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Příloha 1 – „Překvapení“ 

11. 10. 2010 – 1. skupina 

 

Jedná se o první hodinu ve školním roce 2010/2011. Do první skupinky se 

přihlásilo zhruba pět dětí, ale při tomto prvním sezení byly přítomné pouze dvě – 

sourozenci Kristýnka a Martínek.  

Děti si na začátku hodiny mohly vybrat z pytlíku „vajíčko s překvapením“. 

Překvapení si mohly sloţit. Aby si ho zaslouţily a mohly si ho odnést domů, tak 

měly svou hračku nakreslit. 

Martínek si hračku sloţil a zprvu si s ní hrál. Kristýnka měla plachetnici, kterou 

si sloţila a terapeutka Margareta jí vysvětlovala, jak taková plachetnice funguje. Po 

chvilce děti začaly své „hračky“ kreslit a arteterapeutky se jich začaly ptát na jejich 

prázdniny. Kde byly? S kým tam byly? Jak se jim tam líbilo? Margareta se zeptala, 

kde Martin s Kristýnkou byly? Martin (sklesle): „Pořád tady“ (tím hovor skončil). 

Klára tedy začala z jiné strany: „Mají nový přírůstek na bytě“. Margareta: „A jak se 

jmenuje?“ Martin: „Rafael“. Tímto rozhovor také skončil a děti se nadále věnovaly 

kreslení.  

Po chvilce Martínek zvolal: „Já uţ to mám!“ Klára: „Vţdyť tam nemáš ty vzory 

na křídlech.“ Martin: „No ty tam domaluju potom.“ Margareta: „Tak je tam 

domaluj hned.“ Martínek tedy dokreslí jedno křídlo. Klára: „Dobře Martínku, tak 

dokresli ještě to druhé křídlo.“ 

Kristýnka má obrázek také skoro hotový a obtahuje malinký obrázek umístěný 

jakoby uvnitř plachetnice.  

Margareta se opět snaţí dostat na konverzaci o prázdninách – „Takţe prázdniny 

byly prima?“ Martin: „JO“ Kristýnka: „Martine, řekni, kde jsme byli?!“ Martin: 

„A kde jsme byli? Já si to nepamatuju!“  

Klára: „Jestli máte svou hračku nakreslenou, tak jí nějak pojmenujte. 

Margareta: „Například po někom, koho máte rádi?!“  

Kristýnka: „Martine, musíš to vybarvit kolem toho, máš to odfláklý!“ Martínek 

sedí a přemýšlí, jak svůj plachťák pojmenuje. Margareta: Martínku opravdu ho 

můţeš pojmenovat po někom, koho máš rád.“ Kristýnka: „Tomáše“ Tomáš je jejich 

„brácha“ na bytě.  

Martínek: „Hotovo“ Klára si s ním o jeho obrázku povídá. Margareta: 

Kristýnko a proč je to sluníčko takhle schované? Kristýnka: „Není schované. 

Marťo, vidíš to slunce dobře nebo ne?“ Martínek: „Ještě ho trochu vybarvi!“ 

Margareta: „Kristýnko, nemusíš, je to jen na tobě.“ Kristýnka sluníčko ještě znovu 

obtáhne a vybarví, aby bylo výraznější.  

Kristýnce se zlomila tuha v pastelce a říká Kláře: „Ořezat, zlomilo se to!“ 

Margareta: „Jak se říká tetě?“ Kristýnka: „Prosím“ Margareta: „Ano“ 

Margareta: „Kam by ses chtěl podívat s tím svým plachťákem, Martínku?“ 

Martínek: „Chtěl by se s ním podívat do USA.“ Klára: „Tý jo, to je daleko. A 

s kým by ses tam chtěl podívat?“ Martínek začne sepisovat jména: Rafael, Vlasta 

(máma), Tomáš, Kristýnka. Při napsání jména mámy na to Kristýnka zareagovala: 
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„Proč nenapíšeš „máma“?“ Martínek na to neodpověděl. Svou loď pojmenoval: 

„Helboy“.  

Kristýnka: „Uţ vím, jak se bude jmenovat.“ Margareta: „Tak to můţeš napsat 

buď dopředu, nebo na druhou stranu.“ Kristýnka: „Na druhou stranu.“ Kristýnka 

svou plachetnici pojmenuje „Černé oči“. Na to reaguje Margareta: „Kdo má černé 

oči, koho znáš?“ Kristýnka: „Ta loď.“ Margareta: „A kdo ještě z lidí, koho znáš?“ 

Kristýnka: „Rafael“ 

Kristýnka: „Martine, řekneš to uţ?“ Martínek: „A co mám říct?“ Kristýnka mu 

to šeptá. Martínek: Byly jsme za mámou, stačí?“ Margareta: „A kde jste za ní 

byly?“ Martínek: „Ve vězení!“ Kristýnka (s úsměvem): „No oni jí za dva roky 

pustí.“ Klára: „A jak to probíhalo?“ Martin: „Jo, dobrý…“ 

Kristýnka začala psát, koho by vzala sebou na své plachetnici: Martin, Tomáš, 

Rafael. Neví, jak se Rafael píše a ptá se, jestli to někdo umí. Martínek jí říká, ţe to 

umí, tak ho Kristýnka nechala, aby jí to napsal. Kristýnka: „Já si to napíšu sama. 

Děláš to moc velký!“ Martínek: „Promiň, to jsem nevěděl.“ Potom tam ještě připíše: 

Lukáš, Kristýnka, teta Líba.  

Margareta: „Martínku a jel si někdy na plachetnici?“ Martínek: „Ano, jel.“ 

Margareta: „A na jaké si jel?“ Martínek: „Na takový, kdyţ si páčkou zatočil 

doleva, tak jela doprava.“ Klára: „A s kým si jel?“ Martínek: „Na táboře.“ Klára: 

„No a kdo jel s tebou?“ Martínek: „Vedoucí z tábora.“ 

Margareta: „Kristýnko, kam by si s tou lodí chtěla dojet?“ Kristýnka: „Já to 

pošeptám Martinovi a pak to napíšu.“ Martínek to vyslechne a chce to napsat, ale 

Kristýnka mu říká, ţe si nejdřív napíše jméno Rafaela a pak to napíše sama. Po 

chvilce Martínek opět chce napsat zemi, kam chce Kristýnka jet. Kristýnka: 

„Počkej, ještě nejsou všichni napsaní.“ A dopíše na seznam i mámu.  

Margareta: „Ještě si nám neřekla, kam tě ta loď doveze?“ Kristýnka: „No, to 

vám řekne tamten“ Klára: „Tamten?“ Kristýnka na to nereagovala. Martínek: 

„Anglie“ Margareta: „A co by tě tam lákalo, Kristýnko?“ Martin: „Londýn – to je 

nejhlavnější město Anglie.“ Kristýnka neodpoví a ptá se, jak se píše Lukáš? 

Margareta: „Zkus to sama, určitě to zvládneš.“ 

Kristýnka: Já jsem zítra pozvaná. Margareta: „Kam?“ Kristýnka: „K Nikole 

na narozeniny.“ Margareta: „Kolik je Nikolce?“ Kristýnka: „9“ Margareta: „A 

kolik je tobě?“ Kristýnka: „Mě je 10.“ Margareta: „A co pro Nikolku máš? 

Kristýnka k Martinovi: „Co pro ni mám?“ Potom si spolu povídají o dárku. 

Kristýnka: „Já uţ vím.  Takového pejska chodícího.“  

Martínek zahlédne v okně svou doktorku a chce za ní vyběhnout. Margareta: 

„Martínku, ještě jsme neukončili hodinu, tak vydrţ. Ona ví, kde si.“ Martínek (s 

úzkostí): „Ne, neví.“ Poté si ještě sedne.  

Na konci dají terapeutky dětem sladkost – ţvýkačku a perník. Děti poděkují a 

odejdou „domů“.  
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Obrázek 2 – Kristýnka (10 let) 

Obrázek 1 - Martínek (8 let) 



4 

 

11. 10. 2010 – 2. skupina 

 

Děti přicházely do místnosti postupně. Do této skupinky přišlo dnes 7 dětí 

Nikolka, Dominička, Irenka, Dan, Pepa, Tomy a Daník.  

I při této seanci si děti vybraly z pytlíku „vajíčko s překvapením“ a následně si 

hračku sloţily. Instrukce byly stejné – aby si hračku zaslouţily a mohly si ji odnést, 

musely ji nakreslit.  

Při příchodu se děti Kláry ptaly, co dnes dostanou za odměnu. Klára jim řekla, ať 

se nechají překvapit. Pepa: „No to zas bude nějaká ţvejkačka. Kluci mi to říkali.“ 

Klára na to nijak nereagovala.  

Klára poprosila děti, aby se mi na začátku představily – jak se jmenují a co je 

baví. Pepa: „Já jsem Pepa a baví mě Taekwondo“ Já: „A chodíš na nějaký 

krouţek?“ Pepa: „Jo, chodím.“  

Dan: „Já se jmenuju Dan a baví mě šikanovat starší děti (smích).“ Klára: „Dane, 

to vůbec není k smíchu, šikanovat se nesmí nikdo. A co oni na to říkají?“ Dan: „Nic“  

Nikolka se hodně styděla, schovávala si obličej do rukou, ale pak se také 

představila: „Já jsem Nikolka.“ Klára: „A řekni Hance, kolik ti zítra bude?“ 

Nikolka: „Devět.“ 

Dominika: „Já jsem Domča a baví mě angličtina a ráda zpívám. Chceš něco 

zazpívat?“ Já: „Klidně“ Dominika si stoupla před ostatní doprostřed místnosti a 

začala zpívat. Po chvilce se k ní přidala i Nikolka a zpívaly společně. Nikolka po 

chvilce přestala a říká: „Ona to neumí“ Dominika ale pokračovala dál ve zpívání. 

Pepa: „Buď ticho, zpíváš hrozně falešně“ Dominika: „Nech toho.“ 

Tomy, Irenka a Daník přišli o něco později, takţe se mi takhle nepředstavovali. 

Pepa s Danem byli nejrušivějším elementem při této hodině. Neustále vymýšleli 

nějaké vtipy na ostatní, posmívali se jim, hráli si s hračkami ve společenské místnosti 

a lehali si do obrovských „sedacích vaků“. Při pokárání se zase uklidnili, sedli si a 

věnovali se své činnosti. To jim však moc dlouho nevydrţelo.  

Tomy si rozbalil svou hračku, ale ta se mu nelíbila a chtěl si vzít jinou. Klára: 

„Kaţdý si mohl vzít z pytlíku pouze jednu, to bylo na tobě, kterou sis vylosoval.“ 

Tomy (smutně): „Já vím, a taky vím, ţe si jí nesmím ukrást, protoţe to se nesmí!“ 

Klára: „Ano, to máš pravdu.“ Tomy si svou hračku nechtěl sloţit a jakýkoli návrh 

terapeutky negoval. Zpočátku byl velice smutný a do ničeho se nechtěl zapojit. Klára 

si k němu tedy sedla a pomohla mu jeho letadlo sloţit. Poté chtěla, aby ho Tomy také 

nakreslil. Tomy: „Já ale nechci.“ Tak to Klára zkusila přes odměnu: „Tomy a víš, ţe 

kdyţ nebudeš o hodině nic dělat, tak nemůţeš dostat ţádnou odměnu?“ Tomy: „Jo 

vím, ale já bych chtěl jinou hračku, kterou bych mohl nakreslit.“ Klára: „Tomy, 

jestli sem nechceš chodit, tak to řekni své tetě a nemusíš sem chodit, to pro tebe není 

povinné.“ Na Tomyho pravděpodobně zapůsobil slib odměny za nakreslení obrázku 

a řekl Kláře, ţe tedy něco nakreslí. Při kreslení neustále říkal, ţe to neumí a jakýkoli 

náznak obrázku hned přeškrtl. Klára si k němu sedla a snaţila se mu pomoci – vedla 

mu ruku na papíře a společně jeho letadlo nakreslili. Přišlo mi, ţe z Tomyho jeho 

pokleslá a smutná nálada pomalu opadla. Pravděpodobně podpora a pomoc 
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terapeutky mu zvedly náladu. Tomy poté obrázek i vybarvil a dokreslil pozadí. Své 

letadlo pojmenoval a také popsal, co nakreslil. Dále se snaţil sám a dokonce si 

s ostatními a usmíval se.  

Dominička nejdříve nevěděla a nechtěla svou hračku nakreslit. Tak jsem ji 

poradila, aby nakreslila panáčka, který byl vyobrazený na hračce. Neustále na svém 

obrázku něco kritizovala a často se mě ptala, co a jak má nakreslit – například barvu 

vlasů a uší atd. Nakonec postavičku vybarvila a přikreslila ještě motýlka, kytičku a 

domeček. Také mi říkala, ţe umí nakreslit srdíčko, tak jsem jí řekla, aby ho 

nakreslila. Dominička ho začala kreslit, ale srdíčko jí spíše připomínalo jablíčko, tak 

přikreslila „stopku“ a udělala z něho jablíčko s obličejem.  

Nikolka měla ve „vajíčku“ maličkou lupu s obrázkem Shreka. Nejdříve byla 

z hračky nadšená, ale pak nevěděla, jak ji nakreslit a nadšení začalo opadávat. 

Poradila jsem ji, ţe můţe nakreslit pouze postavičku Shreka. Zprvu říkala, ţe neumí 

kreslit, a ţe se jí to vůbec nepovedlo. Jakmile jsem jí obrázek pochválila, dokreslila 

ještě oslíka, kocoura a Fionu. Obrázek vybarvit nechtěla a nechtěla ani dokreslit 

nějaké pozadí. Po chvilce za mnou přišla sama a ukázala mi svůj obrázek, na který 

ještě dokreslila domeček, ve kterém bydlí Shrek se svými kamarády. Obrázek si 

podepsala a zbytek hodiny pobíhala po společenské místnosti nebo leţela na 

„sedacích vacích“ v koutě místnosti a pozorovala zbytek skupiny. 

