytu v ústavu.

v ústavním zařízení chtěl Bakule realizovat typ školy - internátu pro všechny
zájemce bez rozdílu věku, zdravotního stavu a sociálního původu. Projekt nového
ústavu byl však těžko realizovatelný, neboť Bakulovy záměry

překračovaly

Původní plány zakladatelů ústavu.
V březnu 1919 Bakule z
v

ústavu odchází společně s jedenácti chovanci.

Pronajatém bytě v Ječné ulici si zajišťovali životní minimum výrobou a prodejem

dřevěných výrobků. Zpočátku Bakule prožíval existenčně a pracovně jedno
z nekritičtějších období svého života.

7.4.4. Ústav pro výchovu životem a prací

Své pedagogické

představy o ústavu pro výchovu životem a prací začal

Bakule uskutečňovat v Kalendovce na Smíchově v lednu 1920. (pozn. Tento
Přizemní dům měl sloužit jako záložní nemocnice v případě poválečné epidemie
Pro pacienty s infekčním onemocněním). Kalendovka měla kromě obytné místnosti
ještě čtyři sály, které byly zařízeny jako řemeslné dílny. Výtvarně nadaní a
Pohybliví chlapci
v

se začali zabývat

řezbářstvím

a truhlářstvím.

Ubytování

Kalendovce zajistila smíchovská sociální pracovnice Dvořáková, která take

dojednala spolupráci Bakulovy skupiny při zřizování kroužků pro mládež. Děti
Z okrajových částí

Košíř a Smíchova trávily v Kalendovce čas po skončení

vyučování. Tím Bakule uskutečňoval svůj plán společné výchovy postižených a
Zdravých dětí. Bakule měl blízko k hudbě, a tak v programu výchovné práce
ča

s e m převládl sborový vícehlasý zpěv. Pravidelným cvičením vychoval

z

Pěvecky nadaných dětí sbor „Bakulových zpěváčků".
Počátek

sborového nácviku zaznamenal vynikající kreslíř Jarouš Zdrůbecký

zvaný „šarkán" ve svých zápiscích takto: „Já nezpíval, já měl zábavu na zahradě,
^enže jsem uměl malovat, a tak jsem musel psát noty. Na kusy balicího papíru
jser

* nejdřív nalinkoval čáry patnáct milimetrů od sebe a do toho z nákresu pana

^ditele překresloval noty. První a třetí hlas červeně, druhý a čtvrtý hlas modře,
se to dalo na dlouhou lať a vytáhlo ke stropu. Děti noty neznaly, ale

namalované puntíky je vedly. Aby uměly rozpoznat, co je správné a co ne,
^Pomáhal si pan ředitel někdy ladičkou. Nacvičovalo se každý večer." 33
V dubnu 1920 poskytl

košířský starosta Štochl pro Bakulovu činnost objekt

zámečku na Klamovce. Objekt bylo nutno nejdřív opravit, aby se stal obyvatelným.
p

ro zpívající děti zde bylo málo místa a

ul

při nacvičování písní

musely stát v

'čkách mezi lůžky. Přesto výchovná činnost dále pokračovala.Vizi nového ústavu

Podstavil
Se

Bakule

na č e r v e n c o v é m sjezdu učitelů

a

přátel

školy

v

Praze. Podle

něj

měly školy budovat jako internátní ústavy, vybavené dílnami a hospodářským

U z e n í m . Výtěžek práce žáků měl přispět k uhrazení nákladů školy. Někteří
Uc

astníci sjezdu chtěli poznat prostředí Klamovky a život uvnitř. Emanuel Strnad

(autor Vlasteneckého učitele, 1955; Školky Jana Svobody, 1958; recensent
dolních
v

deníků

J.J.

Ryby,

1957)

neshledal

v Bakulově

skupině

žádné

ykořisťování výdělečnou prací ani Bakulovo jednání jako ambiciózního učitele.

(pozn.: Paradoxem je, že Strnadovi se po šesti letech „výkony Bakulovy družiny
Jeví
6

jako projevy sugestivně inscenované jejich vedoucím a on samotný jako typ

9°centrického artisty Nového světa". )
Pomocníky, bez kterých si Bakule realizaci svého plánu nedovedl představit,
členové jeho skupiny a hlavně „zpěváčci". Nová budova byla postavena

Pred

evším

z

honorářů jejich koncertů, pořádaných doma i v zahraničí. Mezi

ú s p ě š n ě j š í čísla „zpěváčků" patřily balady

Osiřelo dítě a Kačenu divokou.

^p|vali ve slavné Carnegie Hall v New Yourku, kterou 11. dubna 1923 zcela
y

Prodali. Proslavili se také v

Dánsku, Francii, Německu a Švýcarsku. Na

zprostředkování cesty Bakulova pěveckého sboru do Spojených států v roce 1923
6fin

ančně podílely Americký červený kříž a sociálně vnímavá Miss Harrison.
Ort
^ a roku 1921 plných dvanáct let probíhaly stavební práce na nové ústavní
° v ě - Ve školním roce 1932/33 bylo do pokusné třídy zapsáno dvacet dětí ve
Veku h
neseti až jedenácti let Byly tu děti z velmi bohatých rodin, ale i děti, jejichž
rodiče
^

Patřili knejchudším společenským vrstvám. Společná výuka dětí různého

^ í h o
eb

°val.

d n

původu byla přesně tím, co Bakule pro svou výchovnou
Výuka

práci

probíhala v rámci normálních osnov pro měšťanské školy

' ° u výjimkou: do vyučovacího programu Bakule začlenil francouzštinu. Pro

zajímavost vyučoval český jazyk, německý jazyk, dějepis, zeměpis, občanskou
na

uku, kreslení a krasopis, hudební výchovu a chlapecké ruční práce. Ostatní

učitelé - počty a měřictví, přírodopis, sport, hry a rytmiku.
Pokusná třída měla speciální nábytek, který do třídy navrhl sám Bakule. Využil
při
k

tom zkušenosti z Jedličkova ústavu a kolem zdí nechal umístit pohovky

odpočinku. Dopoledne od osmi do dvanácti hodin probíhala výuka naukových

Předmětů. Po dvouhodinové přestávce odpoledne od čtrnácti do osmnácti hodin
b

Viy v rozvrhu rytmika, sport a výchovy. Žáci chodili do této třídy nesmírně rádi,

neb
str
B

° ť jejich učitelé jim věnovali i svůj volný čas.

Bakulova žačka a pozdější

edoškolská profesorka Jasněna Kohoutová - Rónová se o pokusné třídě v

akulově ústavu vyjádřila následovně: „Nebylo tam žádné přinucení k výuce,

neb

y'o tam žádné nudné vyučování. I když jsme mnohá fakta zapomněli, tak když

Jsme

Potom ve studiu na jiných školách na ta témata narazili, tak jsme se už cítili

Jako

doma, měli jsme je totiž hluboce osvojená. No a to, že pan ředitel nás

drnoval takovou láskou a pozorností a takovou demokratičností, to nám
Vytvářelo, myslím všem, pozitivní osobnost." 35
^ u č o v á n í v Bakulově třídě nespočívalo na právním podkladě, neboť bylo
p0s

uzováno jako výuka domácí. Přípravná třída neměla

nerr|

status veřejné školy a

ohia žákům vydat vysvědčení. MŠANO (Ministerstvo školství a národní

° SVet y) požadovalo po zemské školní radě v září 1933 zjištění, zda a na které
0le b

yly děti přezkoušeny, aby mohly dostat řádné vysvědčení.

Vyučování v

pokusné ústavní třídě již nebylo v září 1933 obnoveno.

dů

sledku hospodářské krize a z nedostatku finančních prostředků Bakule na
den'
,
' ústavu
rezianoval Osobní
situaci vyřešil odchodem na zdravotní
dovoie0 n
° u a později na zaslouženou penzi. Své pedagogické poslání vyjádřil
SlOVy. rj
Poněvadž vším svým myšlením i konáním dával jsem se jen dětem, nejen
Ve

přich,k°le'

^

a

a

'

e

'

m i m o

ni

'

P

ř e s v ě d č i l

j s e m

z á h y

'

d ě t i

'

lid

'

z e

k t e r é h o

k e

m n ě

^ i y , že jsem opravdu dobrým přítelem svých dětí. Tak jsem měl, čeho jsem

®b°val, abych dělal výchovné a vyučovací zázraky." 36
Ská|6

Stáří 0

y pr

Bakule

Plovala

Miloslava Šikolová. Tato bývalá žačka z Malé

°žila skoro celý život poblíž něho jako sólistka Bakulových zpěváčků, dále

jako pěstounka zdravotně postižených dětí z Jedličkova ústavu a nakonec od roku
19

55 jako jeho manželka.
15. ledna 1957

František Bakule zemřel. Je pochován na sněhovském

hřbitůvku u Malé Skály.
Celý život zasvětil vzdělávání dětí s postižením a zavedl do praxe myšlenku o
možnosti společné výchovy dětí zdravých a dětí s postižením.
Uv

ědomoval, že „budoucí učitel - vychovatel bude muset

Již tehdy si

dále být dobrým

Pedagogem, člověkem šlechetným, zkušeným, žijícím bohatý život, o který se
b

ude dělit se svými žáky. Dobrý vychovatel nemá nikdy dost času. Nikdy nesmí
Pocit, že se jeho práce omezuje na vyučovací hodiny..." 37

8. NÁPADY NA ŠKOLNÍ VÝLETY PO STOPÁCH
ČESKÝCH UČITELŮ
Ráda bych, aby tato diplomová práce byla přínosem nejenom pro mě a žáky,
-

i pro ostatní pedagogy, proto jsem procestovala naši

m|

republ.ku a navst,v„a

sta spjatá s tematikou školství a působením českých učitelu.
Často se stává, že učitelé do poslední chvíle neví, kam jet se zaky na za„mavy

a zároveň přínosný školní výlet. Doufám, že muzea, která jsem v ramc, d.plomove
i iiřitplům znalosti získané z prectenych
P^ce navštívila, prohloubí žakum i ucitelum znd
Medailonků Toto prohloubení se bude opírat o autentický zážitek zaku spojeny
• k°nkrétním prostředím, ale i s dobovou materiální výzdobou a pomuze j.m lepe
se

totožnit se studovanou osobností i dobou, v ktere z.la.
v

"

rámci tohoto projektu jsem navštívila:

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze
Požmitál pod Třemšínem

"

p

°labské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

Krkonošské muzeum v Pasekách nad Jizerou
Muzeum Komenského v Přerově

„

i a K o m e n s k é h o v Praze

8.1. Pedagogické muzeum J. A. *ome.

o muzeu

samém

srdci

české

d o v á n i po Stopách českých uatelu muzeme z
Publi

ky - v Praze

Zde se totiž nacház, )edno z muzei,

na problematiku školství a vzdělávánk
p l e n k a za,ožit pedagogické muzeum ^
6ho
r

>

^

školství, vznikla mezi českým, učiteli koncem osm
b

^

^

y

ylo muzeum otevřeno 15. listopadu 1B90. Významným

—

* u z e a se stalv i pfípravy oslav 300. výročí narozen, J. A. Komenského
V *

1fw
189

,

8 6 StalV

P

P
hul0

ne|en

dokumentovat vývoj a postupné

2 . Hlavním cílem muzea bylo nejen u

Proměny českého školství, ale také uchovat budoucím generacím historické
dokumenty, pedagogické časopisy, učebnice a nejrůznější školní pomůcky.
Zdůrazněním osobnosti J. A. Komenského v samotném názvu se muzeum
Přihlásilo nejen k j e h o historickému odkazu, ale současně i ktomu, že bude všemi
Prostředky usilovat v povzbuzování národního vlasteneckého cítění, náboženské
to|

erance a moderních pedagogických metod a forem výuky.
Do roku 1996 sídlilo muzeum v prostorách bývalé konírny Valdštejnského

Paláce na Malé Straně. Od roku 1996 až po současnost se muzeum nachází o pár
kr

oků dále a to v domě „U Zlatého Slunce" ve Valdštejnské ulici č. 20. Nuceným

pre

stěhováním muzeum ztratilo větší výstavní prostory.
^současných místnostech je instalována stálá expozice : „J. A. Komenský a

° es ká škola". Spolu s přehledným zpracováním života a díla J. A. Komenského
Js u

° vystavena starší i novější vydání Komenského prací a dokumentováno šíření

Jeho

a

Pedagogických názorů. Součástí výstavy je expozice školní třídy z 19. století

pre

hledný vývoj učebnic a školních pomůcek až k počítačovým programům

časnosti.
Kr

°mě

stálé

expozice

se v muzeu

konají v průběhu

roku tři až

čtyři

mostné výstavy (v roce 2005 např.: „Nad vřavou nenávisti" - akce k

110.

Přilepit

Vr čl

°

a tr

Přemysla Pittera, „Škola v proměnách času" atd.). Již po dobu několika let

ústavní prostory v období Vánoc promění v ukázky betlémů, vánočních ozdob
adi c .
rorr

"ě již zmiňovaných výstav muzeum spravuje cenný a rozsáhlý archiv

rYln

°stí (v tomto archivu lze nalézt trojrozměrné vyučovací pomůcky, sbírku
Kolnírh
cn
^
nástěnných map, materiály dokumentující nejen život a dílo J. A.

s

^ n s k é h o , ale také více než 500 význačných pedagogických osobností od
Mrvnj
Poloviny 19.
století až po současnost), bohatý fotoarchiv (součástí
f
° a r ch, V u j S Q u . Q b r a z o v é
eriér,°,

..

K

s

Amerlinga, fotodokumentace interiérů a

xt

He|k

Městských i venkovských školních budov atd.), a muzejní knihovnu

p 6d 9o° U d í r k o u komenian, starých tisků, odborných publikací, monografií a
9ických periodik.

v příloze č. 4 přikládám fotografie školní třídy a v příloze č. 5 Komenského
desatero.
^ s t n í zkušenost
Osobně jsem toto muzeum navštívila se žáky 5. ročníku ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Velmi mě překvapil zájem žáků dozvědět se více informací o školním vyučování
našich prababiček a pradědečků, vyzkoušet si psát na břidlicové tabulky, posadit
se

za katedru či podržet a vyzkoušet rákosku.
Návštěva tohoto muzea bude určitě nejenom obohacením znalostí, ale také

Příjemným strávením dopoledního vyučování.
Bližší kontakty
Adresa: Valdštejnská 20, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 533 455
Návštěvní doba: otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12.30, 1 3 - 1 7 hod.
www.pmjak.cz

8.2. Rožmitál pod Třemšínem - působiště J. J. Ryby

lnf

ormace o muzeu a blízkém okolí
Rožmitál pod Třemšínem se

n

nachází 80 km jihozápadně od Prahy, v

adrnořské výšce 510 m. Město leží v široké a mělké kotlině, kterou obepínají

h|

uboké brdské lesy s vrcholem Třemšínem (827 m n. m.).
Osídlení Rožmitálska je archeologicky prokázáno již z pohanské doby. Patrné

Otupovalo podél říčky Vlčavy, tehdy jmenované Bozžes. Nejstarší částí města je
s

tarý Rožmitál, zvaný Staré město (latinsky Antiqua civitas). Ve Starém Rožmitále

Se

nacházelo původní panské sídlo Buziců, které mělo ve svém erbu černou kančí

hlav

u na zlatém štítě. Vypráví se, že první historicky doložený příslušník tohoto

r

°clu Jetříšek Buzovic, proslulý silák se jednou střetl v lese s velikým kancem,

statečně jej přemohl a pouhýma rukama odnesl na zádech na knížecí dvůr, kde
p

°té zvířeti uťal hlavu.
Odedávna tu stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže s objeveným gotickým

PQrtálem datovaným do let 1230 - 1240. V tomto farním kostele pravděpodobně

roku 1796 zazněla poprvé Rybová Česká mše vánoční. Vedle kostela se
r

°zprostírá hřbitov, na kterém jsou uloženy Rybovy ostatky.
Ve 13. století vznikl na skalisku mezi bažinami hrad rodu Lvů z Rožmitála.

^ z n á m ě j š í m představitelem tohoto rodu je Jaroslav Lev z Rožmitálu, který
uskutečnil za krále Jiřího z Poděbrad cestu „z Čech až na konec světa".

Hrad

^stavěl v první polovině 13. století Oldřich, který je praotcem slavného rodu
^žmitála. V 16. století se hrad stal majetkem rodu Gryspeků z Gryspachu a byl
Přestavěn v

renesanční

zámek.

Dnešní

podobu

dostal

v době

působení

Pražského arcibiskupství, jemuž zdejší velkostatek patřil od roku 1623 až do roku
1948.
Na náměstí

stojí

radnice,

Brdský

památník

a filiální

kostel

sv.

Jana

^ e Pomuckého, v jehož ochoze se uchovala litinová deska z roku 1852 s jedním
2

Rybových hesel: „Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je! Věř mi!