Irenka je velice hyperaktivní dívka. Ve svém „vajíčku“ měla postavičku Oslíka 

ze Shreka. Figurku si prohlédla, ale kreslit ho nechtěla. Běhala od jednoho ke 

druhému a dívala se, kdo má jakou hračku. Po chvilce jsem jí řekla, ať si sedne a 

začne malovat. Ptala se mě, jestli můţe namalovat velkou mašli. Řekla jsem jí, aby 

namalovala svého Oslíka s velkou mašlí třeba na krku. Tento nápad se jí zalíbil a 

začala kreslit. Kdyţ měla obrázek nakreslený, zeptala jsem se jí, jestli ho nechce 

vybarvit. Irenka: „Já ale čmárám a nevybarvuju.“ Já: „Kdyţ se budeš snaţit, tak to 

určitě vybarvíš krásně.“ Irenka se chvilku snaţila a po chvilce začala opravdu čmárat 

a sledovala, jestli se na to dívám, a co na to říkám. Po vybarvení obrázku se na zadní 

stranu podepsala a obrázek zepředu přeškrtla a opět sledovala mou reakci a smála se 

u toho. Zdálo se, ţe to dělala schválně.  

Daník si rozbalil své vajíčko a vzal si hračku k sobě a hned ji začal kreslit. Měl 

v něm postavičku vlka v šatech. Nakreslil pouze jakýsi obrys figurky a poté sledoval 

ostatní chlapce, co dělají oni. Klára se ho zeptala, jestli je hotový, jestli nechce 

obrázek ještě dodělat, třeba vybarvit nebo domalovat pozadí. Daník vybarvil vlkovi 

pouze šaty a tím jeho tvorba skončila. Svůj obrázek si ani nepodepsal. Zbytek hodiny 

si hrál ve společenské místnosti.  

Pepa měl ve „vajíčku“ stejnou figurku jako Daník a řekl, ţe chce jinou hračku, ţe 

tuhle holčičí kreslit nebude. Chvilku se dohadoval s Klárou, ţe si vezme papírové 

letadlo od Tomyho a Tomy si vezme jeho postavičku. V tu chvíli si chtěl svou 

hračku vyměnit i Dan. Klára jejich „směnu“ zastavila a řekla, aby si své hračky 

vrátili a kaţdý kreslil tu svou. Pepa po chvilce začal kreslit, ale stěţoval si, ţe 

postavičku nedokáţe nakreslit zepředu. Poté ji však nakreslil a dokreslil k ní i postel, 

ţe to tak viděl ve Shrekovi 3.  
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Dan si vylosoval „vajíčko“ s malinkatými přesýpacími hodinami, ze kterých byl 

zprvu nadšený, ale kdyţ je měl nakreslit a nevěděl jak, tak si chtěl svou hračku také 

vyměnit. Po chvilce však přesýpací hodiny nakreslil a dokreslil do nich nějakého 

panáčka, kterého pojmenoval jako „Chlapeček drţka jméno“. Také říkal, ţe se jedná 

o jeho kamaráda.  

Kdyţ se hodina blíţila ke konci a všichni měli obrázky hotové, začali uklízet 

pastelky, papíry apod. Kdyţ měli všechno uklizené, nahromadili se u Kláry. Klára 

ukazovala jednotlivě obrázky ostatním a „vlastník“ říkal, co nakreslil. Jak se 

postavičky jmenují? A proč? 

Dan: „To jsou přesýpací hodiny.“ Klára: „A komu ty hodiny patří?“ Dan: 

„Nějakému chlapečkovi.“ Klára: „A jakému?“ Dan: „Já uţ nevím.“ Klára: „A jak 

se jmenuje?“ Dan (se smíchem): „Chlapeček drţka jméno“ Klára: „A to je jméno 

jo?“ Dan: „JO“ Klára: „No tak takhle bych se jmenovat nechtěla!“ 

Tomy: „To je vojenské letadlo.“ Klára: „A kdo ho řídí?“ Tomy: „Jan“ Klára: 

„A to je kdo?“ Tomy: „Můj kamarád.“  Klára: „A kam by si s ním doletěl?“ Tomy: 

„Do Ameriky.“ Klára: „Vzal by si někoho sebou?“ Tomy: „Pepu, Nikolu a 

Dominiku.“ Klára: „Tak super!“ Pepa: „Ne, Dominiku ne, vezmeme místo ní Dana 

a druhého Dana – pánská jízda a jen jedna ţena.“ 

Dominička: „To je můj kamarád Dominik a má tam takové hezké ozdoby – 

kytičku, jablíčko, motýlka. Klára: „A ten domeček?“ Dominička: „To je jeho 

domeček, v něm bydlí.“ 

Irenka: „To je oslík. Je v boudičce a jmenuje se Patrik.“ Klára: „To se ti líbí to 

jméno nebo je to nějaký kamarád?“ Irenka: „No vlastně to je holka.“ Klára: „A jak 

se teda jmenuje?“ Irenka: „Patricie“ 

Klára k Daníkovi: „Napadá tě něco, co by si mi k tomu řekl?“ Daník: 

„Nenapadá“ Klára: „Tak můţeš třeba přemýšlet doma.“ 

Nikolka: „To je Shrek, Fiona, kocour a Oslík. A ten domeček je jejich, v něm 

všichni bydlí.“ Klára: „Kdo všichni?“ Nikolka: „Nikolka s Irenkou tam bydlí. 

Nikolka je Fiona a Irenka je Shrek.“ 

Tomy se odtrhl od ostatních dětí a sedl si ke mně. Tomy: „Já uţ chci domů.“ Já: 

„Za chvilku uţ půjdeš, uţ to bude končit.“ Tomy: „Ale já myslím úplně domů“ 

Navţdycky!!!“ 

Potom všichni dostali odměnu, rozloučili se a odešli. 
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Obrázek 3 - Irenka (8 let) 

Obrázek 4 - Dominička (9 let) 
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Obrázek 5 - Daník (8 let) 

Obrázek 6 - Nikolka (9 let) 
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Obrázek 7 - Pepa (10 let) 

Obrázek 8 – Tomy (9 let) 
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Obrázek 9 - Dan (10 let) 
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Příloha 2 – „Strom splněných přání“ a „začarovaná rodina“ 

18. 10. 2010 – 1. skupina 

 

Děti dostaly za úkol nakreslit, co by si přály od Jeţíška k Vánocům. Z těchto 

přáníček se pak vytvoří „strom splněných přání“. Jakékoli přáníčko si potom můţe 

vybrat „Jeţíšek dobrovolník“ a tento dáreček dítěti koupit. Dnes je tu: Irenka, 

Kristýnka, Natálka, Markétka, Daník a Tomy. 

Kristýnka si přeje od Jeţíška MP3 přehrávač. Margareta: „Kristýnko, a co 

posloucháš za písničky? Jaké máš ráda?“ Kristýnka nic neřekla.  

Natálka nakreslila černého pejska. Margareta: „Nikolko, ten pejsek má být tedy 

černý ano?“  Natálka: „Ano“ Margareta: „Tak se tam ještě podepiš.“ Margareta: 

„Kdo z Vás umí psát, tak se tam ještě podepište.“  

O něco později přišel i Tomy. Dnes se usmíval a byl veselý. Tomy: „Můţu si 

vzít taky dáreček?“ Markéta: „Jak můţe vědět, ţe kreslíme dárek?“ Margareta: „Já 

nevím“ Já: „Tomy si chtěl vzít dáreček, viď?“ Tomy: „Jo“ Já: „Dneska si dárečky 

nebereme, ale můţeš si nakreslit, jaký by si chtěl dostat od Jeţíška.“ Tomy: „A můţu 

si nakreslit tulipán?“ Margareta: „A ty bys chtěl dostat od Jeţíška tulipán?“ Tomy: 

„Jo“ Margareta: „Klidně si ho namaluj, ale ten ti nevydrţí, brzy uvadne.“ 

Potom, co děti nakreslí své přání k vánocům, tak mají za úkol kreslit 

začarovanou rodinu. Margareta: „Teď si představte, ţe přišel kouzelník a začaroval 

vás a vaší rodinu do nějakých zvířátek, které jsou pro vás typické. Tak vás poprosím, 

abyste tu vaší zvířecí rodinu nakreslily.“ Tomy: „Já uţ nechci kreslit svou rodinu.“ 

Margareta: „Kdo nakreslí rodinu, tak ty zvířátka také vybarvěte.“ Tomy si chce 

ještě nakreslit tulipán, tak si nakreslí ţlutý tulipán. Margareta: „Tomy, a jakou 

barvu můţe mít ještě tulipán?“ Tomy: „červenou, růţovou“ 

Margareta: „Tomy, teď ještě nakresli tu začarovanou rodinu, ano?“ Tomy: „Já 

nechci, musím?“ Margareta: „No měl bys. Nakresli někoho z rodiny, kdo je 

začarovaný do zvířátka.“ Tomy: „Nechci, mně se to nelíbí.“ Nakreslil postavičku 

maminky. Margareta: „Tak a jaký by byla maminka zvířátko?“ Tomy: „Ţádné, 

protoţe bych nechtěl, aby byla zakletá.“ Margareta: „To není, ţe by byla zakletá. 

Kdybyste byli rodinka zvířátek, tak jaké by byla maminka zvířátko?“ Tomy: „Ţádné, 

mě se to nelíbí. Uţ jsem to říkal!“ Tomy nakreslil pouze obrázek své maminky. Na 

této postavě chybí ruce a nohy a celkově působí dost jednoduše vzhledem k věku 

Tomyho.  

Kdyţ děti nakreslily svou začarovanou rodinu, ukazovaly své obrázky Margaretě 

a povídaly, kdo je kdo a proč.  

Margareta: „Tady ten had je kdo?“ Natálka: „Táta“ Margareta: „A ten 

pejsek?“ Natálka: „Já. Ta kočka je moje sestra Deniska, myška je sestra Hana a ryba 

je sestra Zdenka.“  

Markétka nakreslila ţirafu, psa, medvídka a hada. Margareta: „Kdo je jaké 

zvířátko, Markétko?“ Markétka: „Ţirafa je máma, pes je sestra, medvídek táta a had 

jsem já.  
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Kristýnka nakreslila hada, rybu, mořského koníka, medvěda a veverku. 

Kristýnka: „Had je máma, ryba je Tomáš, medvídek je Martínek, veverka je Lukáš a 

mořský koník jsem já. 

Daník stihl nakreslit pouze své přání k vánocům. Začarovanou rodinu 

nenakreslil. 

Irenka kreslení začarované rodiny pojala trochu svérázněji. Dá se říci, ţe 

nakreslila pár koleček na papír a při zeptání Margarety, kdo je kdo, si to domýšlela 

v průběhu. Zdálo se, ţe své obrázky pojmenovala podle toho, co ji zrovna rychle 

napadlo a co říkaly ostatní děti před ní. Irenka nakreslila kočku, psa, jeţka, hvězdici 

a také mořského koníka. Kočka je máma, pes je Erik, jeţek je táta, hvězdice je ségra 

a mořský koník je Karolína. Irenka nenakreslila ţádné zvířátko, které by 

představovalo jí samotnou.  

Při dnešní seanci nezbylo příliš času na interpretaci obrázků dětmi. Po ukončení 

hodiny dostal kaţdý ţvýkačku a zákusek. Poté se rozloučili a odešli. 

 

 

 

Obrázek 10 - Tomy (9 let) 
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Obrázek 11 - Markétka (11 let) 

Obrázek 12 - Kristýnka (10 let) 
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Obrázek 14 - Natálka (10 let) 

Obrázek 13 - Irenka (8 let) 
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18. 10. 2010 – 2. skupina 

 

V této skupině byla seance rozdělena také na dvě části, z toho v první části děti 

kreslily svá vánoční přání a v druhé začarovanou rodinu. Na této arteterapii byla 

přítomná Dominička, Pepa a Dan. 

Pepa nakreslil svou rodinu do dolní části papíru. Nakreslil lva, opici, kobru a 

koně. Sebe na obrázek nenakreslil. Margareta: „Tady ta lví hlava, je kdo?“ Pepa: 

„máma“ Margareta: „Takţe maminka je hlavou rodiny? Pepa: „Ne, hlavou rodiny 

je táta a máma říká, ţe táta je sice hlava rodiny, ale ona je krkem, který tou hlavou 

kýve.“ Opice je táta. Margareta: „A proč? Pepa: Kdyţ vidíme s tátou nějakou 

suprovou opici, tak se strašně smějeme.“ Had Kobra je Pepův brácha Dominik. 

Margareta: „Kobra to je nebezpečný had.“ Pepa: „No právě“ Margareta: „Takţe, 

tvůj bráška je nebezpečný?“ Pepa: „Jo“ Kůň je jeho pětiletá sestřička Nikolka. 

Margareta: „A proč si sestřičku namaloval jako koníka?“ Pepa: „Protoţe má hrozně 

ráda koně a poníky.“ Margareta: „A ty tam nejsi?“ Pepa: „Ne a ještě tam nejsou 

ostatní sourozenci, protoţe ty doma skoro nejsou, ty cestují po cizině. My jsme totiţ 

7 sourozenců.“ 

Dan nakreslil velkého tříhlavého draka. Hlavy představovaly mámu, tátu a 

bráchu Dana. Margareta: „Pojď mi Danečku vysvětlit tady ty hlavy u toho draka.“ 

Dan: „Ta první hlava je máma.“ Margareta: „A kdo je u vás hlava rodiny?“ Dan: 

„Máma“ Margareta: „A proto je nakreslená jako první hlava, jo? A ta druhá?“ Dan: 

„To je táta.“ Margareta: „A co ta druhá hlava dělá?“ Dan: „Ta zabíjí.“ Pepa: 

„Takţe to je určitě ve vězení. Tak uţ všichni víme, ţe Dana táta je zavřený.“ 

Margareta: „A ta třetí hlava je Danečku, kdo?“ Dan: „To je můj brácha a šlehá 

oheň.“ 

Dominička zprvu nevěděla, co má kreslit, tak nakreslila nejdříve domeček a 

teprve potom začala kreslit postavičky. Margareta: „Domi, tohle je kdo? 

Dominička: „To jsem já.“ Margareta: „A co je to za zvířátko?“ Dominička: „To 

je… to je kravička.“ Pepa (smích): „Prej kravička…“ Margareta: „Náhodou 

kravička je fajn, já je mám moc ráda. A tohle je co za zvířátko?“ Dominička: „To je 

opice“ Margareta: „A kdo je ta opička?“ Dominička: „Sandra, moje ségra.“ 

Margareta: „A co ten domeček?“ Dominička: „V něm oni bydlí.“ Margareta: 

„Kdo oni, ty se sestřičkou Sandrou?“ Dominička: „jo“ Margareta: „A co všechno 

máte v domečku?“ Dominička: „Máme tam půdu a tam tancujeme, zpíváme a 

hrajeme si.“ 

Ke konci seance zbyl ještě nějaký čas, tak terapeutka vymyslela pro děti další 

úkol. Margareta: „Teď se všichni pokusíte vyrobit si svou vlaštovku a schválně komu 

bude létat nejlépe.“ Kaţdé z dětí si tedy vyrobilo vlaštovku. Dominičce trochu 

pomohla terapeutka. Po zbytek sezení si děti hrály se svými vlaštovkami.  
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Obrázek 15 - Pepa (10 let) 

Obrázek 16 - Dan (10 let) 
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Obrázek 17 - Dominička (9 let) 
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Příloha 3 – „Podzim“ 

25. 10. 2010 – 1. skupina 

 

Dnes terapeutky přinesly různé druhy podzimních listů. Úkolem dětí bylo 

nakreslit jakýkoli strom, který je napadne. Dalším úkolem bylo vloţit lupen pod list 

papíru a voskovkou ho „přečmárat“. Děti mohly pracovat v libovolném pořadí. Dnes 

byl přítomen Martínek, Tomy, Irenka, Markétka, Daník a Kristýnka. 

Všechny děti začaly nejprve s druhým úkolem. Některé si nevěděly rady, tak jim 

terapeutky ukázaly postup. Mladší děti lupen poloţily na papír a malovaly po něm. 

Starší děti zase netrpělivě čekaly, aţ lupen na papíře vystoupí a neustále ho 

nadzvedávaly, aby se podívaly, jestli je tam vloţen správně. Tudíţ se jim lupen 

pohnul a nevznikl komplexní obrys.  

Martínek byl dnes v úplně jiném rozpoloţení neţ jiné seance. Měl špatnou 

náladu, nechtěl nic kreslit a ţádné aktivity ho nebavily. Kdyţ povaţoval svůj obrázek 

za hotový, šel k obrovskému plyšovému psovi, který byl umístěn v rohu společenské 

místnosti. Se psem házel, kopal do něho, mlátil ho apod. Margareta: „Martínku, co 

ti ten pes udělal?“ Martínek: „On to ví, ţe je v mé moci a já si s ním můţu dělat, co 

chci!“ Margareta se ho snaţila uklidnit a zeptala se: „A jestlipak umíš kliky?“ 

Martínek: „Jo, ale jen holčičí.“ Margareta: „To nevadí, tak mi je ukaţ. Zkus, jestli 

jich zvládneš 10“ Kdyţ Martínek docvičil kliky, Margareta dále pokračovala s dřepy 

a sklapovačkami.  

Tomy dnes také nechtěl o seanci nic kreslit. Klára se ho snaţila přemluvit 

k nějaké činnosti a snaţila se mu pomoci s kreslením, ale ani přesto Tomy nechtěl 

kreslit.  Klára mu ještě zkusila „pohrozit“, ţe nedostane ţádnou odměnu, kdyţ 

nebude nic kreslit, protoţe by to potom nebylo spravedlivé vůči ostatním. Tomy 

nereagoval ani na tuto výzvu a hrál si s hračkami ve společenské místnosti. Na konci 

při rozdělování odměn, Tomy opravdu ţádnou odměnu nedostal a ţádné se ani 

nedoţadoval. Z místnosti chtěl utéct dříve, neţ seanci terapeutky ukončily. Klára ho 

poprosila, jestli by mohl ještě chvilinku počkat, ale Tomy se doslova prodral dveřmi 

ven. Klára ho tedy nechala jít. I dnes mu Klára zopakovala, ţe pro něho arteterapie 

není povinná, a tudíţ tam nemusí chodit.  

Markétka pracovala dnes opět samostatně. Jakmile měla Markétka listy 

přečárané, začala kreslit svůj strom. Nakreslila palmu, pod kterou nakreslila také 

domorodé postavy nebo jakési kostry.  

Kristýnka se dnes také velice snaţila. S vyšrafováním potřebovala trošičku 

pomoci, ale strom nakreslila sama. Na obrázku si dala velice záleţet a trpělivě 

dokreslovala detaily.  

Irence se po celou seanci věnovala Margareta. Neustále říkala, ţe to neumí, tak jí 

se šrafováním pomohla a poté po ní chtěla, aby se sama pokusila nakreslit nějaký 

strom a odešla od ní, aby jí nerušila. Irenka svůj strom nakreslila velmi rychle a 

nesnaţila se.  

Daníkovi se věnovala téměř celou seanci Klára. Pomáhala mu a vysvětlovala jak 

se lupeny „přečárávají“. Strom uţ kreslil sám.  
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Na konci hodiny chtěly děti vyhodnocení jejich obrázků. Mohly si ze svých 

obrázků vybrat pouze jeden obrázek, který se jim povedl lépe. Hlasování se 

zúčastnily jak děti, tak i terapeutky. Děti mohly hlasovat i pro svůj obrázek. Jako 

první byla Irenka a dostala hlas od kaţdého (7 hlasů). Jako druhá byla Markéta, která 

dostala také 7 bodů. Ostatní děti dostávaly stále méně a méně. Irenka s Markétou 

poté pro nikoho nehlasovaly, aby vyhrály ony. Zvítězila tedy Irenka i Markéta. Klára 

s Margaretou jim řekly, ţe se jim nelíbí, jak postupovaly a doufají, ţe se takhle příště 

nezachovají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 18 - Markétka (11 let) 
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25. 10. 2010 – 2. skupina 

 

Druhá skupinka měla stejné zadání jako první. Bylo zde přítomných 5 dětí – 

Dominička, Dan, Pepa a nově Rozárka a Oldřich. 

Dominička má problémy sama se soustředit na práci a téměř při kaţdé seanci 

potřebuje nějakou asistenci. Jinak sedí a rozhlíţí se kolem sebe a velmi často si 

prozpěvuje. Dnes se jí věnovala po celou dobu Margareta. Dominička nechápala jak 

se lupeny ze stromu „přečárávají“, a nechtělo se jí to dělat. Margareta jí ukázala 

první lupen a u druhého se snaţila sama, ale stále vyţadovala Margaretinu pomoc. 

Kdyţ měla tento úkol hotový, Margareta jí poprosila, aby se pustila do dalšího úkolu, 

a to do kreslení stromu. Odešla od ní k ostatním dětem, aby nebyla Dominička 

rušena. Po chvilce se ale vrátila a zjistila, ţe Dominička nenakreslila strom, ale 

domeček.  

Oldřich zde byl nový. Také jsem mu ukázala, jak se vypořádat s prvním 

zadáním. Po prvním listu uţ také pracoval sám. Pak se pustil do druhého úkolu. 

Začal kreslit strom – nakreslil jeden, ale pravděpodobně s ním nebyl spokojený, a 

proto se zeptal: „Teto, můţu nakreslit ještě jeden?“ Já: „Samozřejmě“ Oldřich: „A 

můţu si vzít nový papír nebo ho můţu nakreslit vedle?“ Já: „Můţeš ho nakreslit 

vedle.“ Oldřich tedy nakreslil ještě jeden. Přikreslil ještě sluníčko, ptáky, hada a 

mraky. 

Dan a Pepa své obrázky nakreslili sami bez pomoci. Kdyţ to měli hotové, 

vytáhli si ze skříně časopis o motorkách, které si začali prohlíţet. Klára se snaţila 

tuto činnost spojit s výtvarnou aktivitou, tak je poţádala, aby nakreslily motorku 

z časopisu. Při kreslení opět zlobili. Ostatním se posmívali, pokřikovali na ně a 

nadávali jim. Oba jsou silným rušivým elementem.  

Rozárka si s prvním úkolem (přečárání listů) nevěděla rady, tak ho pojala 

svým způsobem. Obkreslila obrys listu ze stromu a různými barvičkami vybarvila 

jeho jednotlivé části. Kdyţ to měla hotové, přikreslila si ještě jeden a postup 

zopakovala. Také jsem jí pomohla vyšrafovat dva lupeny. Rozárka: „To kreslím 

mamince. Ona bude mít velkou radost.“ Dan: „A jako proč jí to kreslíš?“ Rozárka: 

„Aţ jí uvidím, tak jí to dám. On se jí bude moc líbit. Ještě třikrát se vyspinkám a 

uvidím jí.“ Dan: „To ti nakecali, to není pravda.“ Rozárka: „To není pravda, teta mi 

říkala, ţe se třikrát vyspinkám a uvidím jí.“ Dan si stále vedl svou. Tak jsem Dana 

uklidnila, aby jí nechal.  

Děti se zase ptaly po odměnách. Margareta s Klárou: „Kdyţ vydrţíte úplně 

potichoučku po celou dobu, kdy budou ostatní ukazovat své obrázky, tak odměny 

budou.“ Pepa a Dan začali domlouvat, kdo půjde jako první a překřikovali se. 

Nakonec šla jako první Dominička a poté měla jít Rozárka. Dan: „No to teda ne, teď 

půjdu já.“ Rozárka se rozbrečela a křičela na Dana: „Buď ticho. Buď ticho.“ Klára jí 

objala, vzala na ruku a ptala se jí, copak se stalo. Rozárka: „On na mě pořád řve.“ 

Dan nechápavě kroutil hlavou, jako ţe on za nic nemůţe. Klára: „Dane, ty uţ na 

nikoho nebudeš křičet a nebudeš na nikoho ošklivý, ano?“ Dan něco souhlasně 

zabrblal a sklopil hlavu. Rozárka společně s Klárou ukázaly obrázky a pak měli 
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pokračovat kluci. Pepa: „Nejstarší půjdou jako poslední.“ Pravděpodobně si 

neuvědomil, ţe nejstarší je on. Chystal se Oldřich a Pepa křičel: „No já se splet, 

nejstarší půjde jako první.“ Klára: „Ne ne, uţ si řekl, ţe půjdeš jako poslední, tak to 

tak necháme.“ Oldřich ukázal své obrázky a poté šel na řadu Dan. Pepa zase křičel: 

„No to teda ne! Teď půjdu já. Já tady nebudu čekat do nekonečna!“ Nikdo na to 

nereagoval a Dan ukázal také své obrázky. Pepa neustále pokřikoval, ţe nebude 

čekat hodinu a podobně.  

Pak se měly rozdělovat odměny ale Margareta a Klára se rozhodovaly, zda 

dát odměnu i Pepovi a Danovi. Oba dva se opět dohadovali a obhajovali se tím, ţe 

své obrázky nakreslili. Proto dostali pouze „poloviční“ odměnu za nakreslení 

obrázku. To se jim samozřejmě nelíbilo. Pak se všechny děti rozutekly domů. 

Rozárka zůstala stát ve dveřích a začala plakat, ţe neví, kde bydlí, ţe to tam nezná. 

Tak jí Klára utišila a odvedla „domů“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 19 - Oldřich (9 let) 
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Příloha 4 – „Draci“ 

1. 11. 2010 – 1. skupina 

Terapeutky dnes přinesly šablonu na draka a krepové papíry na jeho ozdobení. 

Donesly sebou i vzorového dráčka, aby se děti mohly inspirovat. Úkolem dětí bylo 

obkreslit šablonku, vystřihnout ji a nakreslit draka z obou stran. Poté přidělat různé 

třásničky a ocas. Této seance se dneska zúčastnil Martínek, Kristýnka, Irenka, 

Markétka, Natálka a Daník. Bohuţel jsem nezískala ani jednoho draka. 

Martínek na jednu stranu nakreslil rozzlobený obličej draka s „podrápanou“ 

tváří. Margareta: „Martínek má hodně naštvaného draka.“ Martínek: „On je 

podrápanej.“ Margareta: „A kdo ho podrápal?“ Martínek: „Upír“ Druhou stranu 

Martínek vybarvil dost podobným způsobem. Tato strana měla představovat upíra. 

Já: „Martínku, tenhle drak je také rozzlobený?“ Martínek: „Ne, to je upír. Ten co 

poškrábal toho likantropa.“ Martínek se rozhodl, ţe nechce typického draka, jako 

dělají ostatní, ale ţe si to chce udělat jako masku na obličej. Na stranu, kde byl 

nakreslený upír, Martínek přilepil zbytky čtvrtky, které připomínaly rohy nebo 

špičaté uši. Klára mu pomáhala k drakovi přidělat provázek, který měl kolem hlavy, 

aby mu na ní drţel. Pak v „masce“ vystřihla oči a teprve pak byl Martínek se svým 

drakem spokojený.  

Drak Markétky působil poměrně optimisticky, zvolila výrazné a veselé barvy a 

usměvavý obličej. Na druhé straně měl drak velkou usmívající se pusu 

s nakreslenými zuby. Obě strany byly vesele barevně vybarvené. Kdyţ měla 

Markétka svého draka vybarveného, pustila se do ocasu. Zvolila více barevných 

třásní připevněných v jedné části.  