T

° t ě Přivede k moudrosti a chytrosti". J. J. Ryba (1788 - 1815 ).
Právě v

s

Brdském památníku v

budově bývalé obecné školy je muzeum

Pamětní síní učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765 - 1815),

r d

° áka z Přeštic, jenž zde působil od roku 1788.
^ síni J. j . Ryby jsou vystaveny originály dvou dílů Školního deníku, Kniha cti
kniha) a Kniha hanby (Černá kniha). Dále je zde možné spatřit údajnou

Ryb

°vu podobiznu, hudební nástroje (housle, violu, lesní roh, loutnu), ukázky

^ Publi kací, které se osobností J. J. Ryby zabývají (např.: V. D. Bíba - Životopis J.
R

%,

F. A. Slavík -

Život a působení Jakuba Jana Ryby) či fotografie

polního prostředí (např. Rybová mohyla pod vrchem Štěrbina, zvaném Voltuše,
kde b y l
8. dubna 1815 Ryba nalezen mrtev). Při návštěvě této síně dostanete
Podr b r |
° é informace o životě a díle tohoto významného kantora a hudebního
Patele.
^

V

°statních expozicích muzea jsou k vidění některé unikáty jako např.: model

ovitské katedrály ze stébel slámy, největší sbírka dřevořezeb - 300 kusů
a 220 kusů rodových znaků.
Jecln
PUs b

a z místností je také věnována osobnostem, které se v Rožmitále narodily

° 'ly. Mezi ně patří např.: Josef Toman (1899 - 1977), spisovatel, prozaik,

dr

amatik a filmový scénárista, herec Miloš Nedbal (1906 - 1982), houslový virtuos

Václav Hudeček (narozen 1952).
V příloze č. 6 přikládám fotografickou dokumentaci,
R

v příloze č. 7 mapku

°žmitálu a okolí.

Vlastní zkušenost
Návštěva Brdského památníku prohloubila mé dosavadní znalosti o J. J.
fybovi a byla zdrojem nových informací o jeho životě a působení. Ocenila jsem
Jasné

, přehledné a srozumitelné uspořádání celé expozice, která je vhodně

Uzpůsobena i pro žáky mladšího školního věku. Myslím si, že prohlídka by mohla
^ doplněna hudebními ukázkami z Rybová díla.
p
Ve|lT

o skončení prohlídky Rybovy síně jsem se chtěla projít po blízkém okolí.

ii mě překvapila dobře zpracovaná síť turistických tras. Zelená turistická trasa

Svedla do Starého Rožmitálu, kde jsem navštívila kostel Povýšení sv. Kříže a
hr

bitov. Po žluté turistické trase jsem se dostala do lesů k Rybově mohyle. Lesy

Js u 2

°

kvo|

de krásné, a proto je vhodné zde se žáky v klidu poobědvat a využít prostor

ným hrám.

B|lžš

i kontakty

A

dresa: Náměstí 23, Rožmitál pod Třemšínem 262 42

Te

l-: 306 965 486

Návštěvní doba: duben - říjen, úterý - neděle 9 - 12, 13 - 16 hod.
Wwvv

-rozmitalptr.cz

8.3. Polabské národopisné muzeum

nfor,Tl

ace o muzeu

^ f y c h l ý pokrok v zemědělské výrobě, ale především převratné změny
Úp, S ° b U
„
^

eri1u
y

ŽÍVota

venkovského obyvatelstva

zániku tradiční české vesnice.

ve

vedly během posledního půlstoletí k

Etnografové a památkáři se snažili tyto

dokumentovat a alespoň něco z odkazu našich předků uchovat pro

° U c í 9enerace. Věděli, že ideálním řešením pro zachování zejména u památek

lidového stavitelství j e zachovat tyto objekty v prostředí, v němž vznikaly a plnily
svou funkci.

,

Prvním muzeem „skanzenem „

vv

.

Čechách bylo Polabské národopisné

. u
, a inŤPnP a oieviene
otevřené v roce 1967. Jako první byla
muzeum v Přerově nad, Labem,
zalozene
- . - chalupa
^hoi.ma" . V
selské b
světnici lze spatřit malovaný
v roce 1967 otevřena „Staroceska
v seis^e
. „u,,ni kuchynsKe
knrhvňské ndu
nádobí a náčiní. V dalších
a černou kuchyni,

Polabský nábytek
Místnostech

chalupy

. otol_./Anv
instalovaný

jsou

expozice
expo^i

tradičního

polabského

.•j ' u n „umem
m p n í aa stavitelství
zemědělství, lidového oděvu, lidového
stavne.b v Polabí. Prostor pred
chalupou doplňuje stará studna a zvonička.
Od sedmdesátých let byl skanzen rozšířen o myslivnu, její hospodářské
^zemí a přilehlou zahradu.
Vroubených

chalupách

,

o

jsou

umístěny

exponáty,

které pnbl.zu,,

ruzna

"enkovská řemesía. žáci se mohou seznámit s pracovními nástroji, ktere pouz.val
SVe

c, hospodář či kovář.

,

. , , v. .

. .
.,
^ h n t n skanzenu
skanzenu je
Jedním
z mnoha unikátu
tohoto
F obnovení staré vesnicke školy,
era X
kw, • & IQ
C to letí oStará
tu bývala ve druhé, polovině
19. století,
w i školní třída a kabinet jsou

Místěny v části bývalé panské bednárny, v kamenné stavbě ze 16. století, školn,
^entář, většinou z
Několika

konce 19. a počátku 20. století, by. postupně ziskavan

z r u š e n ý c h škol na Nymbursku.

V současné době se v muzeu nachází celkem 31 objektů, ztoho 9 chalup, 4
^"ýchary a další drobné roubené hospodářské stavby a lidové památky.

_

Návštěva skanzenu se může stát zajímavou procházkou po českem venkove.
^

*

podívají, jakým způsobem žili jejich předci, a zpestří si

tak

Udn
nurir,
„ „ i kk navsteve
návštěvě mohou
posloužit
°u hodinu vlastivědy. Pro motivaci
mu
V Přil

mnohdy
fotografie

°2e č. 8 a orientační plánek skanzenu v příloze č. 9.

Vlast

ní zkušenost

^ l e

plánku jsem
byla

Suk*
Vc ,
' ha|u

n

, „ .

postupně navštívila všechny přístupné objekty. Posledním

vesnická

třída, která mě natolik okouzlila, i e byla prvotním

skanzenu me velice
k napsání diplomové- prače. Prostředí
Prostreoi tohoto
iu
svou

malebností

a

rozmanitostí

hospodářských

stavení.

Prostor

Pách je stísněný, proto doporučuji rozdělit školní třídu do dvou skupin.

ĎI

'ŽŠÍ kontakty
Adresa: Přerov nad Labem 289 16, okr. Nymburk
Tel.: 325 565 272
Návštěvní doba: květen - říjen, úterý - neděle 9 - 1 7 hod.
www.polabskemuzeum.cz

8.4. Krkonošské muzeum v Pasekách nad Jizerou

lnf

°rmace o muzeu a blízkém okolí
V níže položené části našich nejvyšších hor Krkonoš se rozprostírá obec

Pase

ky nad Jizerou. Tato obec je spojena s vesnickým učitelem a písmákem

VP
er|

ceslavem Metelkou.

Kromě nádherné přírody se zde nacházejí i kulturní památky. Nejstarší
t e k t o n i c k o u církevní památkou je barokní kostel sv. Václava z roku 1789 se
V ác

* nými rokokovými oltáři. Před kostelem je kříž z roku 1811

Vys

°ké lípy z r o k u 1 8 8 1
ama Krkonoš.

Ved|e

a dvě památné

kostela je hřbitov, z něhož je nádherný výhled na

Panor

Naproti kostelu sv. Václava stojí Krkonošské muzeum - Památník zapadlých
V aste

'

nců. Tento památník byl vybudován v roce 1958 v přízemních místnostech

farní b
POdá

udovy. j e věnovaný památce písmáka a houslaře Věnceslava Metelky,

vá obraz životních osudů horalů 19. století a připomíná spisovatele K. V.

aiSe

. který život v pasekách zobrazil v románu „Zapadlí vlastenci".

Vroc
d

'Ší

e 1975 byl památník zrekonstruován. O tři roky později byl rozšířen o

dvě

místnosti v patře budovy. V jedné, která slouží také jako malá výstavní

' ' j s o u umístěny dva funkční tkalcovské stavy, ve druhé místnosti je expozice
^ ° n o š s k é houslařské školy. Bohatá sbírka hudebních nástrojů podává ucelený
h

^

°uslařské školy od zakladatele V. Metelky až po současnost.
2007 uplyne dvě stě let od narození V. Metelky. K tomuto výročí

Us
P řádal
hřk

°

Památník sbírku na opravu Metelkova pomníku, který se nachází na

V místnostech, které jsou věnované V. Metelkovi, je možné si prohlédnout věci
2

Jeho pozůstalosti jako např. : sklenářské výrobky (dar hraběte Harracha),řetízek

a r

ůzné knihy (Dějiny národu českého od Františka Palackého, Pražský flamendr

od

Josefa Kajetána Tyla) atd.
Jedinečnost tohoto kraje vytvářejí roubené přízemní chalupy. Nejcennější

n,ch

z

je stará škola z 18. století. Jedná se o velké roubené stavení s rázovitým

^ ě n k á ř s k ý m přístavkem, kde vyučovali kantor Josef Šimůnek a jeho pomocník
Věn

ceslav Metelka.
Tato zchátralá památka, jež je majetkem obce, prochází v současnosti

r 2s

° áhlou rekonstrukcí. Nedaleko staré školy je chalupa, v níž žil V. Metelka. Tuto

° halu Pu koupil badatel a folklorista Jaromír Jech, který na půdě objevil Metelkovy
*aP'sky a korespondenci, které později vydal.
v

knize „Kde na jabloních harmoniky rostou" popsal život v písmácké a

hoLJ

slařské škole. Metelka je znám jako učitelský pomocník, vynikající muzikant a
v|

^
Pase
T

astenec. Své vlastenectví vtipně vyjádřil v citátu, který si lze přečíst

ckém památníku: „Peníze i moudrého zaslepí. A proč by milión nezaslepil?

oť Je
i,

hrůza peněz, a kdo milión má, byť i z vlasti vyhnán byl, najde vlast tam, kde

odln

ě utrácet můž a bvť bv i mezi Hotentoty. Já bych ale mé vlastenectví

Heda,
ani

.
6St le

za tisíc miliónů. Čechem být, Slovanem slout, vlastencem se nazývat

Pší nad zlato!"

r

očiy r k ° n 0 Š e ^ S 0 U k r á s n ý m m í s t e m . k d e Je m o ž n é s t r á v i t š k o l u v P ř í r o d ě v ^ ž d o u
' d °bu. Pobyt na čistém horském vzduchu lze žákům zpestřit celodenním
Vletem H
Q
^
o malebných Pasek nad Jizerou spojený s exkurzí do Krkonošského
^ea.
V|a ° ! ° 9 r a f i e
jsou zařazeny v příloze č. 10, mapa Pasek a okolí v příloze č. 11.
^
Spo^'

l e n o s t
etnic

h prázdninách jsem navštívila tento památník a sousední hřbitov

° 2 e n ° u bustou V. Metelky. Přispěla jsem na sbírku, jejíž výtěžek poslouží
50 0? PraVu Metelkova náhrobku. Podle průvodkyně by měl být obnoven v roce
S

POÍ

S ma

P ° u v ruce

s

Paseky nad Jizerou" jsem se vydala do dalších míst

Postavou V. Metelky. Zvenku jsem si prohlédla Metelkovu chalupu a

opodál stojíoí starou školu. Stará škola je ve špatném stavu. Postupně proohází
rekonstrukcí. Při mé návštěvě již měla novou šindelovou střechu.
B

'ižší kontakty
Adresa: Paseky nad Jizerou 512 47
Tel.: 481 523 609
Návštěvní doba: celoročně kromě listopadu, úterý - neděle 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 hod.
www.paseky.cz

8.5. Muzeum Komenského v Přerově

lnf

°rmace o muzeu a blízkém okolí
v

našich pozvánkách na školní výlety jsme se nejprve zastavili v muzeu J. A.

brněnského v Praze. Také poslední zastávka se bude týkat této osobnosti.
av

Štívíme muzeum Komenského v Přerově, v městě, jež Moravané nazývají

Srdc

em Moravy.

•vesto Přerov leží na řece Bečvě. Osídlení lokality sahá až do pravěku.
ArChe
25

ologické výzkumy zde odhalily rozsáhlé sídliště lovců mamutů z doby před

°00

lety. v roce 1256 byl Přerov povýšen na královské město Přemyslem

° ta karem ||. Největšího rozvoje dosáhl Přerov v době působení Pernštejnů,
""Vm byl dán roku 1487. Příchodem nových osadníků, mezi nimiž byli zastoupeni
n

° v é jednoty bratrské

em b

se stal v 16. století důležitým kulturním střediskem,

'skupa jednoty bratrské a místem, kde působila bratrská škola.

p|

"erov j e spojen se dvěma významnými postavami českých dějin a české

p d ě l a n °sti. Prvním z nich je Jan Blahoslav, autor české gramatiky, který se v
r6r v

° ě narodil roku 1523. Druhým je Jan Amos Komenský, který se nejprve

.

Stech

18 n

1608 - 1611 učil na zdejší bratrské škole a později tu v letech 1614 -

0

Působil jako učitel a pomocník biskupa Jana Láneckého.
v

.

elký rozkvět města se zasloužil

Proh
rané

Ze

Žerotina

předák moravské protestantské šlechty

vletech 1598 -

1636. Následující dvě století, po

m stavovském povstání, měla za následek pozvolný úpadek a ztrátu

významu města. K zlepšení dochází ve druhé polovině 19. století, kdy se stal
Přerov důležitou železniční křižovatkou.
Historické jádro města tvoří Horní náměstí z 15. století a přerovský zámek,
který byl vybudován na místě původně dřevěného, později kamenného hradu.
Původní

opevnění

připomínají

zbytky

městských

hradeb,

které

dokreslu,,

středověký ráz města.
Vrenezaněnim žerotínském zámku je umístěno Muzeum Komenského, ktere
N o založeno Františkem Slaměnikem již v roce 1888. V prostorách muzea ,e
m

°žné shlédnout řadu stálých expozic:

• Archeologie- Expozice je umístěna ve sklepních prostorách a seznamce
..i, - prerovskeno
^řomwQkPho reaionu
návštěvníky s historií osídleni
regionu v 16. století. Paleolitická
část expozice dokumentuje světoznámé sídliště „lovců mamutů" v Předmosti u
Přerova. Součástí expozice je i původní zámecká černá kuchyně.

" Entomologie Sbirka domácích a cizokrajnýoh motýlů a brouků ukazuje více
n

.0 u
„,,, 7
p l é h o světa
ež 22 000 jedinců 9 000 druhu
hmyzu
z rceleno
svew. Zakladatelem expozice

l e Přerovský rodák Lad. Hudeček (1872 - 1941).
Minearoloqie: Sbírka zahrnuje přes 2350 položek.
" Hárodopjs Hané a Záhon: Expozice zahrnuje vývoj hanáckých krojů, život
h o r s k ý c h Hanáků a představuje kroje a zvyky centraln, Hane.
• aeroyskovodMM914^S89^

S

^

s l e m e

*P°ZÍCe

*

^POsobem se vyvijela činnost prvního, druhého a třetího odboje v reg.onu a
kd

° j i reprezentoval.

- Ema,,

siň A

,

Mervarta

v

. , .

a X B a a k a : Zde jsou představeny d.la přerovských

- akademického malíře Augustina Mervarta (1889 - 1 9 6 8 ) a
kadeřnického sochaře Josefa Bajáka (1906 - 1980).
'

^
Bl

•

h o s

a v

a češti

bratří: Expozice je věnována přerovskému rodáku Janu

^ o s l a v o v i (1523 - 1 5 7 1 ) , biskupu Jednoty bratrské a spisovatel,.