Irenka se při kreslení první strany draka snaţila. Nakreslila veliký a výrazný 

obličej a poté si vzala červenou pastelku a vybarvovala. Zprvu se snaţila, aby 

pastelkou nepřetahovala, ale pak se rozmáchla a čmárala. Pastelkou překreslila i 

nakreslený obličej. Tato část byla „smutná“, obličej se jakoby mračil. Na druhou 

stranu Irenka nakreslila oko ve tvaru vykřičníku a druhé ve tvaru kosočtverce. Nos a 

pusa měli klasický rozměr a tvar. Pusinka se usmívala a Irenka přes pusu nakreslila 

jakousi vlnovku, která měla symbolizovat zuby. Tuto vlnovku Irenka nakreslila aţ po 

té, co viděla nakreslené zuby u draka Markétky. Já: „Irenko, co to je na té pusince?“ 

Irenka: „To má přeci zuby.“ Tuto stranu draka, Irenka vybarvila ţlutě. Ocásek 

nejdříve dělat nechtěla a neustále někde pobíhala, ale kdyţ viděla ocas u Markétky, 

také se rozhodla, ţe ho udělá.  

Kristýnka nejprve barevně obtáhla celého draka po stranách a poté si ho 

rozdělila na pomyslné části a ty vybarvila různými pastelkami i přes nakreslený 

obličej. Na této části převaţovala ţlutá barva. Druhou stranu draka vybarvila 

podobně, avšak tady převaţovala barva modrá. Kristýnka vybarvovala poměrně 

pomalu. Kdyţ začala vybarvovat druhou stranu, téměř všechny děti dělaly, některé i 

dokončovaly ocas draka.  Kristýnka: „Já jsem hrozně pomalá.“ Margareta: „To 

přeci vůbec nevadí. Je krásný a je vidět, ţe se moc snaţíš.“ Kristýnka: „No jo ale já 

nestihnu ocas.“ Margareta: „Stihneš, Kristýnko, ještě máme času dost. Kdyţtak ti 

s ním pomůţu.“ S ocasem Kristýnce nakonec Margareta pomohla. Připevnily jeden 

hlavní provázek, ke kterému přivázaly veliké krepové a barevné třásně. 

Natálka si svého dráčka také rozdělila na jakési části, které různě vybarvila. 

Pracovala samostatně. S ocasem jí také pomohla Klára.  

Daníkovi pomáhala s drakem zase Klára. Daník jednu stranu draka vybarvil 

převáţně zelenou barvou. Moţná proto také vymyslel na konci jméno okurka.  
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Natálka před koncem hodiny našla v poličce cvrnkací kuličky v pytlíku. Vzala si 

pytlík k sobě a nasypala si je do hadrového pytlíku. Kdyţ to viděla Irenka a Markéta, 

tak k ní přišly a kaţdá si nějaké kuličky také vzala. Margareta: „Holky, ty kuličky 

tam vraťte, ty nejsou naše.“ Irenka: „Ale my si je vzít můţeme.“ Margareta: 

„Tomu moc nevěřím. Radši je tu nechte ano?“ Markéta: „No my si je vzít ale 

můţeme.“ Markéta s Irenkou je uţ do konce sezení drţely v ruce a nepustily je. 

Irenka si potom jednou rukou zvedla tričko a nasypala si je tam. Klára: „Irenko, 

stáhni si to tričko dolů. Přeci tady nebudeš chodit takhle nahatá, nikdo tady nechodí 

s vytaţeným tričkem.“ Irenka si tričko stáhla a kuličky si zase nasypala do ruky. 

Kdyţ měla ostatním ukázat svého draka, tak to jednou rukou nezvládla. Já: „Irenko, 

tak mi je nasyp do ruky a já ti je pohlídám. Aţ ukáţeš svůj obrázek, tak si je vezmeš 

zpátky.“ Markéta: „Hej Ireno, kde je máš, vem si je!“ Irenka: „Já si je pak vezmu.“ 

Kdyţ měli všichni draky hotové, přišlo na řadu vyhodnocování. Margareta: 

„Vezměte si všichni svého draka a pojďte nám ho ukázat. Tak Natálko, jak se 

jmenuje tvůj drak?“ Natálka: „Nijak“ Margareta: „A co rád dělá?“ Natálka: „Rád 

lítá“ Margareta: „Dobře, rád lítá. Tak Markétka má slovo.“ Markétka: „Tohle je 

František a tohle je Filip. A taky rádi lítají ve vzduchu.“ Margareta: „Další je 

Kristýnka.“ Kristýnka: „Můj drak se jmenuje citron a druhý je švestka.“ 

Margareta: „A co rádi dělají tvoji draci?“ Kristýnka: „Rádi lítají ve vzduchu.“ 

Margareta: „Tak Daníku, pojď nám teď o svých dráčcích říct ty.“ Daník: „Já mám 

okurku a jablko.“ Margareta: „No to jsou super jména, která jste vymysleli. A co 

rád dělá okurka?“ Daník: „Okurka rád lítá ve vzduchu.“ Margareta: „A jablko?“ 

Daník: „Taky.“ Margareta: „Teď ještě zbývá Martínek a Irenka, tak kdo půjde?“ 

Irenka: „Martínek“ Martínek: „Tohle je Hrabě Dracula a tenhle se jmenuje 

normální Lycan. Ne Majkl, Majkl. Kdyţ se promění, tak se jmenuje Majkl.“ 

Margareta: „Kdyţ se promění do své lidské podoby, tak se jmenuje Majkl, ano? A 

co rád dělá?“ Martínek: „Rád zachraňuje lidi.“ Margareta: „Super, tak a teď 

Irenka.“ Irenka: „Tohle je popelnice a tohle je telefonní budka.“ Margareta: „To 

jsou úţasná jména, Irenko, která si vymyslela, tak mi řekni, jak tě napadla?“ Irenka: 

„Kdyţ jsem šla dneska po ulici, tak jsem viděla popelnici.“ Margareta: „A co tenhle 

drak rád dělá?“ Irenka: „Rád spí v popelnici.“ Margareta: „Tak to je takový 

popelnicový drak, viď?“ Irenka: „A kdyţ jde ráno, tak hrozně smrdí.“ Margareta: 

„A co ráda dělá telefonní budka?“ Irenka: „Ráda chodí do popelnice.“ 

Dětem byla dnes slíbena „speciální“ odměna, pokud se budou snaţit. Speciální 

odměna je vţdy o něco větší neţ klasická nebo děti dostanou nějakou sladkost, 

kterou nedostávají příliš často. Tuto odměnu dnes dostaly všechny děti, protoţe se 

opravdu snaţily a po celou seanci se věnovaly své práci. 
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1. 11. 2010 – 2. skupina 

 

Klokánek na Chodově se předělává a s ním i společenská místnost, proto se 

arteterapie odehrávala v návštěvní místnosti. Jelikoţ za konkrétním dítětem přišla 

návštěva, byli jsme nucení, tuto seanci zkrátit z hodiny zhruba na půl hodinky. 

Terapeutky sezení rušit úplně nechtěli, a proto poupravili zadání úkolu pro děti. 

Kaţdé dítě mělo nakreslit a vybarvit draka pouze z jedné strany.  Jinak bylo zadání 

totoţné. Při tomto sezení byli přítomni: Pepa, Dan, Dominička, Rozárka, Oldřich, 

Nikolka.  

Z tohoto sezení jsem bohuţel získala pouze jednoho draka, neboť si kaţdý svého 

dráčka odnesl na byt pro tetu nebo jen tak na výstavu. Pouze Pepa mi svého draka dal 

jako dárek.  

Pepa s Danem svého draka „ošidili“, protoţe chtěli být rychle hotoví. Kaţdý 

nakreslil drakovi pouze obličej a říkali, ţe mají hotovo. Margareta: „Tak kluci, to 

jsou ale pořádně ošizení draci. Honem je ještě dodělejte.“ Pepa: „A co tam mám 

udělat? Mně se takhle líbí.“ Dan (se smíchem): „Jo, mě taky!“ Margareta: „No tak 

ho ještě vybarvěte.“ Kluci teda na drakovi přikreslili pár barevných prouţků a tím 

jejich „vybarvování“ končilo. Margareta: „Dobře kluci, kdyţ uţ nechcete 

vybarvovat, tak drakovi přidělejte ocásek.“ Kluci tedy přidělali provázek na dolní 

konec draka a na něho přivázali dva aţ tři krepákové prouţky. Na vršek draka 

přidělali pár barevných provázků, které měly symbolizovat vlasy draka. Tím jejich 

veškerá práce týkající se draka končila. Jejich draci byli téměř totoţní. Poté 

prohledávali poličky, kde byly umístěny různé hračky a hráli si s nimi. Kdyţ je 

hračky omrzely, otevřeli si skříň, kde jsou uloţené časopisy a nějaké si odtamtud 

vzali. Margareta: „Kluci honem vrátit, ty nejsou vaše.“ Pepa: „Jsou, my si je tu 

můţeme brát.“ Margareta: „To nevadí, aţ tu budete s tetou, tak si je vezměte, ale 

teď je tam rychle vraťte.“  

Dan říkal, ţe je na arteterapii naposled, protoţe ve středu z Klokánka odchází 

domů. Margareta: „To je super! A těšíš se?“ Dan s mírným úsměvem: „Jo“ 

Margareta Rozárce obrys draka obkreslila a poloţila ho před ní. Rozárka: „Já 

ale neumím stříhat.“ Já: „Tak já ti ho vystřihnu a ty si ho pak vybarvíš, ano?“ 

Rozárka: „Ano“ Kdyţ jsem ho měla vystřiţeného, podala jsem jí ho. Rozárka: 

„Kdyţ já neumím nakreslit nos, očíčka a pusinku.“ Já: „Rozárko, jsi šikovná 

holčička, určitě to zvládneš. Zkus to namalovat sama, a kdyţ to opravdu nepůjde, tak 

ti pomůţu.“ Rozárka nakreslila malinké oči s nosem a pusinkou úplně do horní části 

draka. Já: „No vidíš, jak se ti to povedlo.“ Rozárka se jakoby rozzářila a říkala, ţe ho 

teď krásně vybarví. Vzala si různé pastelky a vybarvila ho. Nicméně pastelkami 

přetahovala i přes nakreslený obličej, který pak nebyl vidět. Já: „Rozárko, a kam se 

nám teď schoval ten jeho obličej?“ Rozárka: „Já ho zamalovala.“ Já: „A nechceš ho 

zkusit obtáhnout, aby dráček viděl?“ Rozárka: „Ano, podej mi prosím barvičky a já 

ho obtáhnu.“ Rozárka si vzala černou a nakreslila drakovi nový obličej, který byl 

podstatně větší. Pak mě Rozárka poprosila o provázek na ocas. Nejprve jsme 

přidělaly jeden a Rozárka chtěla ještě další. Přinesla jsem jí tedy spousty krepových 

prouţků, z které jsme ještě připevnily k prvnímu. Poté si všimla, ţe vzorový drak má 

udělaný z provázků vlásky a chtěla je také. Bohuţel tento provázek jiţ došel, tak 

Klára vlásky vzorového draka ustřihla a „vlásky“ rozdělila mezi děti. Rozárka měla 

obrovskou radost, ţe má vlásky a kaţdému je ukazovala.  

Oldřich si se svým drakem „vyhrál“. Nakreslil mu obličej – velké oči, nos a 

pusu. Poté vzal modrou pastelku a pečlivě celého draka vybarvil. Všechny děti měly 

draka hotového i s ocasem a Oldřich teprve dovybarvoval. Chtěl si u svého draka 
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také udělat ocas, tak mu s ním pomohla Klára, protoţe se blíţil konec sezení. Klára 

mu pomohla i s postranními třásněmi.  

Kdyţ Dominička vcházela do místnosti, nastavila ruku nejprve ke Kláře. Klára: 

„Copak Dominičko, já mám mokré ruce.“ Dominika šla tedy ke mně a nastavila ruku 

ke mně. Já jsem nevěděla, co po mě Dominička chce. Nicméně ruku jsem jí podala 

také a trochu s ní potřásla a společně s tím jsem jí pozdravila. Dominička: „Popřát!“ 

Já: „Ty máš narozeniny?“ Dominička: „Jo, tak mi popřej.“ Tak jsem Dominičce 

potřásla rukou ještě jednou s dodatkem přání k narozeninám. Při kreslení si 

Dominička opět zpívala a potřebovala vést při své „výrobě“. Věnovala se jí tedy opět 

Margareta.  

Na hodnocení kaţdého dráčka samostatně nezbýval čas, tak Klára rozdala pouze 

odměny a děti odešly na byty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 20 - Pepa (10 let) 
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Příloha 5 – „Vánoční přáníčka“ 

15. 11. 2010 – 1. skupina 

 

Neţ přišly terapeutky, povídala jsem si s dětmi, jak se měly o víkendu. Dnes tu 

byla Markétka, Irenka, Martínek, Kristýnka a Daník.  

Markétka: My jsme byli o víkendu s Klokánkem na parníku. A byla tam i Klára 

z arteterapie. Já: „A jak se vám to líbilo?“ Markéta: „Jo bylo to fajn.“ Já: 

„Kristýnka a Irenka, byly také?“ Kristýnka: „Jo byla.“ Já: „Irenko, a co ty, byla si?“ 

Irenka: „Ne“ Markétka: „Ona byla doma.“ Irenka: „Ne já byla u mámy.“ Já: „A 

jaké to bylo u mamky, Irenko?“ Irenka: „Jo bylo to dobrý.“ 

Poté přišla Margareta s Klárou a děti se ptaly, co budeme dneska dělat. 

Terapeutky dnes přinesly čtvrtky na výrobu vánočních přáníček. V šabloně byly 

vyříznuté 4 čtverečky, které symbolizovaly okno. Jedno přáníčko bylo i vybarvené, 

aby si děti dokázaly představit, jak by mohlo vypadat.  