Eagjátnik J. A. Komenského: Expozice života a díla J.A. Komenského
pri

-

,

Pomíná jeho přerovské pobyty.

jjžiigjg - Sif i t e | é mvžlenekJ^AJtomenskéha: Komenského p e d a g o g , e a
E t i c k é myšlení rozvíjeli zejména učitelé - Karel Siavomil Amerlmg (1807 -

1884), František Slaměník (1845 - 1919) a Josef Krumpholc (1870 - 1950).
'

školní třída ze 17. století: Učebna je rekonstruována podle dobových
vyobrazení, zejména podle Komenského spisů.
školní třída a kabinet z dobv Rakouska - Uherska: Ve dvou místnostech jsou
originály školního nábytku a školních pomůcek (učebnice, sešity, břidlicové
tabulky, dřevěný penál), používaných při vyučování do roku 1918.
školní třída z dobv 1. republiky: Místnost představuje třídu nejnižšího stupně
měšťanské školy z období prvních dvaceti let Československé republiky,
škojní třída z 50. let: Ukazuje interiér jednotřídky národní školy. Na stěnách a
zdech jsou symboly Pionýrské organizace, různé plakáty a poučné nápisy,
např. výzva k pravidelnému mytí rukou.
p

roč navštívit právě toto muzeum? V prostorách tohoto muzea se nacházejí
třídy z různých období. Žáci mají jedinečnou možnost poznat a porovnávat,

Jak

třídy vypadaly, čím se lišily, co měly společného.
D

Unn|

alším poutavým místem bude určitě již dříve zmiňovaná expozice pravěku

stěná ve sklepení.
Pro inspiraci přikládám v příloze č. 12 fotodokumentaci, v příloze č. 13

Mrňavý prospekt.
Vlast

n í zkušenost

Sh|
ru

edávám, že výhodou tohoto muzea je možnost prohlédnout si školní třídy

zných období. Teprve zde jsem si uvědomila, jak se vyvíjelo školní prostředí a
se školní pomůcky.

nrie

Nejvíce na mě zapůsobila školní třída

zdoby

nského, která mi připomínala prostředí kostela. Domnívám se, že pro žáky

e ne

jpoutavější školní třída a kabinet z doby Rakouska-Uherska. Zajímavým

^ p l n ě n í m prohlídky je výhled z věže muzea do krásného okolí.
kontakty
Adre

s a : Horní nám. 7, Přerov 751 52

Te| :

- 581 307 295

Návštěvní doba: duben - říjen, úterý - neděle 9 - 1 7 hod.
březen - listopad, středa, sobota, neděle 9 - 1 7 hod.
^•mu-prerov.cz

II. EMPIRICKÁ

ČÁST

1. DIDAKTICKÝ PROJEKT
„OSOBNOST UČITELE V PROMĚNÁCH ČASU"
V úvodu práce na projektu bylo nutno stanovit si hypotézy. První hypotéza
2ní:

„Myslím si, že medailonky budou pro žáky zajímavé a srozumitelné." Druhá

h

Vpotéza zní: „Domnívám se, že se mi prostřednictvím projektu podaří přiblížit

2

akům učitelské povolání a dobu, ve které pedagogická osobnost žila."
p

v

r o didaktickou část diplomové práce jsem vytvořila projekt „Osobnost učitele

P^měnách času". Projekt se skládá ze čtyř částí:
Cas
čas

|||

t

Osobnost J. J. Ryby a doba, v níž žil

*

Osobnost V. Metelky a doba , v níž žil

t

Osobnost F. Bakule a doba, v níž žil

v .

cas

Cast
p

Role učitele v proměnách času
rojekt jsem rozložila do 15 vyučovacích hodin (5 hodin vlastivědy, 4 hodiny

rarní výchovy, 2 hodiny výtvarné výchovy, 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny
Věn
0v
ané exkurzi do muzea).
Cíle

m didaktického projektu bylo sledovat reakce žáků na diplomantkou

VytVn"

re

né texty, utváření jejich názorů na pedagogické osobnosti,

porozumět

dané
oobě
nos

prostřednictvím

života

a

působení

vybraných

pedagogických

tí, schopnost získané informace nejen přijmout a uchovat, ale i vybavit si

9 P02d

ěji je využít.
uskutečnění projektu bylo třeba, aby se žáci nejprve seznámili s medailonky
Ped
ua
9ogických osobností. Využila jsem část souvislé pedagogické praxe, abych
Ověřil
" , a . Zda jsou medailonky natolik srozumitelné, aby mohly být případným
H
Ujíc
t
'm výukovým materiálem pro žáky. Tuto praxi jsem absolvovala na
kultní
" Skladní škole Jiřího z Poděbrad na jaře 2005. Po přečtení všech tří
^Sem

tyjácT'^^
1
5
3

Žáky požádala

'

a b y s e n a d f o r m o u t e x t ů zarr,

nl Svů

'

y t e

J názor na tyto otázky:
% srozumitelné?

Př*
'Padaly vám krátké, dlouhé?
Pravili

nebo doplnili byste medailonky?

ysleli

a

objektivně

Uvádím zde některé názory žáků:
1. .Texty byly dobře napsané, rozuměl jsem jim."
„Slova, která jsem neznala, byla vysvětlena v závorkách."
„Nebylo tam hodně slov, kteýmjsem

nerozuměla. A když jsem

nějakému

slovu nerozuměla, tak jste ho vysvětlila."
„Texty nebyly dlouhé."
„Texty byly tak akorát."
3

- „Podtrhla bych nebo zvýraznila důležité věci."
„Přidal bych k textu obrázky."

.. ' ze W
v bvlv
Z výpovědí žáků vyplývá,
texty
W
•
JMedailonky se tak mohly stát východiskem
f.
Pr
§

oro
a srozumitelné.
P™ ně přiměřené
h
uskutečnění tohoto didaktického
kIr iuskutecnen.

Y
.
.
, Q n 2005 do 20. 12. 2005 opet na stejne
°]ektu, který jsem realizovala od 929. 11- ^ u o u
^

kole. Projektu se zúčastnilo 21 žáků (11 dívek a 10 chlapců) z 5. tf.dy.

2. METODICKÉ POZNÁMKY K MEDAILONKŮM
Za hlavní

cíl

medailonků

si kladu,

aby

žáci

porozuměli

dané

době

Prostřednictvím života a působení vybraných pedagogických osobností. Dále bych
Chtěla popsat dobu, v níž žily pedagogické osobnosti a přiblížit jim historické

Souvislosti.
Medailonky jsou určené pro žáky pátých tříd. V medailoncích se žáci seznámí
s

osobností a životem Jakuba Jana Ryby, Vénceslava Metelky a Františka Bakule.

Jednotlivé texty lze integrovat do hodin vlastivědy, literární výchovy, hudební
Jehovy, výtvarné výchovy, přírodovědy a českého jazyka.

Záměrem těchto textů je u žáků rozvíjet čtení s porozuměním, kritické myšleni,
sc

hopnost pracovat ve skupinách, vyhledávat informace v knihách, po internetu.
Pro hlubší pochopení pedagogických osobností a doby, v níž žily, je důležité

Sdělit texty do delšího časového úseku (minimálně do jednoho měsíce) a
bohatit jednotlivé hodiny o filmové a hudební ukázky, fotografie, učebmce, školní
f l
te|

% Velmi vhodné je přímo navštívit nějaké konkrétní místo spojené s touto
hatikou.

3. MEDAILONKY JAKO SOUČÁST UČIVA VLASTIVĚDY
P R O 5. R O Č N Í K

3.1. Medailonek Jakuba Jana Ryby
(1765-1815)

Rožmitálský pan učitel

Venku je pravá zima. Hustě sněží, mrzne, ze střech visí rampouchy. Nastal čas
vánoční, Štědrý večer. Děti sedí u voňavého a ozdobeného stromku. S úsměvem
tváři a s radostnými výkřiky si prohlížejí dárky. Dospělí se chystají na půlnoční
mši. Kráčejí setmělou krajinou ozářenou měsícem a tisíci hvězdami. Sníh jim
kf

upe pod nohama. Blíží se k malému kostelíku. Za chvíli se ozývají první tóny na

t r h a n ý - známá melodie a mužský zpěv:
Hej mistře,
vstaň bystře,
vzhlédni na jasnost
nebes na švarnost:
Krásu uhlídáš
v tento noční čas.
Všichni napjatě poslouchají a téměř všichni vědí, že slova a hudbu k České mši
vá

*oční

iak

1)

napsal Jakub Jan Ryba. Co o něm vědí ještě? Snad to, že působil

° učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Možná zaslechli několik nejasných

úkladů o smutném konci jeho života. To je vše. Je toho dost málo, ale osobnost
Jak
r

uba Jana Ryby si zaslouží více pozornosti a většího uznání. Příběh o

°*rnitálském panu učiteli právě začíná.
Jakub Jan Ryba se narodil 26.října 1765 v Přešticích u Nepomuku v rodině

^itele a varhaníka. Později se rodina přestěhovala přímo do Nepomuku. Jakub
* d ědil

po

svém otci hudební nadání. Hrál na klavír, housle, violoncello a varhany,

2

Píval ve sboru. Od roku 1780 studoval v Praze na latinské škole, ale kvůli

ne

dostatku peněz ho otec nemohl podporovat a povolal ho zpátky do Nepomuku,

^ e mu Jakub vypomáhál ve škole jako školní začátečník.
Roku 1788 nastoupil do rožmitálské elementární (tzv. základní) školy.
^ r °žmitálském kostele Povýšení sv. Kříže vykonával funkci regenschori (tzn.
v

Velitele kostelního kůru). Hrál na varhany, vedl pěvecký sbor, skládal církevní i
světské skladby. K jeho povinnostem patřilo také vyučování dětí. Ryba žil v době
2a v
re

'ády císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II., kteří uskutečnili významné

formy.2) Ryba byl stoupencem reformy ve školství a zásady nového školství

u

Platňoval ve vyučování.
Dě

náb
2e

ti se učily tzv. triviu (tedy třem předmětům - čtení, psaní, počtům) a

oženství. Ryba

seznamoval děti také se základy vlastivědy, dějepisu,

rněpisu, zdravovědy, sadařství.
Dbal na

pravidla slušnosti. Požadoval, aby děti chodily do školy čisté a

u

Pravené. Mnoho dětí docházelo do školy nepravidelně

z různých důvodů.

bylo překážkou špatné počasí, v létě polní práce. Některé děti bydlely ve
v

*clálenějších vesnicích, a proto byl upraven rozvrh hodin. Dopolední vyučování

l í n a l o v 9 hodin, končilo v 11 hodin. Odpoledne se Ryba věnoval dětem, u nichž
r 2

° Poznal hudební vlohy. Učil je zpěvu a hře na hudební nástroje.
Bě

hem vyučování pozoroval děti tzv. dohlížitel. Zapisoval si, jak se děti

c

hovají, jak jsou pilné a snaživé. Pilní žáci byli pochváleni v Knize cti, (v Zlaté

kn 2e

' ) a zapsáni na tabuli cti. O špatných žácích byly vedeny zápisy v Knize

h nb

'

V (v Černé knize), často byli potrestáni rákoskou. J. J. Ryba vykonával

^ 'telské povolání poctivě a svědomitě. Z darovaných peněz koupil do školní
0Vn

y např. knihy Lidský přírodopis, Knížku mravů, Obrázkový časopis pro
Knihovnu obohatil také vlastními spisy ( např. Zpěvní knížkou zvanou

nc

ionálek).
J

^

6|y

Ryba

Chtěl

'

8 b y dět

'

UČÍVU p o r o z u m ě l y

'

aby

°

věcech

P ř e m ýšlely, aby

Poznatky vykládat svými slovy. S tím nesouhlasil farář Kašpar Zachar,

erétT

>u postačilo jen učení se nazpaměť. J. J. Ryba se dostával do sporu nejen

farář

ale i s ředitelem panství Prokopem Pokorným. Ryba si stěžoval na

špatný stav školní budovy. Žádal Pokorného o peníze na opravu střechy,
°ken,nákup nových lavic. Ředitel Pokorný Rybovy žádosti odmítal, zadržoval mu
pří
v

Platky, opožděně dodával dříví na topení. Aby mohlo probíhat vyučování i

zimě, byl Ryba nucen přikupovat dříví ze svého platu.
J

Vr

- J. Ryba byl velmi zklamán. Venkovský lid nepovažoval vzdělání za důležité.

chnost v něm viděla jen nepatrného učitele. V nuzných podmínkách musel uživit

Početnou rodinu.
Chudoba, přepracování, spory s vrchností přispěly k smutnému konci jeho
2 Vot

'

a. J.J. Ryba byl nemocen, stranil se lidí. Často chodil sám na procházky do

dolních lesů a polí. Dobrovolně ukončil život 8. dubna 1815 v lese pod vrchem
Vrbina, zvaném Voltuše.
p

říběh o rožmitálském panu učiteli končí smutně. I přesto, že J. J. Ryba musel

V lv

* °tě překonávat mnoho překážek, měl své nezbedné děti rád. Ve školním

de

i í k u 3>

Sj

poznamenal: „Může si přát učitel lepší odměnu než srdce svých

Mohou mu být školní hodiny obtížné, když vidí, že jeho nauka zapustila
kor

eny v mladých duších? Věřte mi, že jsem šťasten, když sedím v kruhu svých
a rozmlouvám s nimi." s. 100

P 2n 1

°

- ) Poprvé

zazněla

Česká

mše vánoční

r. 1796,

pravděpodobně

v rožmitálském farním kostele Povýšení sv. Kříže, kde J. J. Ryba hrál na
varhany.
2

) 2a vlády Marie Terezie byla roku 1774 zavedena školní povinnost dětí
ve věku od 6 do 12 let. Roku 1775 byl vydán robotní patent, který
v Čechách a na Moravě zmírňoval některé povinnosti poddaných. Na
reformy Marie Terezie navázal její syn, císař Josef II. Za první rok
vlády vyhlásil v roce 1781 toleranční patent, kterým zrušil náboženskou
n

esvobodu a zrušil nevolnictví. Poddaní nebyli závislí na vrchnosti,

n

apř. mohli bez souhlasu vrchnosti uzavírat sňatky, posílat své děti do

uče
3)

n í , na řemesla a na studia.

školní deníky vedl J. J. Ryba v letech 1788 až 1815. Zapisoval do nich
na

Pr., jak

probíhalo vyučování, kolik ž á k ů

bylo přítomno,

j a k s e žáci

chovali, kdo poskytoval škole finanční prostředky na nákup knih.
Zachycoval zde i své smutné zkušenosti při jednání s úřady, když marně
žádal o peníze na opravu školy atd.

3 . 2 . Medailonek Věnceslava Metelky
(1807-1867)

Ze života školního pomocníka

Psal se rok 1807. Nastala polovina září. Ve Sklenařících v rodině ševce
Metelky se narodil syn Věnceslav. Jeho dětství bylo šťastné i přes velkou
ch

udobu, která bydlela v každé krkonošské chalupě. Chudí horáci (lidé z Krkonoš)

Se ž

'vili různými řemesly -

navlé

káním

a

prodejem

ševcovinou, truhlařinou, tkalcovinou,

skleněných

korálků.

Ke

skromnému

sklářstvím,
živobytí

si

Vydělávali muzikou.
Ta
Po

k é švec Metelka byl dobrý muzikant. Byl rád, když jeho syn Věnceslav

^yrostl

dorr)

a

hrával na housle po bálech, hospodách a statcích, a tak přinesl

ů drobný peníz na přilepšenou.

šve

c Metelka byl opravdový český vlastenec. Miloval rodnou zemi a český

Dodržoval lidové zvyky a tradice. Pěstoval v synovi lásku k hudbě, českým
hlhárr,
dm
Kd

a českému divadlu.

Vž Věnceslav dospěl, cítil se vlastencem stejně jako jeho otec. Hrál

° Chotí >ické divadlo ve Vysokém nad Jizerou. Upravoval divadelní hry. Jeho
^Oblíbenějšími autory byli Václav Kliment Klicpera a Josef Kajetán Tyl.
0,
v
>%i c k é divadlo a české knihy přispívaly k udržování češtiny mezi prostými
° V s kými lidmi a k prohlubování jejich vzdělanosti.
Hran

' m divadla by se Věnceslav Metelka neuživil. Musel si zvolit nějaké
a tak se vyučil truhlářem. Miloval práci se dřevem, miloval hudbu, a

°bě činnosti spojil do jedné a začal vyrábět a opravovat nejrůznější
* * b n l nástroje.

Metelka měl mnoho zájmů. Kromě ochotnického divadla a hudby (byl
ka

Pelníkem v Pasekách nad Jizerou, napsal tři vánoční koledy, hrál na housle,

kontrabas, trubku) se věnoval i psaní povídek, pověstí a báchorek (pozn.
"áchorka = pohádka). Stejně jako Božena Němcová a Karel Jaromír Erben
oerPal z moudrosti lidových vypravěčů. Metelka žil v Podkrkonoší, a proto v jeho
ožívají Krakonoš (Librcol), skřítek (diblík), divoženky (divé ženy) a jiná
kr

konošská strašidla a postavy.
Velkým přáním Metelky bylo vzdělávat a vychovávat děti. Rozhodl se, že se

stan

e učitelem. Roku 1831 nastoupil do školy v Pasekách nad Jizerou jako školní

Mocník

(preceptor) k

učiteli (kantorovi) Josefu Šimůnkovi. Sjeho dcerou

č e ř i n o u se později oženil.
Metelka chtěl děti naučit číst, psát a počítat. Chtěl z nich vychovat dobré
vlas
nec

tence. Brzy si uvědomil, že učit děti je práce nesnadná. Děti do školy mnohdy

hodily. Jejich rodiče příliš neměli zájem o vzdělání. Často jim chyběli peníze na

^Placení
p0r

školného a říkali, že děti nemohou posílat do školy, protože musí

náhat v hospodářství (na poli, na pastvě) a starat se o mladší sourozence,
^etelkovi nestačilo být jen školním pomocníkem. Přál si stát se skutečným
n

- řádným učitelem. Bohužel toto přání se mu nikdy nesplnilo. Roku 1847

•| v ,

lte|
hudeb

ského

povolání

zanechal

a věnoval se

hudbě a

nejoblíbenějšímu

nímu nástroji - houslím.
housle hrál, housle opravoval, housle vyráběl až do své smrti roku 1867.

v

^

Vrobě houslí se stal skutečným mistrem. Založil Krkonošskou houslařskou
u

a

za krátký čas se stal vyhledávaným

houslařem v širokém

okolí.

Us a

' řskému řemeslu vyučil i své děti.
Vv
^ er| ceslav Metelka žil v napjaté době císaře Ferdinanda V. zvaného
^ b r o t i v ý (1793 - 1895). Přezdívku Dobrotivý císař získal, protože nebyl silný
„

° Vník > nevládl pevnou rukou, nechal se ovlivňovat druhými. U moci byl ve
kuteč

^
t^

^nosti kancléř Metternich do roku 1848 a po něm Alexandr Bach do roku
'~'Clé

se báli říkat své

názory nahlas, měli strach, aby nebyli pronásledováni

° u Policií a uvězněni. Na úřadech a ve vyšší společnosti, kterou tvořila šlechta

a měšťané se mluvilo německy. Češtinou hovořili jen lidé z venkova a chudina na
"kraji měst.
Čeština by

pravděpodobně

časem zanikla, kdyby se o její obrození (=ož,ven1,

Obnovení, navrácení) nezasloužili čeští vlastenci a obrozenci. Obrozeno,
(filozofové, historikové, spisovatelé, učitelé) se snažili o zavedení češtiny do škol a
« iejl rozšiřování do všech vrstev společnosti. Tato doba je označována jako
°bdobí národního obrození.

_

,

Metelka si vážil všech obrozenou. Obrozenci byli lidé, kteři rozšiřoval, česky

i«yk po Všech koutech naši vlasti, zejména prostřednictvím ochotnického divadla
a

fekych knih a pěstovali v lidech tzv. národní vědomí (tozn. uvědomění si, že
Cechové máme svůj mateřský jazyk, svoji historii, své tradice, české kn.hy,

« * * básně a písně, že jsme rovnoprávní (na stejné úrovni) s jinými národy,
* ™ n a s Němci) Na Metelku nejvíce zapůsobiii obrozenci - František Palacký,
Jungmann, Pave. Josef Šafařík, Josef Kajetán Tyl a mnozí další.
Metelka je příkladem učitele, který v chudém krkonošském kraji, pěstoval
v

Uštech ,ásku k mateřskému jazyku a hudbě. Stal se inspirací pro sp.sovatele

9rla
Karla

c t r á n k á c h jen
ieho románu Zapadli vlastenci
Václava Raise a objevil se na strankacn

Vp

°době postavy kantora Václava Čížka.

3.3. Medailonek Františka Bakule
(1877-1957)

Pokusník František Bakule

Vite

p

kri

'
S

V

Př6cjst
9p

do to

A

byl pokusník? Možná si myslíte, že to byl člověk, který dělal různé

no

Ujete

- máte pravdu. Pokusník se zabýval pokusy.Teď si určitě
, že pokusník v bílém plášti ve své laboratoři běhal mezi zkumavkami

H w ° V a l bublající kyselinu sírovou. Kdepak! To jste na omylu. Pokusník
yrnýgi .
Vyu.
pokusy V chemické laboratoři. Pokusník se zabýval pokusy ve škole při
v
án( Pr rv
e s n ě j i řečeno - pokusník byl pan učitel, který se pokoušel

v

yučování změnit, vylepšit, aby se dětem ve škole líbilo, a aby se jim lépe učilo.

Pokusník vymýšlel různé zábavné hry, kterými chtěl žákům vyučování zpestřit a
2

Příjemnit.
K pokusníkům patřil také František Bakule (žil v letech 1877 - 1957). Přál si,

ab

V škola byla pro děti místem radostné práce. Nechtěl, aby se žáci učili

Pobíranou látku nazpaměť. Chtěl, aby učivu porozuměli. František Bakule
2

avedl ve škole spoustu novot. Například se mu nelíbilo, že děti musí celý den tiše

Se

dět v lavicích. Jakmile nastalo pěkné počasí, chodil s dětmi do přírody a učil

Je 1
Čas

tam. Pomáhal dětem vydávat školní časopis „Mladá svoboda". Děti psaly do
°Pisu pohádky, příběhy, zajímavosti o přírodě. Samy časopis ilustrovaly. Do

tricJ

y pana učitele Bakule mohly děti přinášet knihy z domova. Když je v knížce

2au

Jala nějaká zajímavá věc, pan učitel pozastavil výuku a probíral s nimi to, co je

Pravě
Vr

zajímalo. Děti, které byly trochu unavené si mohly odpočinout na pohovce

° h u místnosti.
kteří měli zájem, mohli trávit také odpoledne s panem učitelem. Bakule

Pr

° ně vytvořil tzv dílny kde si četli, hráli šachy, chlapci pracovali se dřevem,

díVk

V vyšívá, y .

^ TVto novoty pokusníka Bakule se však nelíbily panu školnímu inspektorovi.
.. s ° u hlasil
Pan

%

s

tím že ve třídě je mnoho hluku, že se pořád ptají pana učitele, že

učitel dává mnoho volnosti. Vytýkal Bakulovi, že nevyučuje to, co vyučovat

ai
q e

' ' vykládá učivo podle toho, co děti zajímá.
P k

° usné školy začaly vznikat po první světové válce (tj. po roce 1918).

t

°* V | j e | y se zejména ve dvacátých letech 20. století. Neměly však dlouhého
i

H

kd
Usn

Vž byly

školy

dávno

zrušeny,

některé

„novoty"

učitelů

'ků se k nám již po několik let začínají vracet. Ve třídě kromě lavic, židlí,

Se

%'

pokusné

d a t

nachází i koberec na kterém si žáci mohou odpočinout a nebo v hloučku
Spaní

%ýav°stmi

z

učitelkou

-

Mohou

přinést

knížku

a

seznámit

s p o l u ž á k

yse

P ř í r o d y . techniky, vesmíru. Děti se učí, tvoří (kreslí obrázky,

Příběhy - slohové práce).

A
děti

to je dobře. Škola má být místem tvořivé a radostné práce, místem, kde se
cítí dobře, jak si to přál Bakule.

Bakule byl nejen učitel pokusník. Pracoval také v Jedličkově

ústavu.

Odjakživa žili ve společnosti jedinci s různými postiženími. Jsou to děti nebo
d s

° Pělí, kteří nejsou úplně zdraví. Někteří nevidí (jsou nevidomí). Někteří neslyší

Qsou

neslyšící). Někteří nemají ruku, nohu nebo kvůli ochrnutým nohám nemohou

c

hodit a jezdí na invalidním vozíku (mají tělesné postižení).
Známý lékař (ortoped) -

p

profesor Rudolf Jedlička chtěl těmto jedincům

°máhat, a proto založil na Vyšehradě roku 1913 ústav pro děti s tělesným

p0st
?clr

ižením, tzv. Jedličkův ústav. V ústavu se o postižené děti starali lékaři,

avotní sestry, vychovatelé a učitelé. Jedním z nich byl František Bakule.
Také v Jedličkově ústavu uplatňoval zásady učitele pokusníka. Nechával

dětern

s postižením dostatek volnosti. Nechtěl je přetěžovat vyučováním. Školní

trírj
u

Proměnil v pracovní dílnu. Místo lavic nechal přinést pracovní stoly.

° sti žené děti se zde učily plést košíky, vyráběly dřevěné hračky. Později
pr

acovaly s textilem a kovem. V roce 1917 Bakulovi žáci z Jedličkova ústavu

a

'° žili Dětské výrobní družstvo. Vlastními silami vyrobené dřevěné hračky,
err|
y. rámečky na obrazy pak prodávali. Získanými penězi přispěli na
stra,
b

^

ování a bydlení v Jedličkově ústavu. Bohužel jen málo lidí jejich výrobky
P Va|

Pro

° o, a tak družstvo za rok zaniklo. Děti s postižením v dílnách tvořily i nadále
radost.

Ba

kule navázal s dětmi srdečný a přátelský vztah. Trpělivě je učil zvládat

0s

tatně se obléct, stlát lůžko, uklízet. Děti se učily číst, psát, počítat. Z hodiny
sle ni
nebyly vyloučeny děti bez rukou. Naučily se kreslit a malovat nohama
H o ústy.
B
u
'e si přál vychovat z postižených dětí samostatné jedince, kteří budou
c
nohni
' v dospělosti
se o sebe postarat a živit se poctivým řemeslem
,
arství m truhlářstvím řezbářstvím, krejčovstvím). Přání Bakulovi se vyplnilo.
ts
ina H »
re

z

Jedličkova ústavu se v dospělosti osamostatnila a prožila vcelku

fj0 ° J e n y život i přes svůj handicap (čti hendykep, tzn. postižení). Jedličkův ústav
a

dětem s tělesným postižením dodnes.

Františka Bakule jsme si představili jako pokusníka a učitele v Jedličkově
ústavu. Nyní je čas zmínit se o jeho pěveckém sboru.
Od dětství měl rád hudbu. Roku 1919 odešel z Jedličkova ústavu společně
s

^kolika postiženými jedinci. V roce 1920 se nastěhovali na Smíchov do budovy

2va
P

ná Kalendovka. Také zde vytvořil pro jedince s postižením řemeslné dílny.

° skončení vyučování sem přicházely cizí děti z předměstí Košíř a Smíchova.

Míst

o bezcílného potulování si zde mohly hrát, číst, pracovat v dílnách.

Bakule si brzy povšiml, že děti si při práci prozpěvují. Jejich zpěv byl pěkný.
Ba

kul e se rozhodl založit pěvecký sbor. Nazval jej Bakulovi zpěváčci.
B

akule byl výborný sbormistr. Děti byly hudebně nadané. Vletech 1922 až

1933
USA

sbor koncertoval doma i v z a h r a n i č í . Navštívil Francii, Německo, Švýcarsko,

- Kdy sbor zanikl, se přesně neví. Pravděpodobně roku 1934, kdy se konal

Posle

dní koncert.

Fr

^ antišek Bakule vykonal ve svém životě mnoho dobrého. Byl pokusníkem,
UCÍtele

m, sbormistrem.

Především byl dobrým člověkem, který pomáhal

° hud !/m a postiženým dětem.

4. METODICKÉ POZNÁMKY K DIDAKTICKÉMU
PROJEKTU
Tato kapitola je věnována metodice tvorby didaktického projektu a jeho
realizaci. Osu tvoři vždy stanovení cíle ve vztahu k vyučovacímu bloku, od něho
odvozené dílčí cíle a stanovený obsah. Nebylo opomenuto naplánovat organizační
část projektu a potřebné pomůcky. Jsou zde analyzovány jednotlivé vyučovací
bloky, které jsem se žáky uskutečnila. Zároveň jsou zde uvedeny další doplňující
činnosti, které nebyly z
v

časových důvodů realizovány, ale je možno jimi

budoucnu jednotlivé vyučovací bloky obohatit.
Funkcí naznačené metodiky má být inspirace pro ty učitele, kteří se jí nechají

oslovit a záleží pak na konkrétním učiteli, zda využije celý projekt nebo jen dílčí
část, a jak tyto poznatky integruje do konkrétních předmětů.

část Osobnost J. J. Ryby a doba, v níž žil
2

9.11. 05

d a r o v a n é předměty:

hudební výchova, literární výchova, vlastivěda

^Šethodin:

2
Seznámení se s prostředím tehdejší školy a způsobem
vyučování prostřednictvím medailonku o J. J. Rybovi.
Nastínění doby, v níž Ryba žil.

Seznámení se s dějem České mše vánoční, rozeznání
hudebních nástrojů atd.
Procvičování hlasitého a tichého čtení, rozvíjení čtení s
porozuměním, vyhledávání konkrétních informací v textu.
Seznámení se s dobou a historickými souvislostmi,
pochopení klíčových pojmů - osvícenství, poddanství,
reforma atd.

Poslech části České mše vánoční od J. J. Ryby. Smyslem hudební ukázky
je navození atmosféry první části didaktického projektu a seznámení se se
jménem Jakuba Jana Ryby.
Čtení medailonku „Rožmitálský pan učitel". Získání nových poznatků o
životě a době, v níž J. J. Ryba žil.
3.

Práce s textem.

Úkol:

Podtrhnout co nejvíce informací popisujících tehdejší školu a vyučování.
Zamyšlení se nad citátem.
Seznámení se s Rybovými Školními deníky - všímání si tehdejšího jazyka
a vnímání Rybových pocitů, zkušeností atd. Prohlížení si knížky „České
země v době osvícenství" od Jitky Lněničkové a vyprávění si o době,
v níž Ryba žil.

Rozhovor o získaných informacích.
Úkol na příští vyučovací blok - donést si materiál (knížky, encyklopedie,
informace z internetu), který se váže k historickému období J. J. Ryby,
Marie Terezie a Josefa II.
b
^žggea

hodnocení:

začátku vyučovací hodiny jsem žáky seznámila s obsahem
Prv

projektu.

ní hodinu jsem uvedla otázkami, kdy jsem se žáků ptala, jaké období

^astalo, čím je toto období charakteristické, na co se všichni připravujeme a
^SlrT1e- Žáci se rychle rozpovídali o adventním období, o zvycích, které patří k
an c

° ům, o vánoční hudbě atd.

^

J

ako motivaci jsem využila hudební ukázku z České mše vánoční od Jakuba
^ ^

.

Uvc]

jsem

n|

^it'^
iy I
en

Hudební

ukázku

prozradila

a

jméno skladatele znalo 8 žáků z 15 přítomných.

že J. J. Ryba byl nejen hudebním

skladatelem,

kem, ale také venkovským učitelem. Tím jsme se dostali ke stěžejní části
KaŽdy Žák obdržel

^textu jsou

uve

medailonek o J. J. Rybovi nazvaný „Rožmitálský pan

d e n y tři indexy

1) 2) 3)

. Někteří žáci věděli, že indexem je

° ,-dovysvětlení", poznámka, která se uvádí na konci textu. Po společném

Přečtení měli žáci za úkol

podtrhnout v textu, co nejvíce informací popisujících

^hdejší školu a vyučování. Po následující kontrole, při tichém poslechu hudební
ukázky z díla J. J. Ryby, se měli žáci zamyslet nad citátem na konci textu: „Může
si

Přát učitel lepší odměnu než srdce svých žáků? Mohou mu být školní hodiny

°btížné, když vidí, že jeho nauka zapustila kořeny v mladých duších ? Věřte mi ,
Nejsem šťasten, když sedím v kruhu svých žáků a rozmlouvám s nimi".
•Měl děti rád."
•• Byl rád, když viděl, že ho mají děti rády a že je baví učení."
" Js krásné dávat znalosti ostatním lidem."
• Když učitel dobře učí, žáci se nenudí."
•• Učitel by měl mít své žáky rád a oni by měli mít rádi jeho."
Poté se žáci přemístili z lavic na koberec. Zde jsem jim ukázala údajnou
fybovu

podobiznu, fotografie z

Rožmitálu pod Třemšínem a Rybovy Školní

deníky. V deníku jsme si přečetli o Rybových pocitech z rožmitálské školy, o jeho
s

Porech s vrchností atd. Na mapě žáci vyhledali Rožmitál pod Třemšínem. Zjistili

Jeho polohu a vzdálenost od Prahy. Při

prohlížení knížky „České země v době

osvícenství" od Jitky Lněničkové jsem žáky uvedla do doby, v níž
Se

Ryba žil a

známila je s tím, jaké byly hlavní myšlenky osvícenství (zmírnění vlivu církve,

Myšlenka rovnosti, vzdělanosti), kteří panovníci vládli (Marie Terezie, Josef II.),
Ja

ké změny provedli atd. Žáci mě doplňovali, neboť tuto látku již probírali.
Po této činnosti jsem žákům pokládala doplňující otázky, kterými jsem chtěla

jistit, co si zapamatovali, jak vnímají osobnost J. J. Ryby, a co soudí o době, v níž
^yba žil. Ke každé otázce se měli žáci vyjádřit. Uvádím zde nejčastěji zmiňované
odpovědi:
1

- Jaký byl Ryba učitel?
„Ryba byl spravedlivý,

hodný a

velkorysý."