Martínek si sebou dneska přinesl hru „Tetris“. Margareta začala vysvětlovat úkol 

a Martínek neustále hrál. Já: „Martínku, tak uţ to vypni, ano?“ Martínek hrál dál. 

Klára: „Martínku, mám ti to vzít?“ Martínek: „Ne já si to takhle poloţím“ Klára: 

„Tak uţ to neber jo?!“ 

Daník: „Já to ale neumím nakreslit.“ Markéta: „No ale Dane, nakresli si to sám, 

jako.“ Tak Daník začal kreslit sám. 

Irenka: „No já jsem to zkazila. Mám to hrozně šeredný.“ Já: „Ale nemáš. Tak si 

pak vezmeš zelenou pastelku a přebarvíš to.“ Irenka: „No to teda ne, je to šeredný.“ 

Margareta jí s tím pomohla a po zbytek terapie seděla u ní a snaţila se jí podporovat 

při kreslení a občas jí i pomohla, kdyţ potřebovala. Je vidět, ţe se Irenka více snaţí a 

je více trpělivá, kdyţ je někdo u ní a pomáhá jí. 

Martínek na zadní stranu rozkládacího přáníčka nakreslil dveře a něco kulatého 

na ně. Kristýnka: „A co tohle je?“ Martínek: „To jsou takový ty věnečky, jak se 

dávají na dveře.“ Potom tam připsal adresu Klokánka a číslo bytu, ve kterém bydlí. 

Přáníčko věnoval tetám ze svého bytu a na přední stranu přáníčka jim napsal 

„věnování“: Milý tety, veselé vánoce, hodně štěstí a zdraví vám přeje Martin.  

Klára: „A komu ty přáníčka pošlete?“ Markétka: „Tátovi! Babičce a dědovi.“ 

Kristýnka: „Mámě“ Klára: „No to jich budete muset udělat hodně.“ Martínek: „No 

na to zapomeňte! Já nemám ani dědu ani babičku…ani tátu. Já mám jenom mámu!“ 

Klára: „Ty to pošleš, Kristýnko také mamce?“ Kristýnka: „JO“ Martínek: „Ona 

má jenom tátu. Ona je moje nevlastní ségra. Já vám řeknu příběh: Já jsem byl jednou 

na ulici, máma totiţ usnula a pak jsem tam potkal tuhletu… Pak jsem se lekl a pak 

jsem omdlel. Klára: „Martínku, a tohle se ti stalo nebo se ti to zdálo?“ Martínek: 

„To se mi zdálo.“ Pak Martínek dokreslil své přáníčko a zeptal se, jestli tam můţe 

ještě něco napsat.  

Daník nakreslil stromeček. Já: „A co by mohlo být pod stromečkem?“ Daník 

přemýšlel… Já: „Kdyţ přijde Jeţíšek, tak co dá pod stromeček?“ Daník: 

„Dárečky!!“ A začal je tam kreslit. Já: „A co si přeješ k vánocům od Jeţíška?“ 

Daník: „Křídy“ Já: „Takovýhle suchý na kreslení nebo křídy na tabuli?“ Daník: 
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„Takovýhle (suchý)“ Já: „A ještě sis něco přál?“ Daník: „Já ten druhý dárek nemám 

ještě namalovaný“ Já: „A rád si maluješ?“ Daník: „Hmm“ Já: „To by sis měl to 

druhé přáníčko namalovat. A komu to přáníčko pošleš, Daní?“ Daník: „Já nevím“  

Margareta k Irence: „A co ti u toho stromečku ještě chybí?“ Irenka: „Dárky“ 

Já: „Teda Irenko, tobě se to dneska povedlo.“ Irenka se na mě usmála. Margareta: 

„Irenka, se totiţ dneska moc snaţí!“ Irenka: „Můţu tam něco napsat?“ Margareta: 

„To ještě nevíme, pro koho to bude.“ Irenka: „Ale já vím, pro koho to bude.“ 

Margareta: „Tak jestli to Irenko, víš, tak to tam napiš. Ale to přáníčko jim dáš aţ na 

vánoce jo?“ Irenka na své přáníčko nejdříve napíše: „Pro mámu od Irči“ a poté 

připíše „Disco“. Margareta: „Proč zrovna disco, Irenko?“ Irenka: „Protoţe mamka 

má ráda disco.“ Já: „Ráda chodí na disco nebo ráda poslouchá disco písničky?“ 

Irenka: „Poslouchá.“ Já: „A jaké máš ráda písničky ty?“ Irenka: „Taky disco.“ Já: 

„To posloucháš asi s mamkou, viď?“ Poté tam připíše TOI TOI. Klokánek je 

v rekonstrukci a přímo před ním je umístěna „budka TOI TOI“. Irenka to viděla 

z okna, protoţe seděla naproti tomu. Ale nevěděla, co to znamená. Myslela si, ţe to 

je „budka“, do které si řemeslníci uklízejí vrtačky a podobné nástroje. Margareta jí 

vysvětlila, co to znamená a k čemu budka slouţí.  

Klára: „Tak kdo má hotové první přáníčko, tak vám můţu dát ještě jedno. 

Martínek si zase vzal hru a hrál. Martínek: „Nechci, díky.“ Klára: „No dobře, 

Martínku. Ale tu hru si stejně neber.“ Martínek si jí po chvíli zase vezme. Klára: 

„Martine, schovej to!“ Martin zase neposlechne, tak mu to Klára vezme a schová na 

skříň. Kdyţ se pak Klára nedívá, tak si to vezme a schová se s tou hrou pod stůl. 

Kristýnka opět dokresluje jako poslední a její obrázek hýří barvami. I přesto, ţe 

na ni téměř vţdy ostatní čekají, není nervózní a pokračuje svým tempem. 

Margareta: „Kristýnko, pojď mi říct, kdo v tom okýnku je?“ Kristýnka: „Máma, 

Martin, Rafael…“ Margareta: „Rafael je kdo?“ Kristýnka: „Malý dítě.“ 

Margareta: „A ty další dva?“ Kristýnka: „Já a Tomáš“ Markétka: „Rafael je 

s vámi na bytě, ţe jo?“ Kristýnka: „Jo“  

Začínají se rozdávat odměny. Klára: „Tak Martínek nedostane ţádnou odměnu, 

kdyţ pořád hraje.“ Martínek: „Jooo.“ Klára mu jí také dá. Klára: „Martínku, příště 

si sem tu hru uţ nenos, ano?“ 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21 - Daník (8 let) vnitřní strana 

Obrázek 22 - Daník (8 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 23 - Irenka (8 let) vnitřní strana 

Obrázek 24 - Irenka (8 let) – přední a zadní strana 
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Obrázek 25 - Martínek (8 let) vnitřní strana 

Obrázek 26 - Martínek (8 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 27 - Markétka (11 let) vnitřní strana 

Obrázek 28 - Markétka (11 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 29 - Kristýnka (10 let) vnitřní strana 

Obrázek 30 - Kristýnka (10 let) přední a zadní strana 
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15. 11. 2010 – 2. skupina 

 

Jako první přišel Pepa s Oldou a neţ přišli ostatní, hráli stolní fotbálek. Po 

chvilce přišla ještě Nikolka, Rozárka, Dominička a o něco později Karolínka. Děti: 

„Co budeme dneska dělat?“ Klára: „Dneska budeme vyrábět přáníčka. A ukázala 

jim vzorové přáníčko, jak by mohlo vypadat. Na přední straně bylo okno vyzdobené 

rampouchy a za oknem byl vánoční stromeček. Klára: „Přáníčkem podarujeme 

sponzory nebo je můţete vyrobit pro někoho, koho máte rádi.“ 

Margareta: „Za tím okýnkem nemusí být pouze vánoční stromeček, ale cokoli 

jiného vánočního. Například ozdoby, dárečky, sněhulák a podobně.“ Klára: „A taky 

přemýšlejte, ke komu byste se tím okýnkem dívali? Čí to je pokojík nebo čí to je byt? 

A pak také, pro koho to přáníčko bude, komu ho dáte.“ 

Rozárka: „Já nevím, co mám dělat.“ Já: „Na své přáníčko můţeš nakreslit 

jakýkoli vánoční obrázek. Můţeš nakreslit stromeček, jako je na tomhle přáníčku 

nebo sněhuláka, dárečky…“ Rozárka: „Já neumím dárečky.“ Ukázala jsem Rozárce, 

jak by mohla dárečky nakreslit. Rozárka:  „Já to ale neumím.“ Já: „To nevadí, 

Rozárko, ţe neumíš dárečky, tak zkus něco jiného. Co třeba sněhuláka?“ Rozárka: 

„Jo to jsou takový kouličky na sobě.“ Rozárka: „Já si tam chci nakreslit srdíčko, ale 

já ho neumím.“ Všichni se začali nabízet, ţe jí ho tam nakreslí. Já: „Rozárka to 

určitě zkusí sama, viď? Ona umí krásně malovat.“ Dominička začala srdíčko Rozárce 

kreslit. Pepa: „Dominiko, ty šeredně kreslíš! Hej nenech si to, ona ho neumí!“ Olda: 

„No tak to teda umím lepší.“ Rozárka: „No a co, mě se líbí.“  

Karolínka: „Je tu prosím někde guma?“ Já: „Není, Karolínko. A co by si chtěla 

vygumovat?“ Karolína ukáţe na rampouchy. Já: „Vţdyť se ti to moc povedlo, 

Karolínko.“ Karolína: „Děkuju“ Já: „Ono by to stejně asi nešlo vygumovat, protoţe 

to je křída a voskovky.“  

Klára: „Tak a my s tetou Hankou hodnotíme, jak kdo pracuje a podle toho se na 

konci budou rozdávat odměny. Hlavně Pepa s Oldou si budou dávat pozor na to, jak 

mluví.“ 

Rozárka: „Já bych tam teď chtěla nakreslit houbu.“ Rozárka houbu nakreslila, 

ale usoudila, ţe se jí nepovedla. Já: „Rozárko, nezkusíš namalovat něco víc 

vánočního?“ Olda: „No o vánocích budeš mít pod stromečkem houbu.“  

Já k Dominičce: „Domí, a tohle, co si tam nakreslila, je co?“ Dominička: „To je 

nebe, taková vánoční duha.“ Dominička: „Jestli poznáš, co to je? Vánoční stromek.“ 

Já: „Domí, to máš ale obráceně ne? Nebo jak to patří?“ Dominička: „Já ale neumím 

kreslit.“ Margareta: „Tak tady máš předlohu, můţeš to zkusit podle toho.“ Já: 

„Podívej, tady máš ten stromek nakreslený. Ale nemusíš ho kreslit, jestli máš pocit, 

ţe ti nejde.“ Margareta: „Můţeš nakreslit třeba sněhuláka, ten je jednoduchý.“ 

Olda: „Ty nevíš, jak vypadá sněhulák? Ty si ho nikdy neviděla?“ Dominička: 

„Viděla… v zimě!“ Rozárka nakreslila sněhuláka na svůj obrázek a říká Dominičce: 

„Takovýhle kouličky na sobě.“ Dominička se také pokusila nakreslit sněhuláka a 

říká mi: „No podívej, se mi to nepovedlo!“ Já: „Kdyţ ho hezky barevně vybarvíš, 

tak bude super. Nakresli mu pořádný oranţový nos a barevný hrnec na hlavu.“ 
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Dominička: „Já nechci.“ Já: „Tak zkus něco jiného. Co je třeba ještě vánočního?“ 

Dominička: „Mikuláš“ Já: „No taky můţeš.“ Dominička: „Toho já ale neumím.“ 

Já: „A co čert, ten by ti nešel?“ Olda: „Ten by ti měl jít.“ Pepa: „Dominiko, já ti 

vysvětlím, jak to myslel! Ţe si černá, chápeš?“ Margareta: „Pepo, takhle to určitě 

nemyslel.“ Pepa: „Myslel, já ho znám moc dobře.“ Margareta: „Oldo, ţe si to tak 

nemyslel viď?“ Olda: „Ne, to ne.“ Dominička: „Jestli se ti to nelíbí, tak se ti to 

nelíbí.“ Pepa: „No Dominiko, já nic neříkám, já ti jenom vysvětluju, jak to on 

myslel.“ Já: „Pepo a jak můţeš vědět, jak to Olda myslel?“ Pepa: „No, protoţe se u 

toho smál, tak je to jasný.“  

Nikolka: „Hotovo“ Margareta: „Tak mi řekni, co si tam všechno nakreslila.“ 

Nikolka: „A tady je taková postavička.“ Margareta: „Dobře a jaká postavička?“ 

Nikolka: „Třeba ty“  

Dominička: „Hotovo“ Margareta: „A co si tam nakreslila ty Dominičko?“ 

Dominička: „Domeček a nějaká postava, sněhulák a nějaký ozdobičky.“ Dominička 

často nakreslí pouze nějakou čmáranici a poté to jen pojmenuje. Margareta: „Zkus 

tam ještě něco domalovat nebo to nějak vybarvit.“ Dominička tam chvilku něco 

maluje a pak zase zvolá, ţe to má hotové. Dominička vybarvila prostor mezi okýnky 

černě a celé to černě zakrouţkovala. Poté na to ukázala a řekla: „Tohle znamená 

zákaz sahání“ Margareta: „Zákaz sahání?“ Dominička: „Kdyţ se tam koukneš 

okýnkem, tak tam vidíš něco a řekne ti, já tě nechci, uţ jdi pryč!“  

Pepa zpočátku nechtěl přáníčko kreslit pro sponzory. Pepa: „No já ho kreslit 

sponzorům nebudu.“ Klára mu připomněla, co všechno jim sponzoři kupují a jak 

odlišně by se jim bez nich ţilo. Zároveň mu také řekla, ţe ho sponzorům kreslit 

nemusí, kdyţ nechce a můţe ho vyrobit pro někoho, koho má rád. Pepa nakonec 

přáníčko pro sponzory nakreslil, ale příliš se nesnaţil. Nakreslil „vánoční ţelvu“. 

Klára: „Pepo, tak to ještě vybarvi. A nakresli ještě něco k tý ţelvě, aby bylo vidět, 

kde stojí. Třeba u stromečku nebo u krbu…“ Já: „Pepí, ty se vţdycky tak snaţíš, ale 

dneska si to docela ošidil. Co ty prázdný místa?“ Pepa vyčáral modře přední stranu a 

říká: No se podívejte, kde jsou teď bílá místa?“  

Rozárka: „Hotovo“ Rozárka na své přáníčko nakreslila hlavonoţce, ale 

s obráceným obličejem. Rozárka: „Ještě tam nakreslím banán.“ Poté tam nakreslí 

čtyři písmenka, která umí: A T R E. 

Poté začaly děti uklízet pastelky a nepořádek na stole a pod stolem. Klára: 

„Pepo, ukliď prosím ty pastelky.“ Pepa: „Ty nejsou po mně. Nikolo, ty líný prase, 

dělej, ukliď to.“ Klára: „Pepo!“ Kdyţ měly děti uklizeno, dostaly odměny a odešly.  

 



35 

 

 

Obrázek 31 - Dominička (9 let) vnitřní strana 

Obrázek 32 - Dominička (9 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 33 - Karolínka (10 let) vnitřní strana 

Obrázek 34 - Karolínka (10 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 35 - Nikolka (9 let) vnitřní strana 

Obrázek 36 - Nikolka (9 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 37 - Olda (9 let) vnitřní strana 

Obrázek 38 - Olda (9 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 39 - Pepa (10 let) vnitřní strana 

Obrázek 40 - Pepa (10 let) přední a zadní strana 
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Obrázek 41 - Rozárka (5 let) vnitřní strana 

Obrázek 42 - Rozárka (5 let) přední a zadní strana 
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Příloha 6 – „Andělíčci“ 

22. 11. 2010 – 1. skupina 

 

Jako první přišel Daník, Irenka a Markétka, kteří se začali po místnosti 

schovávat. Daník: „My se schováme, aby nás tety (terapeutky) hledaly.“ Já: „Já si 

ale myslím, ţe tam budete čekat ještě poměrně dlouho.“ Daník: „To nevadí, hlavně 

jim neříkej, kde jsme!“ 

Potom přišel Martínek s Kristýnkou a chtěli se schovat také. Markétka: „Ne! 

Uţ se tam nevejdete, nechte toho!“ Martínek se schová za gauč také a Kristýnka 

s Markétou zůstanou sedět u stolečku.  

Po chvilce přišla Margareta. Markéta: „Uţ jdou, tak se schovejte a buďte 

ticho!“ Kristýnka: „Musíš si teto najít Irenku, Martínka a Dana.“ Margareta: „Tak 

to je budu muset teda najít.“ Děti tam ještě zůstanou a chtějí, aby je našla i Klára. 

Kdyţ Klára přijde, Kristýnka jí říká: „Musíte si najít ty děti.“ Klára: „Jaké děti?“ 

Kristýnka: „Martin, Irenka a Daneček.“ Klára je najde a děti si posedají ke stolku. 

Markéta: „Co budeme dělat?“ Klára: „To hned uvidíš. Sedněte si kaţdý ke 

stolečku a já vám řeknu, co vás čeká. Dneska budeme dělat andělíčky, kteří se 

skládají ze dvou kusů papíru. Kaţdý ten kus papíru budeme skládat jako harmoniku. 

A neţ ten papír sloţíte, tak ho pokreslíte, aby měl ten andělíček barevné šaty.“ 

Margareta: „Potom si toho andělíčka můţete pověsit třeba na stromeček. Nebo kdyţ 

někomu zabalíte dárek, tak ho můţete přidělat k tomu dárečku.“ 

Markétka: „A nejdřív máme udělat tu harmoniku?“ Klára: „To se ti Markétko, 

bude špatně vybarvovat.“ 

Daník si vzal tmavě modrý papír a růţové razítko. Já: „Daní, to je špatně vidět. 

Vezmi si nějakou křídu a maluj s ní.“ Daník si vzal bílou křídu a namaloval všude 

hvězdičky. Daník: „To je obloha.“ Daník si svou hlavičku vystřihl ze ţlutého papíru. 

Na něj tuţkou nakreslil veliké otevřené oči s výraznými řasami, červenou fixou 

udělal pusinku a naznačil tváře.  

Kristýnka si vzala růţový papír na šatičky a bílý na ruce. Na všechny papíry 

udělala růţové a ţluté tečky. Hlavu vystřihla z oranţového papíru. Černou fixou 

udělala dvě tečky jako oči a červenou fixou udělala čárku jako nos a stejnou 

barvičkou dokreslila i pusinku.  

Martínek zvolil černou barvu papíru na svého andílka a nijak ho nevybarvil. 

Hlavu si vystřihl z oranţového papíru, na který nakreslil černou fixou obličej.  

Markétka si vzala modrý papír. Papír na šaty pomalovala různými černými 

čárami a papír na ruce zase černými tečkami či puntíky. Hlavu si vystřihla ze stejně 

barevného papíru. Na hlavu nakreslila veliké oči a velkou usmívající se pusu.  

Irenka těsně po začátku arteterapie odešla, protoţe ji přišel navštívit její táta, 

tudíţ se seance nezúčastnila a andělíčka nedělala.  

Kdyţ měl Daník „šaty“ vybarvené tak jsem mu řekla, aby z nich sloţil 

harmoniku. Daník: „To neumím.“ Já: „Ale určitě umíš. Já ti to ukáţu a ty pak budeš 

pokračovat.“ Daník se díval, jak se to skládá a dodělal si to sám. Křídla/ruce taky 

sloţil sám. Já: „Daní, teď si ještě vystřihni a namaluj hlavu s obličejem.“ Daník 
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hlavu nenakreslil. Já: „Daní, já myslela, ţe ho vybarvíš? Daník: „Já nevím jak.“ Já: 

No stačí namalovat pusinku a oči.“ Na hlavu chtěl ještě přidělat stříbrnou mašli jako 

vlásky. S přiděláním hlavy k tělíčku jsem mu pomohla já. 

Ostatním s přiděláním hlavy také pomohla Klára nebo Margareta, protoţe to 

bylo dost sloţité a špatně to drţelo. Konečnou úpravou andělíčka bylo přidělání 

šňůrky, aby se dal andělíček pověsit. S tím jsme dětem také pomohly. 

Klára: „Kdo uţ dokončuje, tak můţe začít poklízet.“ Margareta: „Tak všichni 

si vezměte svoje výrobky a ukáţete je i ostatním.“ Terapeutky rozdaly odměny a děti 

začaly postupně odcházet.  

  

Obrázek 43 - Kristýnka (10 let) 
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Obrázek 44 - Martínek (8 let) 

Obrázek 45 - Markétka (11 let) 
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Obrázek 46 - Daník (8 let) 
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22. 11. 2010 – 2. skupina 

 

Dnes zde byla Karolínka, Dominička, Nikolka, Pepa a Rozárka. Nejdříve přišla 

Dominička s Pepou. Dominička si chtěla sednout na „točící“ kancelářskou ţidli, ale 

Pepa ji pod ní vytrhl a sedl si na ni sám. Já: „Teda ale Pepo, co to děláš?“ Pepa: No 

tak jako co, já jsem tam byl první.“ Já: „No to teda nebyl!“ Margareta: „Pepo, 

takhle se přeci k holčičkám nechováme.“ Pepa: „No ale Dominika není…“ 

Margareta: „Já myslím, ţe by ses jí měl omluvit.“ 

Potom přijde ještě Rozárka, Karolínka a Nikolka. Klára dětem vysvětlí také 

jejich dnešní úkol a děti si začnou vybírat barevné papíry na své andílky.  

Klára: „Nejdřív nakreslete těm andělíčkům nějaké šatičky. Udělejte jim tam 

různé vzory.“ Margareta: „Kdyţ to krásně pomalujete, tak pak ty papírky budeme 

skládat jako harmoniku.“  

Dominička si na šatičky svého andílka vzala ţlutohnědý papír, který pokreslila 

černými čárami. Na křídla zvolila šedivý papír, ten uţ nepomalovala. Rozárka zvolila 

na šaty papír bílý, který pomalovala růţovo černými „šmouhami“. Na křidýlka 

zvolila sytě růţový papír, který pomalovala také růţovo černě. Pepa si na šaty svého 

andílka zvolil modrý papír. Vzal si barevná fixová razítka s různými vzory (srdíčka, 

motýlek, kytička, spirálka) a šaty s nimi orazítkoval. Křidélka udělal z bílého papíru, 

který orazítkoval ţlutým fixovým razítkem. Karolínka si vzala na šatičky růţový 

papír, na který nakreslila růţové hvězdičky. Křidýlka udělala z bílého papíru, který 

pomalovala modrou fixou.  

Při vybarvování šatiček pro andílka vzal Pepa Rozárce z ruky pastelku. Já: 

„Pepo, vrať Rozárce tu pastelku. Ona s ní ještě maluje!“ Pepa: „No tak ona jí uţ 

pokládala.“ Rozárka: „Nene, já jí ještě potřebuju!“  

Kdyţ měly papírek pomalovaný, terapeutky jim předvedly, jak ho mají skládat a 

děti potom pokračují. Dominička: „Já to ale neumím.“ Vysvětlím ji znovu princip a 

nechám ji skládat. Dominička: „Néé, mě se to ale nepovedlo.“ Nakonec jsem 

Dominičce se skládáním harmoniky pomohla já.  

Rozárka: „A kdyţ to mám sloţený?“ Já: „Tak vezmeš ten další papírek, ze 

kterých se budou dělat křidýlka, která také vybarvíš a pomaluješ.“ Klára: „Tak kdyţ 

budete mít sloţený ty šatečky, tak si vezměte ten druhý papír a znovu ho pomalujte.“  

Já: „A kam si andělíčky pověsíte, kam si je dáte?“ Rozárka: „Já si ho dám 

domů.“ Já: „A kam si ho dáš domů?“ Rozárka: „Já si ho pověsím.“ Já: „A kam si 

ho pověsíš?“ Rozárka: „Na stromeček.“ 

Všechny děti jsou zabrané do činnosti. Vybarvují papíry, skládají z nich 

„harmoniku“ a poté přidělávají křidélka k šatičkám. Zdá se, ţe je vyrábění andělíčků 

baví.  

Klára: „Kdyţ budete mít hotové tělíčko i křidélka tak si na nějaký jiný papír 

namalujte hlavičku s obličejem, kterou si vystříhnete a pak připevníte ke svému 

andělíčkovi.“  

Děti začaly malovat a vystřihávat hlavičky. Dominička ji nakreslila růţovou 

fixou na bílý papír a poté ji vystřihla. Rozárka zvolila ty samé barvy papíru i fixy 
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jako Dominička. Pepa si nejprve vystřihl oranţové kolečko, do kterého potom 

červeně nakreslil kulatou pusu a kulaté oči. Karolínka si hlavičku také nejdříve 

vystřihla z oranţového papíru a namalovala na ní černým fixem vlásky, očíčka, nos a 

velkou usměvavou pusu.  

Přidělání hlavičky k tělu bylo docela sloţité, tak jsme dětem s připevněním 

pomohly. Karolínka si před přiděláním hlavičky k tělíčku vzala ještě ţlutý krepový 

papír a přidělala ho ze zadní strany k hlavě jako vlásky. Poté jsme k hlavičce 

přidělaly ještě lýkovou stuhu, aby si děti své andílky mohly někam pověsit. 

Dominička si celou hodinu při vyrábění svého andílka prozpěvovala a broukala 

si různé melodie.  Kdyţ měla Rozárka svého andílka celého hotového, chytila ho za 

stuhu a běhala s ním po místnosti a andílek „létal“. Měla radost z toho, jak se jí 

povedl. Rozárka: „Já mám krásného andílka.“ Margareta: „Ano, nádherného.“ 

Karolínka: „A můţu si ho vzít sebou domů?“ Já: „No určitě.“  Rozárka začne 

uklízet, sbírat papírky po zemi a neustále si drţí svého andílka v ruce. Rozárka: 

„Pojďte mi pomáhat!“ Pepa: „Můţu uţ jít?“ Klára: „Aţ po sobě uklidíš, tak můţeš.“ 

Po úklidu děti ukazují své andílky. Dominička: „Mě se ale nepovedl.“ 

Margareta: „Povedl, vţdyť je krásný. A tohle u pusinky to je jako jazyk?“ 

Dominička: „Jo“ Margareta: „A tady tu tečku pod očíčkem? To jsou jako tvářičky 

nebo pláče?“ Dominička: „Pláče“ Margareta: „A proč pláče?“ Dominička: 

„Protoţe mu umřela manţelka.“ Pak terapeutky rozdávají odměny (2 ţvýkačky 

HUBA BUBA). Pepa: „Ty jo dneska jsou tyhle mega ţvýkačky.“  

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 47 - Dominička (9 let) 

Obrázek 48 - Rozárka (5 let) 
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Obrázek 49 - Pepa (10 let) 

Obrázek 50 - Karolínka (10 let) 
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Příloha 7 – „Práce s keramickou hlínou“ 

29. 11. 2010 – 1. skupina 

 

Dnes zde byla Irenka, Markétka, Kristýnka a Daník. Margareta na dnešní seanci 

přinesla keramickou hlínu. Margareta: „Dneska si zkusíme vyrobit něco z hlíny. 