„Staral se o děti."
„Nechtěl děti

trestat."

„Snažil se, aby to ve škole vypadalo dobře."
„Byl to chytrý, vzdělaný a ochotný člověk."

2

- Čím se od ostatních odlišoval?
„Byl vzdělaný a pracovitý, pomáhal
„Měl hudení

škole i vlastními

penězi."

nadání."

„Nebylo mu jedno, jak se děti chovají a

vzdělávají."

„Snažil se látku vysvětlit a neučit vše nazpaměť."
3

- Jaký měl život?
„Ryba měl těžký život."
„Musel kupovat za své peníze dřevo, aby se mohly děti učit."
Jak se k učiteli chovalo okolí?
»Nechovali se dobře, myslili si, že pro ně není důležité umět dobře číst."
»Považovali Rybu za obyčejného

učitele."

„Vzdělání pro ně nebylo důležité, protože důležitější pro ně bylo, aby uměly
děti obstarat pole a hospodářství."
5

-

Co Rybův život vypovídá o konci 18. století?
„Na venkově

byla

chudoba."

„Lidé měli málo peněz, jídla a

oblečení."

„Žili v malých chalupách a měli hodně dětí."
-Udé dávali přednost práci na poli a v hospodářství před
„Vrchnost myslela sama na sebe,nepomáhala

vzdělaností."

chudým."

Dvouhodinový vyučovací blok lze hodnotit pozitivně. Podařilo se mi s žáky
navá

*at přirozený kontakt a vzbudit zájem o některé činnosti. Žáci si se zájmem

Pr h

° líželi Školní deníky, fotografie a zapojovali se do rozhovoru. Na základě reakcí
odpovědí na otázky i jejich vzájemné komunikaci se bylo možné domnívat,
Cl1

^

1. 1

a jednotlivé kroky byly splněny.

2.0S

J

I ^ S y a n é Předměty:

vlastivěda, literární výchova

%hodin:

84

L

Prostřednictvím života a působení J. J. Ryby

pochopit

tehdejší dobu - dobu osvícenství.

Práce s historickým textem. Prohlubování a upevňování
získaných znalostí z doby osvícenství.
Rozvíjení věcného čtení (čtení jako zdroj informací,čtení
vyhledávací). Rozvíjení komunikačních dovedností.
Schopnost souvislého projevu a reagování na otázky.
Obsah:
Formou prohlížení ilustrací z knížky „České země v době osvícenství"
od Jitky Lněničkové

opakování

získaných znalostí z předcházejících

hodin a vtažení nových žáků do tématu.
2.

Skupinová práce s prvky kooperace. Výběr role ve skupině vyhledávač informací, zapisovatel, ilustrátor, mluvčí.

Úkol;

a) Vytvořit myšlenkovou mapu, jejíž jednotlivé prvky jsou charakteristické
pro dobu, v níž žil J. J. Ryba.
b) Sepsat pojmy a informace z myšlenkové mapy do vět. Vyhledávat
informace z více zdrojů - odborné publikace, encyklopedie, internet.

c) Vytvořit ilustraci k sepsanému textu.

3.
ú

Prezentace skupinových prací.

ko|:

Představit jednotlivé členy skupiny, jejich role a úkoly ve skupině.
Seznámit ostatní spolužáky s použitou literaturou.

' v ^ Ž g c e j a hodnocení:
hodina byla zahájena opakováním znalostí z předchozího dvouhodinového
Vyuř
, c °vacího bloku. Cílem opakování bylo zjistit kvalitu a kvantitu zapamatovaných
3r
%r
^ací a začlenit chybějící žáky do projektu.
0

tomto úvodu žáci vytvořili pracovní skupiny

dle vlastního výběru. Žáci

tVořii*
.
celkem šest skupin - pět skupin po třech a jednu skupinu po čtyřech. Pak
JSgfu. v
záky seznámila s náplní dnešních hodin a zadala konkrétní úkoly. Žáci
^Ujaii v
"
e skupině určitou roli (vyhledávač informaci, zapisovatel, ilustrátor).

£ákům bylo sděleno, že se v rolích mohou střídat. Poté se žáci pustili do plnění
jednotlivých úkolů. Skupiny jsem průběžně obcházela, komunikovala s nimi a
Zformovala je o zbývajícím čase.
Po splnění jednotlivých úkolů následovala prezentace každé skupiny. Při této
činnosti měli žáci možnost sdělit, jak se jim ve skupině pracovalo, jakou roli si
zvolili, zda měli ve skupině nějaký rozpor, zda si myslí, že splnili požadované úkoly
at

d. Ostatní spolužáci jim mohli pokládat doplňující otázky.
Na závěr celého vyučovacího bloku bylo žákům oznámeno, že příští týden

n

avštíví pedagogické muzeum a budou pokračovat v projektu. Tímto sdělením

byla hodina ukončena.

p

o pracovní stránce lze celý vyučovací blok hodnotit pozitivně. Žáci ve

S p i n á c h spolupracovali, komunikovali mezi sebou, plnili zadané úkoly.
Předpokládala jsem, že někteří žáci nesplní domácí úkol - přinést si potřebný
Materiál (encyklopedie, odbornou literaturu, články z internetu atd.). Na tyto
pr

'Padyjsem byla připravena a nabídla jim vlastní materiály.
Nepodařilo se dodržet časové rozmezí dvou vyučovacích hodin. Většina žáků

^ ' a potíže s vlastním slovním projevem, kterým měla okomentovat práci své
Sku

P'ny. Bránil jim především ostych před ostatními spolužáky. Tento problém je
přičíst tomu, že žáci dosud nebyli k této formě hodnocení vedeni. Pronést

^'astní názor a obhájit ho (jeden z požadavků kladených na současnou proměnu
atmosféry) se prosazuje poměrně pomalu a obtížně. Aby se vystřídaly
Vse

ch ny skupiny, bylo nutné prodloužit projekt o

Udě|

^

II.
g
^

15 minut. Velmi pěknou tečku

ala na závěr jedna žákyně, která nám zahrála na klavír skladbičku od J. J.
Nejzdařilejší práce jsou součástí přílohy č. 14.

st

Osobnost V. Metelky a doba , v níž žil
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£í!:

Přenesení se v projektu do 19. století. Seznámení se
se školním prostředím a navození vánoční atmosféry
výstavou betlémů, ikon, pohlednic.

Přiblížení školního prostředí z 19. století, připomenutí si
postavy Jana Amose Komenského.
Seznámení se s různými typy betlémů, se starými
vánočními pohlednicemi a ikonami.
Obsah:
Exkurze do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.
1-

Prohlídka školní třídy z doby Rakouska - Uherska, ukázka učebnic a
školních pomůcek, možnost vyzkoušet si některé pomůcky (psací tabulky,
rákosku, počítadlo atd.).

2

vánoce v pedagogickém muzeu.
Seznámení se s vánočními ikonami, historickými vánočními pohlednicemi
a betlémy.

^ l í ž a c e a hodnocení:
Dr|

e 2. prosince 2005 jsem telefonicky objednala návštěvu do Pedagogického

^ZEA J. A. Komenského v Praze. Informovala jsem se o průběhu prohlídky.
0?

ádala jsem, aby stěžejní část exkurze byla zaměřena na školní třídu z 19.

Století
tě

a dílo a život J. A. Komenského byl zmíněn jen okrajově, neboť není

*'štěm tohoto projektu. Bylo mi oznámeno, že této žádosti bude vyhověno,
bude přizpůsoben k věku žáků a žáci si budou moci vyzkoušet staré psací

Po

^cky.
čtvrtek 8. prosince 2005 jsem jela za doprovodu třídní učitelky s 20 žáky do
Průvodkyně velmi stručně žákům představila celé muzeum a postavu J. A.
rrien

ského. Poté jsme se odebrali do školní třídy z 19. století. Žáci se zaujetím

P s|

° °uchali výklad průvodkyně a reagovali na její otázky. Průvodkyně žáky

V|

^ila s
Sten

ec

a

postavou Karla Slavomila Amerlinga, přiblížila jim pojem český
vlastenectví, ukázala jim některé tehdejší učební pomůcky. Velké

nadšení projevili žáci , když si mohli sednout do starých lavic a vyzkoušet si psát
na břidlicové tabulky. Především dívky měly zájem o prohlídku starých učebnic a
Osvědčení. Také se jim líbily sbírky motýlů a brouků. Když si žáci prohlédli celou
Opozici a vyzkoušeli některé pomůcky, přesunuli jsme se společně do vedlejší
Místnosti na vánoční výstavu. Zde si žáci prohlédli vánoční ikony, pohlednice a
betlémy. Nejvíce je zaujal pohyblivý betlém. Na závěr exkurze si někteří žáci
koupili na památku pohled nebo záložku do knížky a napsali poděkování do knihy
n

ávštěv.

Po
e

návratu z exkurze (15 minut) mohli žáci projevit své názory a pocity.

°becně exkurzi hodnotili kladně. Nejvíce se jim líbila školní třída, psaní na

L v.

'dlicové tabulky a předstírané trestání rákoskou. Z vánoční výstavy je nejvíce
2au
V

íaly ikony od Lenky Vlkové a některé betlémy (např. Krkonošský betlém Petra

°kouna).
Celkově lze
Sama

ta

*ky

Pec|

a

exkurzi hodnotit kladně. Výklad průvodkyně byl přiměřený věku

průvodkyně žáky chválila za projevený zájem, za reagování na její

za celkové chování v muzeu. Z ohlasu žáků bylo zřejmé, že návštěva

agogjCkého muzea byla pro ně zajímavým a užitečným doplněním výuky.

° u exkurzi jsem fotograficky zdokumentovala (viz příloha č. 15 ). Žáci o

f

°9rafie projevili zájem a umístili je společně se zápiskem do své třídní kroniky.

9

-l2. 05
irjte
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vlastivěda, literární výchova
2

ííl:
Prostřednictvím života a působení Věnceslava Metelky
pochopit tehdejší dobu - dobu národního obrození.

Seznámení se s dobou národního obrození, pochopení
pojmů vlastenectví a vlast.

IV:

Procvičování praktického čtení (pozorné, přiměřeně
rychlé, znalost orientačních prvků v textu). Rozvíjení
čtení s porozuměním.

Obsah:
1.

Prostřednictvím prožitků z návštěvy muzea a prohlížením fotografií
školních tříd z 19. století vnímat vybavení tříd, všímat si atributů na
stěnách, oděvů na žácích a učiteli atd.

2

'

Ukázka z knihy Karla Václava Raise „Zapadlí vlastenci". Smyslem
úryvku je přiblížení tehdejší horské třídy a namotivování žáků k četbě
medailonku „Ze života školního pomocníka".

3.

čtení medailonku „Ze života školního pomocníka". Smyslem textu je
získání nových poznatků o životě a době V. Metelky a uvědomění si, jaký
význam měl učitel v době národního obrození. Prohlížení si ilustrací z
knížky „České země v době obrození" od Jitky Lněničkové.

4

-

Skupinová práce s prvky kooperace.
Tvorba školního řádu.

^kol:

a) Najít a napsat, v čem se liší školní řád z 19. století a řád ze současnosti.
b) Vybrat alespoň deset zastaralých slov a pokusit se vysvětlit, co
znamenají.
c) Vytvořit vlastní školní řád.

5

-

Prezentace skupinových prací.

^galjzace a hodnocení:
Tyto dvě vyučovací hodiny byly zaměřeny na období vesnické školy v 19.
st

°letí. V úvodu hodiny jsem využila čerstvých prožitků z návštěvy pedagogického

^ z e a . Tyto prožitky jsem obohatila o ukázky fotografií z muzea v Přerově nad
^abem (viz příloha č. 8 ). Žáci si měli všímat, jak byly tehdejší děti ustrojeny,
v

jakých lavicích seděly, jaké používaly pomůcky, jaké předměty visely na

stě

nách, jak vypadala katedra pana učitele.

Po této úvodní částí jsem žákům představila knížku „Zapadlí vlastenci" od K.
V. Raise. Chtěla jsem, aby se žáci pokusili vysvětlit pojem český vlastenec a
následně název knížky „Zapadlí vlastenci". Uvádím zde některé odpovědi:
.Vlastenec je člověk, který se snaží mluvit česky."
•Má rád svou vlast a obhajuje ji."
•člověk, který brání svou vlast."
Opadlí

vlastenci byli lidé, na které se zapomnělo."

•'Žili někde v horách v Krkonoších a byli zapadlí sněhem."
Žákům bylo

naznačeno, že v knížce „Zapadlí vlastenci" se píše o jednom

P a d l é m vlastenci Václavu čížkovi, kterého si K. V. Rais nevymyslel, ale že
* skutečnosti se jmenoval Věnceslav Metelka. Z knížky jsem žákům přečetla
ú^vek, v němž je popisována školní třída. Po této ukázce si žác, rozdal.
Medailonek

Ze života školního pomocníka", četbou tohoto textu se žáci

Svěděli, čím vším byl školní pomocník V. Metelka, jak se žilo lidem na horách,
iak
jaK

v
, . ..
„ K ( ™ n í kdo bvli čeští vlastenci, kdo byli češti
vypadala doba národního obrozeni,
kou uyn
^ t e n e č t í obrozenci, jakým se mluviio jazykem a«d. Než jsme si v ,ex»u přečetli,
s

*

e obrozenci zasloužili o zachování českého jazyka, nechala jsem

žáky

Přemýšlet. Uvádím zde některé odpovědi:
p
" Sa» česky knihy a časopisy."
"Uc/é se scházeli ve mlýně a povídali si pohádky."
"bičovali si mezi sebou české knihy."
"Hré»a se divadla. "
'P° Ušnicích jezdili herci - kejklíh, loutkáři."
*áci si všimli že V. Metelka má mnoho společného s J. J. Rybou - hru na
V

lásku k ' hudbě a dětem, problémy s rodiči, kteří nechápali důležitost

V dě|

* ání

, W

a

neposílali děti pravidelně do školy atd.
medailonku jsem využila knížku „české země v době obrození" od Jitky

^ k o v é . žáci si na základě ilustrací všímali, jak vypadala tajná policie, jaké se
ral

° divadlo atd.

J

^

* 0 další čínnos, byla do výuky zařazena tvorba školního řádu. školni řád
poloviny 19. století a řád ze současnosti jsme nejprve společně přečetli.

^e skupinách po čtyřech měli žáci za úkol: a)nalézt a napsat, v čem se oba řády
''ši, b) vybrat alespoň deset zastaralých slov a pokusit se vysvětlit, co znamenají a
2a

c) vytvořit vlastní školní řád. Školní řád z druhé poloviny 19. století přikládám

v

Příloze č. 16, ukázky dvou prací v příloze č. 17. Žáky jsem průběžně obcházela

a

zformovala je o zbývajícím čase.
V závěru hodiny si skupiny mezi sebou své práce představily a ohodnotily.

Pře

d ukončením hodiny jsme si společně zopakovali, co jsme se dnes dozvěděli a

lučili.
(pozn. Další možnou činností může být četba báchorek od V. Metelky z knížky
života zapadlého vlastence", kterou zpracoval Jaromír Jech, a jejich
dra
vla

matizace. Žáci si tak mohou vyzkoušet ochotnické divadlo nebo si vytvořit

stní loutky.)

p
akt
ta

otěšilo mě, že si žáci dokázali propojit prožitky z návštěvy muzea s dalšími

'vitami v hodině, (např. Žáci si pamatovali heslo, které bylo napsáno na školní

buli v muzeu a uplatnili ho při vysvětlování pojmu vlastenec. „Mluvím česky,

JSern

Čech. Milujeme svou krásnou vlast.")

Překvapily mě znalosti některých žáků z období národního obrození. Žáci tuto
' á t k u Probírali na začátku školního roku. Většina žáků věděla, že autorem slov
kř
sk

é hymně je Josef Kajetán Tyl. Někteří věděli, že hudbu k ní napsal František

^ r ° u p . Jeden chlapec si pamatoval, že J. K. Tyl napsal Strakonického dudáka a
FicJ|
ovačku.
2a
1

ujaly mě postřehy žáků, které se týkaly společných znaků mezi J. J. Rybou a

Metelkou. Byla jsem potěšena, že žáci začali propojovat předešlé znalosti

n v

° ými informacemi.
Při

tvorbě školního řádu si dvě chlapecké skupiny dělaly legraci z této činnosti

Splnily zadané úkoly. Musela jsem je napomínat a pohrozit jim, že jejich
Skupln

y promíchám Chlapci se částečně uklidnili a přistoupili k tvorbě školního

r

ádu
Odpovědněji.
Některým
skupinám činil problém úkol a) najít a napsat, v čem se oba řády
^í li »
' u v edomuji si, že by bylo vhodné nejprve se pokusit plnit tento úkol společně a

aa
v

t tak některým žákům příklad, jak pokračovat. Jinak byli žáci v průběhu dvou

yučovacích hodin aktivní a zlepšili svůj mluvený projev při prezentaci vlastního

dolního řádu.

1

3.12. 05

^dtQět:

výtvarná výchova

^čethodjn;

2

^

Rozvíjení poznávacích procesů (představivost,
fantazie, tvořivost, výtvarné vyjádření) a hodnotících
postojů ke skutečnosti i jejímu zobrazení.

1
Vybavení si školní třídy z 19. století na základě zážitků z návštěvy
muzea, prostřednictvím fotografií a ukázek ilustrací od Adolfa Kašpara
2

knihy „Zapadlí vlastenci".

Volba námětu a techniky.
%La]
Na

mět:

Výtva

mý úkol:

Školní třída Věnceslava Metelky.
Nakreslit alespoň jednu postavu (učitel, žák), zachytit ji
v pohybu a ve školní třídě z 19. století.

Re
al,

černá tuš, pero s násadkou (redispero), štětce kulaté,
2ační prostředky:

vodové barvy, čtvrtka A4, kelímek, hadřík
kolorovaná kresba

^hniky;
Zasněžené Paseky nad Jizerou.
Výtv

*nýúkol:

Namalovat alespoň jednu postavu, zachytit ji v pohybu
a v zasněžené vesničce.

>

' 2 a č n í Prostředky:
c
hniky:

štětce, temperové barvy, čtvrtka A4, kelímek, hadřík
malování

Hodnocení výtvarných prací.
(pozn. Před výtvarnou činností je možné pustit žákům ukázky z filmu
Krakonoš a lyžníci.)

Sggjjzace a hodnocení:
Na
sto|

začátku hodiny si měli žáci za úkol vybavit prostředí školní třídy z 19.

etí a popsat, jak chodily tehdejší děti ustrojeny.
Poté byli žáci seznámeni s náplní hodiny. Mohli si vybrat ze dvou námětů a

tec

hnik. Nejprve byla seznámena s úkolem první skupina a následně druhá

lupina. Žáci
nan

dané úkoly zopakovali. Žákům bylo připomenuto, jak správně

ášet tuš, aby se nerozpíjela. Dále byli žáci upozorněni, že tuší budou pouze

kresl

't linie a celou plochu vybarví vodovkami. Druhá část třídy, která pracovala s

o p e r a m i , si zopakovala, jak získá barvy, které nemá na své paletě. Výtvarnou
činr|

ost doplnil poslech vánočních koled.
Kdo byl s prací hotov, nechal ji sušit a věnoval se nějaké tiché aktivitě (čtení

kni

žky, dělání si domácího úkolu atd.).
^závěru jsem žákům práce slovně ohodnotila. Dala jsem jim příležitost

vlas

tnímu vyjádření, zda si myslí, že dané úkoly splnili, co se jim povedlo, v čem

by S v

°u práci zlepšili čí práce je zaujala atd. Dvě zdařilé práce jsou součástí

Příl

°hyč.i8.

.

' k d yž byli žáci předem upozorněni, jaké pomůcky budou potřebovat, stalo se,
ně

tríri '

kdo měl nevhodné štětce či mu pomůcka chyběla (např. tuš). Podle vyjádření

ni

učitelky je tento problém dlouhodobý a je řešen nejen se žáky, ale i s rodiči.
většinn a v
záků přistoupila k výtvarné práci aktivně a tvořivě.

ast

O s o b n o s t F. Bakule a doba, v níž žil
13
12.05
literární výchova

1

Seznámení se s novým typem škol, způsobem vyučování
a učitelem pokusníkem prostřednictvím medailonku o
Františku Bakulovi.

Procvičování hlasitého a tichého čtení, vyhledávání
konkrétních informací v textu, propojování získaných
znalostí s novými informacemi.

Opakování a upevňování znalostí z předešlých hodin. Přenesení se v
Projektu do meziválečného období.
Čtení medailonku „Pokusník František Bakule". Uvědomění si k jakým
změnám a posunům ve způsobu vyučování došlo, jaké vznikaly typy
škol a kdo to byl pokusník.
Práce s textem.
Tiché čtení.
Najít a podtrhnout v textu údaje, které všechny tři učitele spojují.
Rozhovor o informacích spojujících tyto učitele.
•

u

k o l na příští vyučovací blok - přečíst si medailonky.

^^^-ajiodnocení:
u

l e s n i c k é školy a venkovského života 19. století jsme v poznávání profese
oite|

^
^

c

a doby, ve které učil, přešli do první poloviny 20. století. K tomuto období

Pr

°

žák

V připravila medailonek o pokusníkovi Františku Bakulovi. Žáci se

s n o v ý m typem učitele - učitelem pokusníkem, snovým přístupem
,,

Ce

- výuka i v přírodě, zapojení hry do výuky,vydávání školního časopisu,

qni
0

b
'

dílen atd

Dozvěděli se, že F. Bakule byl také učitelem v Jedličkově

' kde pomáhal jedincům s různými typy postižení a založil dětský sbor
vi

zpěváčci".

Když si žáci povšimli, že některé „novoty" v pokusnických školách (umístění
koberce ve třídě, možnost nošení si knížek do výuky, zapojení hry do výuky atd.)
Se

objevují i u nich ve škole, vrátili jsme se opět k textu.
Každý žák měl za úkol v tichosti si přečíst medailonek a pokusit se v něm najít

a

Podtrhnout informace, které něčím spojují všechny tři učitele. Žáci, kteří byli z

pra

cí hotovi dříve, si své postřehy konzultovali ve dvojicích.
p

2a

oté mě žáci seznámili, na co přišli a co vyhledali. Po zhodnocení byl žákům

dán domácí úkol.

V této hodině jsem se snažila nejen žáky seznámit s novým typem škol a
s

Pokusníkem F. Bakulem, ale také jim ukázat spojitosti mezi všemi třemi učiteli,
jsem mile překvapena z jejich postřehů. Tyto postřehy byly později uplatněny
2av
p

sp)0|

ěrečném opakování a hodnocení celého projektu.
°těšilo mě, že žáci, kteří byli s prací hotovi dříve, byli tolerantní k ostatním

užákům a nerušili je.
Další možnou činností může být tvorba vánočních dárků a jejich prodej.

v

Ýtěžku mohou žáci nebo celá škola přispět na některou organizaci, která se
handicapovanými jedinci (např. Paraple, Jedličkův ústav atd.) Touto

' n n ° s t í se rozvíjejí u žáků mezilidské vztahy, sociální cítění,
$C|w
pn

organizační

°sti, vzájemná důvěra a spolupráce. Z časových důvodů jsem tuto činnost

Olizovala.)

IV,

" č á * t Role učitele v proměnách času

český jazyk - sloh
1 - 1/2 (pozn. V druhé části druhé vyučovací hodiny
vyplňovali žáci dotazník. Této činnosti je věnována
Sil:

samostatná kapitola Metoda dotazování na straně 100.)
Upevňování a vybavení si získaných znalostí. Přenesení
těchto znalostí do písemného projevu.

Rozvíjení techniky psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu). Pokus o popis
učitele a doby, v níž žil.
Qbsah:
^

Hra „tajemný host" - smyslem této hry bylo opakování znalostí ze všech
medailonků na slohovou práci a přemýšlení nad tím, jakou vhodnou otázku
položit a jak na ni odpovědět.
Slohová práce.
a) Vybrat si jednoho ze tří učitelů, popsat co dělal, v jaké době žil, aniž by
bylo prozrazeno jeho jméno. (pozn. Upozornit žáky, aby neopisovali věty
z žádných materiálů a snažili se vymýšlet věty vlastní, výjimku
tvoří citáty.) Napsat alespoň deset vět.
b) Vymyslet ke své práci zajímavý název.
c) Snažit se psát úhledně, čitelně, přehledně a dodržovat formální úpravu
textu (okraje, odstavce).

3

-

Prezentace slohových prací.

^ i l L z a c e a hodnocení:
V úvodu hodiny byla zařazena do výuky hra „tajemný host" jako motivační a
úroveň opakovači prvek. Hra spočívala vtom, že daný žák si vylosoval kartičku
Se

jménem jedné osobnosti (pozn. kartiček bylo celkem pět - J. J. Ryba, V.

Metelka, F. Bakule, Marie Terezie a J. K. Tyl) a posadil se do křesla pro
^jemného

hosta.

Ostatní spolužáci

měli vypátrat jméno tajemného

hosta

Prostřednictvím otázek, na které neznámý odpovídal pouze ANO, NE, NEVÍM. Aby
c

° nejvíce žákům byla dána

příležitost odkrýt jméno tajemného hosta, nesměli

*šci jméno vykřikovat, ale napsat si ho na pomocný papír. Žák, který uhádl jméno
^jemného hosta jako první, vystřídal svého spolužáka v křesle pro hosta.
p
u

o skončení této aktivity byli žáci seznámeni s dnešním úkolem. Žáci měli za

kol napsat slohovou práci, v níž měli popsat osobnost a dobu jednoho ze tří

Učitelů, aniž by prozradili jeho jméno. Byli upozorněni na to, jak má být práce

dlouhá, jakou má mít úpravu a že mají vytvořit vlastní věty. Bylo stanoveno
kritérium, že práce bude napsána v minulém čase.
Když byla většina žáků se svou činností

hotova, práce postupně přečetli a

společně jsme je hodnotili.
Po obsahové stránce téměř celá třída úkol splnila. Objevili se však jedinci,
kteří ve své práci opsali konkrétní věty z medailonků. Tyto žáky jsem pouze
Opomenula z opisování vět. Měla jsem být důslednější a např. jim nechat práci
opravit za domácí úkol. Po formální stránce splnilo úkol již podstatně méně žáků.
p

n své prezentaci jim činilo problém text po sobě přečíst, nedodržovali okraje a

črtali do textu Uvědomuji si, že propříště by bylo vhodné napsat slohovou prác.
ne

ÍPrve na pomocný papír, kde by se mohlo škrtat, a pak teprve přepsat načisto.

B

V'o zajímavé, že někteří žáci popisovali pedagogickou osobnost v první osobě a

iini

žáci v osobě třetí. Tři zdařilé práce jsou součástí přílohy č. 19.
Hra na „tajemného hosta" sklidila u žáků velký úspěch. Velmi mé potěšilo, že
nad svými otázkami přemýšleli, že si neskákali do řeči a že byli ohleduplní

k

^ a l e j š í m spolužákům. Uvádím zde některé zajímavé otázky:
v době vlády Marie Terezie?"

'•y Jsi český vlastenec?"
"^voval

jsi housle?"

ne

Jaké dočinění se státní hymnou?"

"'Ýká
Se tě
£
něco okolo národního obrození?"
ljsi
"* Pokusník?"
ifin0niahal
jsi postiženým dětem?"

12

Q5

vlastivěda

Vybavení si co nejvíce informací z didaktického projektu
a jejich použití při praktické činnosti. Vnímání a hledání
spojitostí mezi třemi pedagogickými osobnostmi.

Zaujetí hodnotícího postoje k didaktickému projektu.

Upevnění a vybavení si historických událostí
prostřednictvím tří pedagogických osobností.
Obsah:
^
p

Čtení slohových prací,
Skupinová práce s prvky kooperace.
a) Z vylosované obálky nalepit na papír A3 podobiznu a jméno
učitele.
b) Roztřídit údaje z obálky a správné přiřadit ke svému učiteli a
poté je nalepit.
c) Dopsat informace, které u učitele chybějí.

3

Prezentace skupinových prací.
4

Vytváření časové přímky a hledání spojitostí mezi třemi pedagogickými
osobnostmi.
5

Hodnocení didaktického projektu.

a hodnocení:
Začátek vyučovací hodiny byl věnován četbě některých slohových prací. Touto

f

rr,0u

si žáci zopakovali a utřídili dosavadní znalosti.

Pak
Pln

žáci utvořili pracovní skupiny dle vlastního výběru. Zástupce z

V (bylo šest skupin) si vylosoval jednu obálku. V

každé

každé obálce byla

P d

° °bizna a jméno jednoho ze tří učitelů. Kromě těchto indicií byly v každé obálce
6

informace, které žáci v průběhu projektu získali. Žáci měli za úkol k

° b l 2 n ě a jménu svého učitele rpřiřadit pouze ty informace, které se k němu
W al
'
'
'
.
- —
No

U

J'- Záměrně byly vynechány některé informace. Úmyslem bylo, aby š i j e žáci

^

vybavit

a

doplnit.

Průběžně

jsem

jednotlivé

skupiny

obcházela,

š i k o v a l a s nimi nad roztříděnými informacemi a snažila se od nich získat
Po správném roztřídění, začali žáci informace lepit na papír A3. Papír si
^Vslr,"
r0Zdělili n a čtyři části

Sb*
Jlcí

~

informace

informace.

%

k .

'

které se

učitele

> školy, doby a

Když byly skupiny s prací hotovy, přešli jsme k jejich čtení. Žáci si měli
Postupně uvědomovat některé spojitosti mezi učiteli a vnímat, co jejich spolužáci
doplnili. Tři práce přikládám v příloze č. 20.
Spojitosti, na které žáci přišli a zformulovali, jsem napsala na papír A2, který
b

V! nalepený na tabuli. Tento papír přikládám v příloze č. 21.
Žákům jsem položila pár otázek, abych zjistila, jaký postoj

k roli učitele

Ujímají:
1

- Byl učitel v historii důležitý?

2

' Jaké měl zásluhy?

r\

• Dnešní učitel má také takový přínos?
Na závěr celého projektu byli žáci požádáni o jeho zhodnocení. Chtěla jsem,
ab

V zformulovali, co se projektem naučili, která činnost je nejvíce zaujala či

na

°Pak, co je bavilo, co by na projektu zlepšili atd. I když bylo hodnocení projektu

an

°nymní, někteří žáci se podepsali. Na závěr jsem žákům poděkovala za jejich

s

P°lupráci a rozloučila se s nimi. (pozn. Hodnocení projektu žáky je zařazeno do

^ o s t a t n ě kapitoly na straně 107 a 108.)

Závěrečné shrnutí didaktického projektu je možno hodnotit pozitivně. Žáky
JSerr

> nenásilnou formou směrovala k vnímání role učitele v proměnách času. Bylo

*aJíniavé sledovat, jak někteří žáci v zápalu horlivosti a rychlosti chybně přiřazovali
' nfor mace k jednotlivým pedagogickým osobnostem. Tyto žáky jsem v průběhu
hoclln

Pr

y usměrňovala k soustředěné a efektivní práci.

V e

M mě potěšilo, že všechny skupiny doplnily mnohé chybějící informace,

b

Vch jim musela pomáhat. Bylo vidět, že se žáci mnohému naučili. Důležité

° mě bylo, že spojitosti mezi třemi učitelskými osobnostmi dokázali formulovat

SarT11

žáci a uvědomili si tak konkrétní okolnosti doby, v níž žily pedagogické

° So bnos ti .

5. Metoda dotazování
Ve své práci jsem použila metodu dotazování, abych zjistila, zda si žáci
zapamatovali některé informace ze tří medailonků, zda si umí utvořit vlastní názor
a zdůvodnit ho, a jaký učitel byl pro ně nejpoutavější. Vytvořila jsem dotazník,
který se skládá ze čtyř otevřených otázek:
1. Kdybys měl možnost ocitnout se ve třídě jednoho ze tří učitelů, který by to byl?
2

' Proč bys chtěl být právě ve třídě tohoto pana učitele?

3

- Vyber si jednoho ze tří učitelů a stručně popiš dobu, v níž žil.

4

' Představ si, že bys žil v době jednoho ze tří učitelů, co bys změnil ve škole?
Všechny čtyři otázky vycházely z prožitků z přečtených medailonků, z ukázek

fotografií, ilustrací, z poslechu hudby a návštěvy muzea.
Při dotazování bylo z 21 zapsaných žáků přítomno 20 žáků (10 dívek a 10
chlapců). Od všech žáků jsem získala vyplněné dotazníky. I když byl dotazník
an

onymní, někteří žáci se podepsali. Vzorový dotazník přikládám v příloze č. 22.
Pro

přehlednější

zpracování

jednotlivých

odpovědí

jsem

zvolila

^ n a m e n á v á n í do tabulek. Ke každé otázce uvádím některé odpovědi žáků, které
jse
d

m ponechala v hovorové češtině i s gramatickými chybami. Dva vyplněné

°tazníky jsou uvedeny v příloze č. 23.

První otázka se vztahovala k volbě jednoho ze tří učitelů. Na otázku „Kdybys
možnost ocitnout se ve třídě jednoho ze tří učitelů, který by to byl?",
°dPověděli žáci takto: 10 žáků vybralo Jakuba Jana Rybu, 7 žáků zvolilo Františka
Bí

*ule a 3 žáci se rozhodli pro Věnceslava Metelku (viz tabulka č. 1 ).