Můţete zkusit, cokoliv vás napadne. Pokud by nikoho nic nenapadlo, tak můţete 

vyrobit třeba čerta nebo Mikuláše, který bude za nedlouho chodit. Nebo si můţete 

vyrobit nějaký přívěšek, takový svůj amulet třeba pro štěstí.“ 

Margareta: „Takţe nejdříve si zkuste tu hlínu jen tak promačkat. Trošičku 

barví, ale dá se to umýt vodou a mýdlem. Není to vůbec nic jedovatého. Je 

rychleschnoucí, takţe aţ něco vyrobíte, tak si to sebou vezmete na byt a dáte si to 

usušit třeba na topení a zítra bude tvrdá jako kámen.“ 

Kaţdý z dětí dostane kousek hlíny. Margareta: „Na začátku jí musíte pořádně 

promačkat, aby se vám s ní dobře pracovalo. Můţete s ní klidně plácat, bouchat do ní 

pěstí, propracovávat v ručičkách, prostě cokoli vás napadne. Tady na obalu máme 

třeba návod na šneka. Je opravdu hrozně jednoduchý. Nejdřív se udělá takový had, 

kterého pak stočíte (vše názorně předvádí).“ 

Děti se s hlínou nejdříve seznamují. Mačkají jí, plácají s ní a do ní. Vţdy něco 

vyrobí, zmačkají a vyrobí zase něco nového. Irenka: „Já udělám stromeček.“ 

Kristýnka: „Já udělám berušku.“ Margareta: „Můţete si udělat opravdu, co 

chcete.“  

Děti pracují s hlínou a u toho povídají o škole. Kristýnka: „Já jsem pokazila 

úkol.“ Margareta: „Jaký úkol Kristýnko?“ Kristýnka: „Dneska ho musím večer 

opravovat. A pojedeme do divadla.“ Klára: „No to je super, to se nebudete učit.“ 

Irenka: „Já jdu místo těláku bobovat.“ Markéta: „Ty jo, vy se máte.“  Irenka: „Já 

se těším na pátek.“ Já: „A proč se těšíš na pátek?“ Irenka: „No hádej? Protoţe 

máme počítače.“  

Markétka: „No, já ale nic neumím.“ Klára: „Ale určitě umíš. Zkus něco 

vymodelovat.“ Vezme si také kousek hlíny a také něco modeluje. Irenka nyní dělá 

andílka. Klára: „Irenko, zkus si kousek odebrat, z toho můţeš udělat takové 

tenoučké ruličky a přidělat je na hlavu jako vlásky.“ Margareta modeluje v ruce 

kuličku, z které udělá placičku. Margareta: „To bude ten přívěsek na krk.“ Klára: 

„Můţete udělat také takové kolečko, srdíčko nebo čtverec a dovnitř něco napsat nebo 

nakreslit, třeba sluníčko.“  

Irenka udělá kuličku, do které udělá dvě dírky jako oči, vryje tam čárku jako nos 

a pusinku a na zadní straně párátkem vyryje také čárky jako vlásky. Irenka: „Uţ to 

mám.“ „Já si chci ještě malovat.“ Margareta: „Irenko, jestli si nechceš uţ nic jiného 

vyrobit, tak si vezmi papír a fixi a můţeš si jít k vedlejšímu stolu malovat.“ Irenka si 

vezme papír a jde.  

Kristýnka udělá placičku, ze které plastovým noţem uřízne tvar podobný 

trojúhelníku. Spodní stranu chtěla ještě zarovnat, ale nepovedlo se jí to noţíkem 

pořádně odříznout. Kristýnka: „Jé já mám lodičku.“ Margareta: „No ta je super. A 

budeš to mít jako přívěsek, Kristýnko?“ Kristýnka: „Jo budu. Pomůţeš mi tam 
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udělat dírku na šňůrku?“ Margareta vykrouţila špičkou noţe dírku do horní části 

„trojúhelníku“. Kristýnka je s tímto výrobkem spokojená, dá si ho stranou a začne 

vytvářet nový výrobek.  

Zhruba v půlce přijde Daník. Margareta: „Daníčku, nechceš přijít aţ za půl 

hodinky s druhou skupinkou? My jsme asi tak v půlce, tak uţ nebudeš mít tolik 

času.“ Daník: „Ne, nechci.“ Margareta dá Daníkovi kousek hlíny a vysvětlí mu 

práci.  

Kristýnka uplácá z hlíny novou placičku, která svým tvarem připomíná 

mušličku, na které přidělá rýhy a zase dírku na šňůrku. Poté si ještě z nové placky 

vyřízne kosočtverec, do kterého na výšku vyryje obličej. Margareta: „To vypadá, 

Kristýnko jako létající drak.“ Kristýnka: „To ale je drak.“ Margareta: „To by bylo 

dobré ještě mu udělat ocásek, aby to poznal kaţdý, ţe se jedná o dráčka.“ Kristýnka 

udělá hada, kterého nalepí na spodní roh draka. Jakmile draka zvedne nad stůl, tak 

mu ocas upadne. Udělá tedy hada mnohem silnějšího, znovu připevní. Poté udělá 

ještě jednoho a připevní ho také. Tyto dva hady uplácá k sobě.  

Markétka vţdy něco udělá a zase to rozmačká. Takhle to dělá zhruba půlku 

seance. Nakonec si udělá kuličku, z které udělá také placičku a vyryje tam jméno 

Erik. Margareta: „Markétko, kdo je Erik?“ Irenka: „To je můj mladší brácha.“ 

Margareta: „Markétko, myslela si tím Irenky brášku?“ Markétka: „Jo myslela.“ 

Margareta: „A kolik mu je?“ Markétka: „Tři“ Margareta: „A máš ho hodně 

ráda?“ Markétka kývla.  

Kristýnka s Markétkou u vedlejšího stolu kreslí. Irenka pobíhá po místnosti a 

pak také maluje. Kristýnka nakreslí červené srdíčko, které má kolem sebe modré 

čárky. Zprava, zleva, ze špičky a vrchní části vychází ze srdíčka ţluté šípy, které jsou 

také olemované modrými čárkami. Kolem celého srdíčka se pak nacházejí modré 

vlnky. Kristýnka: „To je pro vás všechny.“ Irenka také nakreslila motiv srdíčka. Na 

výšce papíru nakreslila jedno srdíčko do levého rohu a v horní straně do pravého 

rohu. Kolem jednoho srdíčka udělala také černé čárky a kolem druhého pouze na 

kousku. Obě srdíčka propojila jakýmsi tunelem. Uvnitř tunelu byly vlnky. Klára: 

„Co je tohle Irenko? (ukazuje na tunel)“ Irenka: „To jsou vlny.“ Klára: „To jako ţe 

jsou na vodě?“ Irenka: „JO“ Klára: „A tyhle čárky po stranách?“ Irenka: „To je ţe 

se pářou.“ Klára: „Ţe jsou jako z vlny upletený?“ Irenka se smíchem: „No“ 

Markétka znovu zopakovala slovo „pářou“ a řekla: „Ona to ale myslí jinak.“ Klára: 

„Kdyby si měla, Irenko upletený svetr, tak třeba ten se páře.“ Markétka: „Ona to 

myslí úplně jinak.“ Klára: „Jak?“ Já: „Irenko, a myslíš to jinak?“ Irenka se směje. 

Markétka: „Jo myslí.“ Klára: „Markétko, jak ty to můţeš vědět?“ Markétka: 

„Protoţe jí znám.“  

Daník si udělal kuličku, kterou po stranách tak dlouho omačkával, aţ mu 

z kuličky začala vznikat kostka. Daník: „Já chci udělat hrací kostku.“ Margareta: 

„Tak ji klidně udělej. Uţ ji skoro máš.“ Daník ještě chvilku kostičku zarovnával a 

pak do ní noţíkem udělal dírky jako na opravdové hrací kostce. Pak si z placičky 

vyřízl srdíčko. Chtěl ještě vyrobit rybičku. Daník: „Já ale nevím, jak jí mám udělat?“ 

Já jsem maličkou vyrobila a ukázala mu jí. Daník: „A můţu si jí nechat.“ Já: 
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„Klidně si jí, Daní nech, ale zkus si vyrobit i svojí.“ Chvilku se o svou rybičku 

pokoušel, ale vţdy mu upadl ocásek. Vzal si mojí rybičku a přilepil jí na své srdíčko. 

Já: „Komu dáš Daní to srdíčko?“ Daník: „Tetě.“ 

Markétka nakreslila také obrázek. Objevuje se tam loď, ve vlnách ţralok a 

muţská postava. Této postavě teče krev z hlavy a ještě z pohlavního orgánu. 

Objevuje se tam ţlutě napsané slovo „prdel“. Přes část těla lodi jsou nakreslené 

obrazce podobné falickým symbolům. Markétka popsala svůj obrázek Kláře. 

Namalovala parník, na kterém byly o víkendu s Klokánkem. Muţská postava ve 

vlnách se topila. Markétka řekla, ţe mu teče krev z nosu a „pinďoura“. Poté 

dokreslila ţraloka, který údajně tonoucí postavu pokousal. Irenka na obrázek dopsala 

slovo „prdel“ a Kristýnka „smrdí“. 

Kdyţ mají všichni své výrobky hotové a hodina se blíţí ke konci, začne se 

v místnosti poklízet. Kdyţ je uklizeno, tak terapeutky rozdávají odměny a děti 

odcházejí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 51 - Irenka (9 let) 
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Obrázek 52 - Kristýnka (10 let) "mušle" 

Obrázek 53 - Kristýnka (10 let) "loďka" 
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Obrázek 54 - Kristýnka (10 let) "drak" 

Obrázek 55 - Markétka (11 let) 
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Obrázek 56 - Daník (8 let) "kostka a srdíčko" 

Obrázek 57 - Irenka (8 let) "Pářící srdce" 
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Obrázek 58 - Kristýnka (10 let) "srdíčko" 

Obrázek 59 - Markétka (11 let) "parník" 
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29. 11. 2010 – 2. skupina 

Na této seanci dnes byly: Dominička, Olda, Rozárka a Nikolka.  

Margareta uvedla sezení stejným způsobem jako u první skupiny. Představila 

dětem keramickou hlínu a řekla, ţe si můţou vyrobit, cokoliv je napadne. Margareta: 

„Nebo čerta a anděla a kdo nebude chtít modelovat čerta s andělem, tak můţe 

vymodelovat nějaký talisman.“ 

Margareta: „Nejdříve si tu hlínu pořádně prohmatejte. Všechno, co dneska 

vymodelujete, bude zítra úplně tvrdé, protoţe tvrdne na vzduchu.“ 

Nikolka začala svou hlínu zpracovávat a sledovala, jak se jí špiní ruce. Nikolka: 

„Néé“ Já: „Neboj, Nikolko, to jde umýt.“ Nikolka tedy pokračuje ve své práci. 

Nikolka: „Já chci udělat srdíčko.“ Klára: „No tak ho udělej.“ Nikolka: „No, já ho 

ale neumím.“ Nikolka ho zkusí a nepovede se ji vyříznout: „Nó, já jsem říkala, ţe ho 

neumím.“ Já: „Nikolko, nemusíš to srdíčko vyřezávat z té placičky, ale můţeš ho 

z té placičky vytvarovat.“  

Dominička přijde o něco později, tak ji Margareta vysvětluje úkol. Margareta: 

„Můţeš si udělat třeba čerta…“ Dominička: „Já neumím čerta.“ Olda: „Tak se ho 

naučíš.“ Margareta: „Tak můţeš zkusit cokoliv jiného. Dominička: „A můţu ho 

namalovat?“ Margareta: „Zkusíš si nejdřív něco vyrobit z té hlíny? A pak můţeš 

klidně malovat.“ Dominička: „Tak jo.“ Dominička neví, co z hlíny vytvořit, tak si 

s hlínou jen tak „hraje“.  

Rozárka nejdříve svou hlínu promačkává. Poté udělala z hlíny placičku, u které 

zvedla hrany. Margareta: „Copak to je, Rozárko?“ Rozárka: „To je vana.“ Kdyţ 

poté Margareta dětem ukázala, jak se z hlíny vyrábí šnek, Rozárka ho chtěla také 

vytvořit. Udělala si kuličku, ze které začala válet hada. Potom ji napadlo udělat si z 

„hada“ šperk. Rozárka: „To je náramek.“ Já: „Ten se ti opravdu povedl, a komu ho 

dáš, Rozárko?“ Rozárka: „Mamince, on se jí bude moc líbit.“ Já: „Tak to bude mít 

určitě radost.“  

Dominička udělá placku, ke které neustále přidává kousky hlíny a zase je 

plastovým noţíkem odkrajuje. Takhle si s hlínou „pohrává“ téměř celou seanci. 

Dominička: „Já bych potřebovala ještě kus hlíny.“ Já: „A na co Domí?“ 

Dominička: „Já tam musím přidělat ještě jednu ruku a nohy.“ Tak jsem jí přinesla 

ještě kousek hlíny a Dominička ji začala přidělávat ke své „postavičce“. Já: 

„Dominičko, tak mi pověz, co to je?“ Dominička: „To je čert.“ Já: „Tady má jeden 

růţek zlomený.“ Dominička: „To ale nevadí. Ten čert říká, ţe tě odnese do pekla.“ 

Já: „Mě určitě neodnese, já jsem nezlobila. A ty Dominičko, byla si hodná?“ 

Dominička: „No já zlobím jen někdy.“ 

Olda z hlíny vţdy něco vyrobil a zase to zmuchlal. Zhruba v půlce sezení 

vymyslel, ţe si udělá čerta. Udělal si placičku, do které vyryl obličej a připevnil 

k této hlavě rohy. Poté udělal drobné tělíčko, které se snaţil připevnit k hlavě. Kdyţ 

ho Olda zvedl, tak se mu ulomily nohy. Olda mu tedy tělíčko odebral a dál si hrál jen 

s čertí hlavou.  
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Nikolka si z hlíny vyřízla srdíčko a pak si chtěla ještě udělat amulet pro štěstí. 

Udělala si placičku, na kterou vyryla spirálu a rýhy po celém okraji placičky. Takto 

byla se svými výrobky spokojená.  