Tabulka č. 1: Ve které třídě by žáci chtěli být
rříc|

a J.J.Ryby

10
__

Třid

a F. Bakule

Tříc|

a V. Metelky

Celkem^

~3

20

V druhé otázce žáci uvedli konkrétní důvody,proč by chtěli pobývat právě ve
třídě tohoto pana učitele.
Jakub Jan Ryba byl žákům nejsympatičtější pro své odmítání tělesných trestů
r

ákoskou, dále ocenili jeho snahy o zlepšení stavu školy a školních pomůcek.

Líbilo se jim, že J. J. Ryba nechtěl, aby se všemu žáci učili nazpaměť. Další
odpovědi vyplývají z tabulky č. 2. Pro příklad uvádím odpovědi dvou žáků:
„Chtěl, aby škola byla hezká a aby je hodně naučil. Nechtěl aby se učivo děti
učily na zpamněť. Všechno jim hezky vysvětloval, když neměli dřevo nakoupil ho."
„Protože se mi líbí, že dbal na školu a chtěl pro děti jen to nejlepší. Byl podle
mě, velmi obětavý a to je dobré. Také bych tam chtěla být, protože

protestoval

Wi tělesným trestům."

Tabulka č. 2: Proč by se žáci chtěli ocitnout ve třídě J. J. Ryby
počet odpovědí
°bsah odpovědí
8
ztrestal děti rákoskou
7
škola čistá a hezká
kupoval pomůcky
n

echtěl učení se všemu nazpaměť

Snoval se dětem

6
4
4

b

VI hodný

b

yi obětavý

d

°brý učitel

snoval se hudbě
bánění peněz pro školu
b

7

yl ohleduplný

b

y> statečný

l^nejznámější

3
2
2
1
1
1
1

Velmi mě překvapilo, že téměř všichni žáci, kteří uvedli Rybu, byli schopni
h

° ^zvat

celým jménem Jakub Jan Šimon Ryba. Tuto informaci žáci objevili v

d o l n í c h denících.)

U Františka Bakule žáci nejvíce ocenili jeho nový přístup k výuce, zejména
Pobyt v přírodě a možnost odpočívat. V jeho třídě by chtěli pobývat i proto, že
Podle nich dobře učil a pomáhal nejen zdravým, ale i handicapovaným jedincům.
Další důvody vyplývají z tabulky č. 3. Pro ilustraci uvádím následující odpověď:
„Protože kdo byl unavený lehl si na pohovku. Probíral s dětmi co je zajímá.
Založil kroužek, kde si děti mohly kreslit i hrát. Nepoužíval fyzické tresty. Chodil
s

dětmi do přírody."

Tabulka č. 3: Proč by se žáci chtěli ocitnout ve třídě F. Bakule
°bsaiTodpovědí
c

hodil s nimi do přírody

Mohli odpočívat
dobře učil
Pomáhal

P°stavil dílny
ne

Používal fyzické tresty

rad

ost ze školy

^yHtoďíiý

*a|ožilsbor
^ n ě n í dětské iniciativy
hrou

počet odpovědí

Žáci by chtěli pobývat ve třídě Věnceslava Metelky, protože byl českým
vlastencem, podporoval v dětech vztah k českému jazyku a měl je rád. Žáci také
°cenili Metelkovy literární a hudební dovednosti - hru na housle, ochotnické
divadlo, psaní povídek ( viz tabulka č. 4). Pro ilustraci uvádím následující
odpověď:
„Chtěl bych být ve třídě pana učitele Metelky, protože byl vlastenec učil děti
6i

$t a protože vymýšlel povítky."

Tabulka č. 4: Proč by se žáci chtěli ocitnout ve třídě V. Metelky
°bsah odpovědí

počet odpovědí

^ěl rád své žáky

2

u

čil děti česky

1

VI vlastenec

1

b

br

ál na housle

1

,,r

ai s dětmi divadlo

1

Smýšlel povídky

1

Ve třetí otázce, která zněla „Vyber si jednoho ze tří učitelů a stručně popiš
d

obu, v níž žil", 15 žáků zvolilo dobu J. J. Ryby a

5 žáků dobu V. Metelky.

Meziválečné období, v němž působil F. Bakule, si nikdo nezvolil. Žáci tuto látku
ne

probírali a já jsem větší důraz kladla na nový typ školy a způsob vyučování.

Žáci věděli, že v době, v níž žil J. J. Ryba,vládla Marie Terezie a po ní Josef II.
Ž;áci si pamatovali, že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a Josef II.
toleranční patent. Uvědomovali si, že to byla doba velké bídy a chudoby, že děti
Pracovaly společně s rodiči na polích. Další jejich znalosti vyplývají z tabulky č. 5.
Pr

° Příklad uvádím jednu odpověď:
Mdlá

a vládl Josef II a Marie Terezie. Byla chudoba. Měli malé chatičky na

Inkově.

Hodně se pracovalo na polích. Někteří lidé nemohli ani uživit rodinu a

pr

°to někteří umřeli."

Tabulka č. 5: Doba, v níž žil J. J. Ryba
° b sah odpovědí
v|

b

ádli Marie Terezie a Josef II.

15

Vla~dTudoba^

15

^arie Terezie zavedla školní docházku
J

°sef II. zavedl toleranční patent

pr

áce na poli

děti

docházely do školy nepravidelně

^ h á z k a od 6 d o l 2 l ě T
p o v á n í od 9 do 11 hodin
18.
století
děti se učily trivium a náboženství
'Sř^iiT
^ " i v malých chalupách
^ S e f H- zrušil nevolnictví
tresty ve školách
V

počet odpovědí

š í r a l i na nemoci
%0
se

Žáci si pamatovali, že doba, v níž žil V. Metelka, se nazývá národní obrození,
*e úředním jazykem byla němčina. Dále věděli, že se vlastenci snažili o obrození
českého jazyka tím, že psali české knihy, hráli divadlo atd. Další vědomosti
formulovali v tabulce č. 6. Např.:
„Vládl úřední jazyk Němčina. Jezdili po vesnicích ochotnická

divadla.

Čeští

astenci chtěli vzkřísit český jazyk. Na vesnicích se učilo česky. Byly

české

vl

knížky. Tato doba se jmenuje národní obrození."

Tabulka č. 6: Doba, v níž žil V. Metelka
°bsaíTodpovědí
d

počet odpovědí

°ba se nazývá národní obrození

úředním jazykem byla němčina
hrála se divadla
Sr|
v|

aha o obrození českého jazyka

astenci se pokoušeli rozšiřovat český jazyk

kn

'hy byly psány česky

Uc

itelé vyučovali česky

* n á mí obrozenci (J. Jungmann, J. K. Tyl,
F. Palacký)
těžka doba (chudoba, strach z uvěznění)

Ve čtvrté otázce, která zněla „Představ si, že bys žil v době jednoho ze tří
učitelů, co bys změnil ve škole", by většina žáků zrušila tělesné tresty, nakoupila
n

ové učebnice a pomůcky. Dále by se žáci snažili sehnat pro školu peníze a

^ětšit prostor ve třídách na venkově. Další změny, které by žáci uskutečnili,
oplývají z tabulky č. 7. Jako příklad uvádím tři odpovědi:
„Nenosila bych učebnice v provázcích, ale v brašnách. Nosily by se svačiny.
Chodila bych s dětmi do přírody."
„Zrušila bych tělesné tresty, vymyslela bych víc pomůcek, děti by se nemuseli
^echno učit na zpaměť. Prostě to, o co usiloval J. J. Š. Ryba."
„Zrušil bych úplně rákosku, dal bych zrekonstruovat školu, nakoupil bych víc
Pomůcek, učil bych mírněji děti."
Z počtu 20 žáků by 19 žáků něco změnilo a 1 žák by nezměnil nic.

Tabulka č. 7: Návrhy žáků na změny
°bsah odpovědí
ne
n

Používat tělesné tresty

12

°vé učebnice a pomůcky

12

Peníze pro školu
Vlc
n

počet odpovědí

e prostoru ve třídách (větší lavice, stoly)

°Šení knih v brašnách a ne v provázku

^ c h á z k y do přírody, výlety
sk

olačistá a hezká

Učili by jen vzdělaní učitelé
Podporování nových nápadů
^ancování Jedličkova ústavu
^ o r e n í klubů
noše

ní svačin

^ P š i U h c w á n í žáků
y Pro děti s dawnovým syndromem

6. HODNOCENÍ DIDAKTICKÉHO PROJEKTU

6.1. Hodnocení z pohledu žáků

V závěru poslední vyučovací hodiny jsem žáky požádala o písemné
zhodnocení projektu. Zajímalo mě, co nového se žáci naučili, co je bavilo, co
by v projektu zlepšili. Chtěla jsem se dozvědět, které činnosti je nejvíce zaujaly,
a které pro ně byly méně zajímavé. Přestože bylo hodnocení projektu
anonymní, někteří žáci se podepsali. Z hodnocení žáků vyplynulo, že je nejvíce
zaujala návštěva pedagogického muzea a možnost pracovat ve skupinách.
Většinu žáků nebavilo kreslení školní třídy. Hodnocení žáků jsem ponechala v
Původní podobě.
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6.2. Hodnocení z mého pohledu

Podrobnější hodnocení jednotlivých vyučovacích bloků jsem uskutečnila
v kapitole Metodické poznámky k didaktickému projektu. V této kapitole chci
shrnout hodnocení didaktického projektu a zaměřit se na zhodnocení hypotéz.
Na začátku didaktické části jsem si vytyčila hlavní cíl: sledovat reakce žáků
na mnou vytvořené texty, utváření jejich názorů na pedagogické osobnosti,
porozumět

dané

době

prostřednictvím

života

a

působení

vybraných

pedagogických osobností, schopnost získané informace nejen přijmout a
uchovat, ale i vybavit si a později je využít. Domnívám se, že cíl byl splněn.
Nejtěžší činností pro mě bylo vytvořit medailonky tří

pedagogických

osobností tak, aby žáky zaujaly a byly pro ně srozumitelné. Proto mě velmi
Potěšilo, že žáci přijali tyto texty kladně a projevili zájem ponechat si je.
Myslím si, že měsíční projekt „Osobnost učitele v proměnách času" byl
zdařilý a žáky kladně přijat. Uvědomuji si, že by se tento projekt mohl dále
rozvíjet dalšími činnostmi. Tyto činnosti uvádím v kapitole Metodické poznámky
k didaktickému

projektu.

Mrzí mě, že jsem nemohla uskutečnit

výrobu

vánočních dárků, z jejichž prodeje by byl finanční výtěžek věnován na konto
nějaké organizace pomáhající tělesně postiženým jedincům. Ktéto akci je
Opotřebí delší časová příprava a dle podmínek zapojení celé školy.
Snažila jsem se, aby těžiště aktivity spočívalo na žácích. Já jsem zaujala
roli zprostředkovatelky nových informací. Byla jsem ráda, že se nám společně
dařilo naplňovat principy projektu - žáci byli aktivní, doplňovali a rozšiřovali
P l o d n í projekt svými podněty (např. jedna dívka zahrála na klavír skladbičku
*

J. J. Ryby jeden chlapec, který jezdí lyžovat do Pasek nad Jizerou, projevil

*>iem navštívit Krkonošské muzeum atd.). Z toho vyplývá, že pro některé žáky
Projekt neskončil, ba naopak jim otevřel nové možnosti poznávání.
Na začátku projektu jsem si stanovila dvě hypotézy. První hypotéza zněla:
Myslím si že medailonky budou pro žáky zajímavé a srozumitelné." Tuto
^potézu

se

podařilo

naplnit.

Medailonky

byly

pro žáky

srozum,telné,

Pfirněřeně dlouhé, cizí slova a pojmy byly vysvětleny. Druhá hypotéza zněla:

„Domnívám se, že se mi prostřednictvím projektu podaří žákům přiblížit
učitelské povolání a dobu, ve které pedagogická osobnost žila." Překvapily mě
znalosti žáků z historie. Na základě všech materiálů (viz přílohy - myšlenkové
mapy, skupinové práce, slohové práce, dotazníky) se domnívám, že hypotéza
se potvrdila.
Uvědomila jsem si, že při realizaci projektu se u žáků postupně měnila
úroveň v oblasti sociálních dovedností a komunikace. Počáteční problémy ostych, nevýrazný mluvený projev, problémy hodnotit svou práci, činnosti
druhých, učit se zaujmout stanovisko apod., se v průběhu projektu zmírňovaly
a sociálně komunikační schopnosti se zlepšovaly.
M y s l í m

si,

z konkrétních

ž e

j s e m

prostřednictvím projektu nejen obohatila znalosti žáků

vyučovacích

předmětů, ale i přispěla k formování sociálních

dovedností důležitých pro praktický život i pro soužití v lidské společnosti.

7. ZÁVĚR

Východiskem ke vzniku diplomové práce byl můj zájem o vývoj učitelské
Profese od zavedení školní povinnosti (povinné školní docházky). V práci se
Prolínají dva aspekty - historický a didaktický.
Informace jsem získala četbou o životě učitelů od druhé poloviny 18. století do
První poloviny 20. století, studiem dokumentů a muzejních materiálů. Navštívila
Jsem také místa spojená se životem a působením těchto osobností. Všechny tyto
Podněty se staly cenným zdrojem pro tvorbu diplomové práce.

Rozhodla jsem se žákům 5. ročníku prvního stupně základní školy přiblížit vývoj
učitelské profese na vybraných pedagogických osobnostech, charakterizovat vývoj
školy jako instituce a seznámit je s historickými událostmi a souvislostmi dané
doby.
Vybrala jsem si Jakuba Jana Rybu, Věnceslava Metelku a Františka Bakule.
Proč právě tyto učitele? Jméno Jakuba Jana Ryby je všeobecně známé
Prostřednictvím vánoční mše „Hej mistře". Také jsem chtěla žákům představit typ
odhodlaného učitele, který dovede hájit pravdu, nebojí se postavit vrchnosti a má
rád své děti.
Věnceslava Metelku jsem vybrala pro jeho vlastenectví a výrazný hudebně -

v
re

meslný talent. Chtěla jsem, aby si žáci uvědomili, že nejen známým českým

osobnostem vděčíme za obrodu našeho národa, ale i obyčejným vlastencům ze
Opadlých horských vesniček. Kladla jsem důraz také na jméno proslulé
houslařské školy.
Volba Františka Bakule vycházela zejména z jeho činnosti pokusníka a
sbormistra. Prostřednictvím působení Františka Bakule jsem žákům nastínila
historií Jedličkova ústavu a problematiku jedinců s tělesným postižením.

Tvorba diplomové práce byla rozložena do tří fází. Nejprve jsem vytvořila
Medailonky tří pedagogických osobností. Tato část mi připadala nejtěžší. Vytvořit
medailonky tak, aby byly věcné, srozumitelné a přiměřené věku žáků, mně dalo
°Pravdu největší práci. Musela jsem vylíčit nejen jejich život a působení, ale i
dobu, v níž žily, a popsat historické a politické události.

Ve druhé fázi jsem si ověřovala srozumitelnost textů v hodinách vlastivědy. Na
základě

dotazníků

a

rozhovorů

se

žáky

vyplynulo,

že

medailonky

byly

srozumitelné a tudíž jsem je mohla využít ve třetí fázi.
Třetí fáze zahrnovala projekt „OSOBNOST UČITELE V PROMĚNÁCH ČASU"
realizovaný se žáky 5. ročníku.
Projekt se odehrával převážně v hodinách vlastivědy. Nebyl však zcela izolován
° d ostatních předmětů. Integrovala jsem jej do českého jazyka, literární výchovy,
^dební výchovy a výtvarné výchovy.
Na základě záměrného šetření žáků, kteří se zúčastnili projektu, vyplynulo, že
cíl

- který jsem si stanovila, byl splněn, tj.: sledovat reakce žáků na mnou vytvořené

te

% , utváření jejich názorů na pedagogické osobnosti, porozumět dané době

pr

°střednictvím života a působení vybraných pedagogických osobností, schopnost

2is

kané informace nejen přijmout a uchovat, ale i vybavit si a později je využít.
Bylo potěšující, že tento projekt žáky motivoval k dalšímu prohlubujícímu studiu,
sbírání informací o životě pedagogických osobností, o historii. Žáci se také

^zvěděli

zajímavosti o místech, kde tito učitelé působili, a získali tak inspiraci k

^'etům po České republice.
p
Pr

ro mě se zvolené téma stalo pojítkem mezi teorií a praxí, neboť umožnilo

°Pojit zájem o historii českého školství s využitím těchto materiálů v mojí

bud

oucí praxi.

Přestože popisované pedagogické osobnosti žily v různých dobách a působily
rů
ft

zných školních podmínek, spojovaly je mnohé věci - zejména láska k hudbě

v

Učitelské profesi, vřelý vztah k dětem, odvaha postavit se proti nadřízeným,
Stla

ha vylepšovat vyučování, vlastenectví a boj o zachování českého jazyka.

.

všech těchto aspektů vyplývá, že český učitel měl vždy složité postavení v

"

chudobě, mnohdy nebyl uznáván rodiči a dětmi, dostával se do sporu

t ř í z e n ý m i . A přesto hájil houževnatě a svědomitě ideály pedagogické profese
pQc

hopit dětskou duši, dobře vychovávat a kvalitně vzdělávat,

^ěřím
Pr Spě

'

že seznámení se s těmito osobnostmi obohatilo dětské poznání a

|o k utváření názoru o postavení českého učitele v různých staletích.

Doufám, že odkaz J. J. Ryby, V. Metelky a F. Bakule nezapadl pod školní lavice
a

že jej naplňují a naplňovat budou současní, ale i budoucí učitelé.

Poznámky
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000, s. 192
TRPIŠOVSKÁ, D. Vývojová psychologie. Ústí nad Labem: Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně, 1998, s. 10 - 1 1
SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha:

3

SPN, 1985, s. 118
4

Tamtéž , s. 122
P R Ů C H A S J i WALTEROVÁ, E , MAREŠ, X P e d a g o g y —

Praha: P o r t , ,

2003, s. 184
6

Tamtéž, s. 184
pedagogického výzkumu. Praha:
SKALKOVÁ, J. Úvod do metodolog.e a metod p

7

SPN, 1985, s. 131
5
•HROCH, M.Ovod do studia d o p i s u . Praha: SPN, 1985.
'Tamtéž, s. 208

245

československý spisovatel,

'"KRATOCHVÍL, M. V. Život Jana Amose. Praha.
1984

< s-164
, „ D U hv Praha: SPN, 1957, s. 15
" NĚMECEK, J. školní deníky Jakuba Jana Ryby.
12

Tamtéž, s. 17

13

Tamtéž, s. 217
U
Tamtéž, s. 42
15

CPN 1958 s. 58

STRNAD. F. školka Jana svobody. P r a h a . SPN, 1 9 5 ,

16

Tamtéž, s. 19
17

Tamtéž, s. 36 - 37
18
tamtéž, s. 1 5 8 - 159
Tamtéž, s. 39
tamtéž, s. 45
*>
* a m t é Ž ' s" 2 6
^ H , J. Ze života
S
^ amtéž, s. 41
T

amtéž, s. 255

T

amtéž, s. 295

?s

zapadlého

t
r p P r a h a - SPN, Vyšehrad, 1982, s. 198
vlastence. Praha, b r

26

RAIS, K. V. Zapadlí vlastenci. Praha: SPN, Knižní klub, 1996, s. 117

27

Tamtéž, s. 131

28

TITZL, B. TO byl český učitel. Praha: Společnost Františka Bakule, 1998, s. 28

29

Tamtéž, s. 29

30

SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978,
s. 138-139

31

TLTZL, B. TO byl český učitel. Praha: Společnost Františka Bakule, 1998, s. 77

32

Tamtéž, s. 86

33

Tamtéž, s. 205

34

Tamtéž, s. 173

35

Tamtéž, s. 199

36

FAUCHER, F. František Bakule. Praha: Portál, 1999, s. 63

^Tamtéž, s. 55

115

i .

Prameny a literatura
AMERLING, K, S. (heslo). In Klika, J.;Sokol, J. Stručný slovník pedagogický. Díl 1.
p

raha : Ústřední spolek jednot učitelských v Čechách, 1891, s. 17-19

^ G U S T A , P. ; BROKL, J „ aj. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. Praha:
L

'bri, 1998.

AUGUSTA, P. ; HONZÁK, F. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Práce, 1997.
BĚLINA, P. ; RAK, J. aj. Dějiny zemí koruny české II. Praha: Paseka, 1995
^ O D N Í Č E K , J. Jakub Jan Ryba. Rožmitál pod Třemšínem: Městské kulturní
stř

edisko, (rok neuveden).

EF
F

MERTOVÁ, M. České země 1848 - 1918. Praha: Albatros, 1995.

AUCHER, F. František Bakule enfant terrible české pedagogiky. Praha: Portál

1999.
^ADj - MAISSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec: Technická
Uni

'verzita, 2001.

HAR

T L , P. ; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.

^ O C H , M. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, 1985.
HRQ
C

N E K , M. Vlastivěda pro 5. ročník. Praha: Prodos, 1997.

HALUPA, P. ; Z WETTLER, O. Vlastivěda pro 5. ročník základních škol. Praha-

S f

\ 1996.
J. Ze života zapadlého vlastence. Praha: Vyšehrad, 1982.
J- ; SOKOL, J. Stručný slovník pedagogický (díl prvý). Praha: Ústřední

* Pole| < jednot učitelských v Čechách, 1891.
Obrazy z českých dějin. Praha: Alter, 1995.
ATOCHVÍL, M. V. Život Jana Amose. Praha: Československý spisovatel, 1984.
ET

> E. Učíme (se) jinak. Praha: Portál, 1995.

OČKOVÁ, J. České země v době osvícenství. Praha: Albatros, 1995.
OČKOVÁ, J. České země v době obrození. Praha: Albatros, 1995.
^ S , F. Devětkrát o českém školství. Praha: Pedagogické muzeum J. A.
.

en

ského v Praze, 2004.

^Oq ^ ^

A.

NÁRODNÍ

P r o 9 r a m rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris,

116

MŠMT ČR. Vzdělávací program Národní škola. Praha: SPN, 1997.
^ŠMT ČR. Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996.
MŠMT ČR. Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna, 1996.
NĚMEČEK, J. Školní deníky Jakuba Jana Ryby. Praha: SPN, 1957.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
P

^ŮCHA, J. ; WALTEROVÁ, E. ; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha- Portál

2003.
RA|

S, K. V. Zapadlí vlastenci. Praha: Albatros, 1974.
K. V. Zapadlí vlastenci. Praha: Knižní klub, 1996.

SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha:
Sp

N, 1985.

SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.
ST

^NAD, E. Školka Jana Svobody. Praha: SPN, 1958.

STr

N A D , E. Vlastenecký učitel. Praha: SPN, 1955.

^ L , B. To byl český učitel. Praha: Společnost Františka Bakule, 1998.
D. Vývojová psychologie. Ustí nad Labem: Univerzita Jana
j^ngelisty Purkyně, 1998.
^NTA, J. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos Artama, 1993.
• Rámcový vzdělávací program. Praha: Tauris, 2005.

i .

17

Seznam příloh
Příloha č. 1 Píseň Šeptalové ze sborníku Sebrání českých písní
Příloha č. 2 Ukázka učiva ve cvičeních Školky
Příloha č. 3 Kresba třináctiletého Josefa Cvrčka
Příloha č. 4 Fotodokumentace z Pedagogického muzea J. A. Komenského v
Praze
Příloha č. 5 Komenského mravoučné desatero
Příloha č. 6 Fotodokumentace z Rožmitálu pod Třemšínem
Příloha č. 7 Mapa Rožmitálu pod Třemšínem a blízkého okolí
Příloha č. 8 Fotodokumentace staré školy z Přerova nad Labem
Příloha č. 9 Orientační plánek skanzenu v Přerově nad Labem
Příloha č.10 Fotodokumentace z Pasek nad Jizerou
Příloha č.11 Podrobná mapa Pasek nad Jizerou
p

říloha č.12 Fotodokumentace školních tříd z Komenského muzea v Přerově

Příloha č.13 Prospekt Komenského muzea v Přerově
Příloha 6,14 Ukázka tří skupinových prací na téma: Doba v níž žil J. J. Ryba
Poloha č.15 Žáci 5. B ZŠ Jiřího z Poděbrad v Pedagogickém muzeu
J. A. Komenského v Praze
Při|

oha č.16 Školní řád z druhé poloviny 19. století

Při|

oha č.17 Ukázka dvou skupinových prací na téma: Školní řád

" ° h a č.18 Ukázka dvou výtvarných prací
Ph
" ° h a č.19 Ukázka tří slohových prací
Přil

°ha č.20 Ukázka tří skupinových prací, které shrnují probrané učivo

"°hač.21 Časová přímka
^ r "°ha č.22 Vzorový dotazník
r

i .

'loh a č.23 Ukázka dvou vyplněných dotazníků

118

I.
Andanle

con

Tííe, ťiífi,
Dobré djtkij

mam
do - b ré gsau,
dj - tky mé,

ĎfflBřttillfcQWlB.

mofo.

ti-cJiaun-ce,
poulecli-nuu,

wiecfmo rá-dy
co wám u-či -

dj-tky, u ~ či - tel 1o chce;
a-mdro-bet
ne-špet- rigu;

po- slechnau.
iel řek-ne.

SSs

Píseň Šeptalové ze sborníku Sebrání českých písní

kte -ré djtky
pro-tož pozoi

t»

O

9 ^ -c

Jí O o

Ě- s "5 >
2

•0

•2

g

<fl
>

£

-i

i

i

3 '2
•» "5a.
1 * í
e "ž
M TJ
-a 3
oQo5o 3
N

•o

e > |s

ifí
M

šP
i l>

*•c .3-c

a
•a
1
•o
o

s

i

^2

M

r II
S*! >

2 -O
«f Si
S
Í6Č

lÍ
c >
>, E ^

i
»
To
3 E
A5
t
i
™ •«»

n

•Jí Ei
3 3S
•=• E

Jí -D ^

1". o&-S I
' .
l i | I fi

3

I? «1 i

i sill M 1
Ě£
*J! « •.2o
>" M
ID >,11
M >> > dd

Sí|
a M J<
Cl, Z f!

3ag3 , o
•8 3 3 3 &
sa aía
&&J
U
r
í f h í ij
1.. &5 I | l i s ? !
IgI"S &I I * ?• I * | fr
siig '
«3|ll?t3ll

Jí
1

3

|
O

X,
>4J
a
vO

I
O,

,

tQi «
i-I
a

•3

X

3
•1g

3

c •«

u E
I 2

•8

O
Q.

i3

ŤJ

1^
řI
li
i -T IŠ
a o

1o
s

1
35' l

1

.3

*
í
TI

i
•a
a
o
G

1
i

§

JÍ

ao

S

S Is
r
a S i*
u

j< a. —

U2 "
1

x ž

i

§

dSlí^ -6 1 3
Hz £a

O

•tl

1.
I
t la s l i l
•J £ o >

I I

Kresba třináctiletého Josefa Cvrčka

Školní třída z doby Rakouska -Uherska

Obraz k názornému vyučování od K. S. Amerlinga
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Místo, kde byl 8. dubna 1815
nalezen J. J. Ryba mrtev
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Mapa Rožmitálu pod Třemšínem a blízkého okolí

Stará škola

1. Vchod do polabského národopisného muzea s kopii vjezdu do siaiku v Hrubém Jeseníku
(polovina 19. století)
2. Chalupa přenesená z Chvalovic u Nymburka (asi 2 roku 1785)
3. Roubený dvouprostorový Spýchar od siaiku čp.45 v Mcellch (konec 18. století)
Památník obétí 1. svétové války 1914-1918
5. Rozcestník - milník od křižovatky cest u Nehvizdek (začátek 19. století)
• 6. Kopie 3 figurálních úlů z KláStera u Mnichova HradiSté (originály uloleny v muzeu
v Mnichové HradiSti) a úly „kláty"
7. Chalupa přenesená z osady Oraho u Chleb (z roku 1766)
8. Kamenná skoti studny ze statku v Mocho^é (z roku 1824)
9. Roubený dvouprostorový Spýchar z Vlkavy (konec 18. stoleti)
110. Roubená suSárna na ovoce z Břístve u Roidalovic (kolem r. 1800)
111. Zvonička .dvoják" i Kozovaz (asi přelom 18. a 19. století)
112. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z Budiméfic (z roku 1780)
113 Rumpálová studna od domu čp.243 v Nymburce (kolem roku 1840)
114. Kopie sloupového pétipatrové/io holubníku z Opolinek pod OSkobíhem (konec 19. století)

115. .Staročeská chalupa' (první polovina 18. stol., úpravy r. I895J
116. Roubené prasečí chlívky od čp.6 v Nouzové (konec 19. století)
117. Bývalá panská myslivna (kolem roku 1840)
118. Vjezd od statku čp.13 v Kozovazech (z roku 17931
119 Kopie vjezdu od statku čp.8 v Koutech (kolem roku 1793)
;20. Soubor náhrobků a kříiů ze zruSených hřbitovů v Poděbradech, Nymburce, Sadské a Vrbicí
(od konce 18. d o konce 19. století)
;21. Roubený Spýchar od (ary v Kňnci (druhá polovina Ifl. století)
;22. Patiový roubený chmelařský ipýchar z Mrzek (z roku 1792)
•23. Bývalá panská bednárna s výstavním sálem a starou Školou
"24. Veřejná rumpálová studna z Dobrovice (konec 18. století)
25. Socha sv. Jana Nepomuckého z Podébrad Iz roku 1746)
26. Chalupa přenesená z Oymokur (konec 18 století, úpravy kolem roku 1912)
27. Chalupa přenesená ze Střihová (z roku 1770, úpravy kolem roku 18601
28. Roubený Spýchar od čp 8 ve Vinici (polovina 19. století)
29. Chalupa přenesená z Kovanic (kolem roku 1800)
30. Malá chalupa z Pojed u Roidalovic (začátek 19. století)
31. Roubená stodola přenesená z JabkeniC od čp.50 (zaCálek 19. století)

Orientační plánek skanzenu v Přerově nad Labem

-ým
Dům V. Metelky

^ P o z i c e „Krkonošská houslařská škola"

á

Stará škola

Pomník V. Metelky

Podrobná mapa Pasek nad Jizerou

Školní třída z doby Komenského

Školní třída z 1. republiky

Školní třída z doby Rakouska-Uherska

školní třída z 50. let 20. století

mazEaai kqoiehskéijq
V PŘEROVĚ

Horní náměstí 1, 751 52 Přerov
tel.: 0641/219 380, 523 91, 217 775,
fax: 0641/32 86

Prospekt Komenského muzea v Přerově

Ukázka tří skupinových prací na téma: Doba, v níž žil J. J. Ryba
Součástí každé práce je myšlenková mapa
Práce jsou zmenšeny z formátu A3 na A4
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Záci 5. B ZŠ Jiřího z Poděbrad v Pedagogickém muzeu J. A Komenského
v Praze
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V zimě r v
V soumrak
Nenavštěvuj
Školní řád z druhé poloviny 19. století
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Ukázka dvou skupinových prací na téma: Školní řád
Práce jsou zmenšeny z formátu A3 na A4
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Ukázka dvou výtvarných prací
Práce 1. Školní třída V. Metelky
Práce 2. Zasněžené Paseky nad Jizerou

Ukázka tří slohových prací
Práce 1. J. J. Ryba
Práce 2. V. Metelka
Práce 3. F. Bakule
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Příloha č. 20
Ukázka tří skupinových prací, které shrnují probrané učivo
Práce 1. J. J. Ryba
Práce 2. V. Metelka
Práce 3. F. Bakule
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Příloha č. 21
Časová přímka
Práce je zmenšena z formátu A2 na A4
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Příloha č. 22
Vzorový dotazník

DOTAZNÍK

1. Kdybys měl možnost ocitnout se ve třídě jednoho ze tří učitelů, k t e * by to byl?

2. Proč bys chtěl být právě ve třídě tohoto pana učitele ?

3. Vyber si jednoho ze tří učitelů a stručně popiš dobu, v níž žil

4. Představ si, že bys žil v době jednoho ze tří učitelů, co bys změnil ve škole ?

Ukázka dvou vyplněných dotazníků

DOTAZNÍK

1. K d y b y s m ě l m o ž n o s t o c i t n o u t s e v e t ř í d ě j e d n o h o z e t ř í u č i t e l ů , k t e r ý b y t o b y l ?

Proč b y s chtěl být p r á v ě v e třídě t o h o t o p a n a učitele ?
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3. Vyber si jednoho ze tří učitelů a stručně popiš dobu, v níž žil .
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Představ si, že bys žil v době jednoho ze tří učitelů, co bys změnil ve škole ?
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DOTAZNÍK

1. Kdybys měl možnost ocitnout se ve třídě jednoho ze tří učitelů, který by to byl?
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2. Proč bys chtěl být právě ve třídě tohoto pana učitele ?

M b
yfiAftMM/-

dÁvni/

c ť

M/
JwJM/A/

£LoijJL'

U M y .

a (ki/íruj

My/^/
^ U ^ u í / .

oít/lxy
Am/íy-

( k r f ^ U i ^

3. Vyber si jednoho ze tří učitelů a stručně popiš dobu, v níž žil .

4. Představ si, že bys žil v době jednoho ze tří učitelů, co bys změnil ve škole ?
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