 Rozárka ke své „vaně“ připevnila také ještě hliněný „náramek“. Margareta: 

„Rozárko, to ale nepůjde nosit. Protoţe to ztvrdne a bude to i těţké.“ Rozárka: „To 

nevadí.“  

Kdyţ mělo kaţdé z dětí své výrobky hotové a blíţil se konec sezení, začaly po 

sobě děti uklízet. Po úklidu si došly umýt ruce a poté se vrátily ještě pro odměnu.  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 60 – Dominička (9 let) „Čert“ 
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Obrázek 61 – Rozárka (5 let) „Náramek“ 

Obrázek 62 – Nikolka (9 let) „Srdíčko a amulet“ 
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Obrázek 63 – Olda (9 let) „Čert“ 
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Příloha 8 : „Z čeho mám strach/na koho jsem naštvaný a štědrovničky“ 

13. 12. 2010 – 1. skupina 

 

Jako první přišel Daník, potom ještě Kristýnka, Martínek, Irenka a Markétka. 

Terapeutky si dnes připravily dva úkoly. Prvním úkolem dětí bylo nakreslit něco 

nebo někoho, kdo je v poslední době naštval nebo něco či někoho, koho se bojí. Ve 

druhém úkolu měly děti vyrábět štědrovničky – do jablíčka napíchat hřebíček a 

párátka s rozinkami a různým ovocem. 

K prvnímu úkolu přinesly terapeutky dětem fixy, pastelky a voskovky. Irenka, 

Kristýnka, Martínek a Markétka měli před sebou velké balení fixů, které si hned 

začali rozebírat podle barev. Klára: „Nemusíte si je rozebírat, stačí, kdyţ zůstanou 

poloţené uprostřed a kaţdý si vezmete, kterou zrovna potřebujete.“ Děti, jak kdyţ 

neslyšely a neustále se přetahovaly. Po chvilce přetahování řekla Irenka: „Nechte 

toho, jste fakt jak pitomý. Nechte je tam poloţený!“ Nikdo nereagoval ani na Irenku. 

Margareta: „Tak miláčkové, první váš úkol je: nechat ty fixy uprostřed na stolečku 

a druhým úkolem bude, zavřít pusinky.“ Děti tam tedy pastelky vrátily a trochu se 

utišily. I přesto si ale Markétka schovala dvě fixy, kterými chtěla malovat. Kdyţ se 

děti uklidnily, tak jim Margareta vysvětlila jejich první úkol.  

Martínek: „Můţu to napsat?“ Margareta: „Jestli to chceš napsat Martínku, tak 

klidně můţeš.“ Martínek vzal černou fixu a začal psát do horní strany papíru. 

Neustále říkal, aby mu do toho nikdo nekoukal, ţe nám to pak ukáţe, aţ to bude mít 

hotové. Rukou si zakrýval to, co napsal. Kristýnka na tom byla obdobně. Také něco 

psala a zakrývala si to rukou a nechtěla, abychom to viděli.  

Markétka: „Já ale nejsem na nikoho naštvaná.“ Margareta: „Tak Markétko, 

nakresli něco nebo někoho, koho se bojíš.“ Markétka: „Já ale neumím nakreslit 

pavouka.“ Chvilku přemýšlela a pak začala kreslit ţraloka.  

Daník chvilku seděl a nevěděl co kreslit. Já: „Daní, je někdo, kdo tě v poslední 

době naštval?“ Daník: „Ne, mě nikdo nenaštval.“ Já: „Tak to je super, ţe tě nikdo 

nenaštval. Tak zkus nakreslit, čeho se bojíš?!“ Daník: „Já se bojím medvěda.“ 

Daník: „Já ho ale neumím.“ Markétka: „No Dane, nekecej, ţe to neumíš. Já to 

řeknu tetě, ţe si tady vymýšlíš.“ Klára mu podala pexeso, kde byl medvídek 

nakreslený, aby to zkusil podle toho. V místnosti je plyšový medvěd, na kterého jsem 

ukázala já. Já: „Daní nebo se zkus podívat na toho velkého plyšového medvěda a 

zkus ho nakreslit podle něho. Tak Daník začal kreslit medvěda. Klára: „Daní a viděl 

si někde nějakého medvěda?“ Daník: „Jo v zoo.“ Klára: „Jasně, ale tam se ho bát 

nemusíš viď? Protoţe tam je schovaný za mříţemi a nic by ti neudělal.“ Daník: 

„Hmm“ 

Irenka začala v horním okraji svého papíru kreslit postavičky a nad jejich 

hlavičky psala jména. Takhle nakreslila asi 8 postaviček (její sestřenice, bratranci, 

táta a kamarádka). Poté nakreslila doprostřed velké zelené srdíčko a ke kaţdé 

postavičce nakreslila ještě jedno malinké srdíčko. Na druhou stranu papíru napsala: 

„Mám vás ráda.“ Markéta: „No vsadím se, ţe si tam nenapsala ani svého bráchu a 

ségru?! Tobě na nich totiţ vůbec nezáleţí a nemáš je ráda.“ Irenka nic neříkala a na 
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papír přimalovala další postavičku. Já: „Markétko, všímej si svého obrázku a Irenku 

nech být. Ona si tam můţe nakreslit a napsat koho chce, je to jen její věc.“ Irenka 

zase postavičku začmárala a dál nic nekreslila. 

Po chvilce se Martínek zeptal, jak se píše arteterapie. Markéta mu slovo 

nadiktovala po písmenkách a Kristýnka si ho do svého obrázku napsala také.  

Kdyţ to měl Martínek hotové, papír několikrát sloţil a poloţil ho před nás. 

Vzkaz byl určený pro nás: Naštvaly jste mě vy, protoţe jste tohle vymyslely a já sem 

teď musím chodit a chtěl bych, abyste to zrušily – Arteterapie. Pod to ještě 

přimaloval obrázek panáčka sedícího za stolem, který říká, ţe tam nechce chodit. 

Další postavička je Markétka, která se té situaci směje. (Takhle Martínek obrázek 

popsal.) Po přečtení mu Margareta řekla: „Martínku, tak aţ arteterapie skončí, tak si 

o tom ještě popovídáme ano?“  

Kdyţ měl Daník nakresleného medvěda, Margareta s ním nakreslila ještě 

jednoho, u kterého si povídali, ţe je tento medvídek plyšový a nikdy by mu neublíţil 

apod. Daník ho poté ještě vybarvil. Markéta: „No proč zase radíte jenom Danovi?“ 

Já: „Markétko, ty asi víš, co máš kreslit, ale Daník ne, tak si s ním o tom povídáme.“ 

Margareta: „Markétko, vţdyť je tady Daník nejmladší.“ Markétka: „No to teda 

není, je mu osm jako Martínkovi a Irče.“  

Kristýnka nakreslila také postavičky se jmény, které ji naštvaly. Šlo o Irenku, 

protoţe se jí často schovává a utíká jí. Poté tam měla uvedeného Pepu, kterého zase 

přeškrtala a přemalovala i jeho postavičku. Pak tam taky měla napsané jména těch, 

které má ráda a měla u nich přimalovaná dvě velká srdíčka. Uprostřed napsala: 

arteterapie. Margareta: „Kristýnko, ty jsi na nás taky naštvaná?“ Kristýnka: „Ne, to 

je jenom jméno.“ Markéta: „Není, ona tím myslela tohle.“ Kristýnka: „Ne, 

nemyslela.“ Markéta: „Ona kecá, já jí moc dobře znám.“ Klára: „Markétko, všímej 

si svého obrázku a nech mluvit Kristýnku, ano?“ 

Margareta: „Kdo to má nakreslené a uţ nám k tomu nechce víc říct, tak ten svůj 

obrázek můţe roztrhat, aby tu svou zlost ze sebe dostal.“ Kristýnka si odtrhla tu část, 

kde má vypsaná jména lidí, které má ráda a zbytek také roztrhala. Daník roztrhal 

svého prvního medvěda, kterého se bojí. Irenka kousek ze svého obrázku také utrhla. 

Martínek svůj obrázek roztrhal celý.  

Markétka svůj obrázek dokončovala současně s druhým úkolem, takţe nám 

k němu něco řekla, téměř před závěrem sezení. Na svém obrázku měla nakresleného 

ţraloka, kterého se bojí. Potom tam měla napsané ozdobným písmem HIP HOP, 

který jí baví. Pak uvedla jméno Verča. Margareta: „A kdo je ta Verča?“ Markétka: 

„Já nevím…“ 

Na druhý úkol děti dostaly jablíčka, hřebíček, párátka a rozinky, které mohly do 

svých jablíček podle představ zapíchat. Martínek si jablíčko nevyzdobil. Martin: „Já 

odměnu nechci a můţu uţ jít?“ Markétka do svého jablíčka napíchala hřebíček do 

tvaru obličeje a párátka jako „kohouta“ na hlavě. Daník také udělal z hřebíčku 

obličej a párátka napíchal kolem celého jablíčka. Irenka do svého jablíčka napíchala 

pouze pár hřebíčků a z druhé poloviny ho nakousala. Kristýnka z hřebíčků na 

jablíčko udělala také obličej a po stranách napíchala párátka s rozinkami. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 64 - Kristýnka (10 let) 

Obrázek 65 - Daník (8 let) 
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Obrázek 66 - Markétka (11 let) 
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13. 12. 2010 – 2. skupina 

 

Na tomto sezení dneska byla Rozárka, Dominička, Karolínka, Natálka, Nikolka, 

Pepa a Olda. Zadání úkolů bylo stejné jako u první skupiny. 

Rozárka seděla a nic nekreslila. Já: „Rozárko, je něco nebo někdo, kdo tě 

naštval?“ Rozárka: „Není.“ Já: „Tak ale určitě se něčeho bojíš, co bys mohla 

nakreslit?“ Rozárka: „Jo bubáků.“ Já: “Tak tam Rozárko, nakresli bubáka.“ Rozárka 

začala kreslit, nakreslila nějaký tvar a řekla: „Já nakreslím zvoneček.“ Já: „A proč ho 

budeš, Rozárko kreslit?“ Rozárka: „Jen tak“ Já: „Tak jo, tak ho nakresli a pak ještě 

toho bubáka, ano?“ Rozárka nakreslila z levé strany vedle zvonečku bubáka. Potom 

kreslila také z levé strany dalšího bubáka. Rozárka: „Já nakreslím ještě čerta.“ Já: 

„Bojíš se čertů?“ Rozárka: „Bojím.“ Začala malovat čerta a pak nakreslila ještě 

andílka. Já: „Rozárko, bojíš se taky andílka?“ Rozárka: „Ne“ Já: „Andílek je 

hodný, tak se ho nemusíme bát viď?“  

Karolínka nechtěla malovat a pak ani vyrábět štědrovničky. Karolínka: „Mě se 

dneska nechce nic kreslit.“ Měla před sebou papír a na něj jen tak čmárala. Mě 

dovolila vyfotit pouze kytičku, kterou od zbytku obrázků a čmáranic odtrhla a dala jí 

přede mě. Jinak se na jejím obrázku objevil jakýsi duch či bubák, o kterém ale 

nechtěla mluvit. Karolínka: „Já dneska ani nechci odměny, mě se nechce vůbec nic 

dělat.“ 

Natálka nakreslila svou kamarádku Editu, která jí sprostě nadávala. Na druhou 

stranu papíru nakreslila Nikolka hlavní postavu z hororu kruh. Margareta: „A tahle 

postava s tou korunkou na hlavě je kdo?“ Natálka: „To jsi ty.“ Margareta: „To jsem 

já? A proč mám na hlavě tu korunku?“ Natálka: „Protoţe si čarodějnice.“ 

Nikolka nakreslila hlavičku, nad kterou napsala „Nikola“. Já: „Nikolko, to je 

kdo?“ Nikolka: „To je Dominika.“ Já: „Která Dominička?“ Nikolka: „Tahle, co 

chodí s námi.“ Já: „A proč tě naštvala Dominička?“ Nikolka: „Protoţe mě kousla do 

krku, tak jsem se kvůli tomu na ní musela naštvat.“ Dominička: „Proč na mě pořád 

ţaluješ? Proč na mě, teto, pořád ţaluje?“ Já: „Dominičko, Nikolku to asi bolelo. 

Přeci si nebudete ubliţovat.“ Nikolka: „A kdyţ to uţ mám?“ Já: „Nikolko, tak 

můţeš ještě namalovat, čeho se bojíš?!“ Nikolka začala kreslit, tak jsem ji chvilku 

nechala a potom jsem se ji zeptala: „A teď si nakreslila co?“ Nikolka: „To je houba.“ 

Já: A pročpak se bojíš, Nikolko hub?“ Nikolka: „Protoţe některý jsou jedovatý, tak 

abych se neotrávila.“ Na obrázku má nakreslenou ještě kočičku. Já: „Nikolko, té 

kočičky se také bojíš?“ Nikolka: „Ne“ Já: „Tak proč si ji nakreslila?“ Nikolka: „Jen 

tak.“ 

Dominička vţdy něco nakreslila a na otázku, co to nakreslila, nikdy nevěděla. 

Pak začala psát písmenka a ptala se mě, co tam napsala. Nakreslila postavičku. Já: 

„Domí, kdo je to?“ Dominička: „To je jeden kluk, který mě mlátí.“ Nikolka: „No 

teto, ona se opičí.“ Dominička: „Neopičím“ Nikolka: „Teto, můţe se opičit?“ Já: 

„Nikolko, Dominička se neopičí. Kdyţ jí ten kluk mlátí, tak jí to taky asi trápí, a 

proto to chce nakreslit.“  
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Olda: „Mě naštval Michael Jackson, ţe chcípnul.“ Já: „Oldo, mírni ty výrazy, 

ano?“ Olda: „Já říkal, lehnul.“ Já: „Oldo, já jsem moc dobře slyšela, co říkáš. Tak si 

na ty sprostá slova dávej prosím pozor, ano?“ Nakonec Olda nakreslil postavičku se 

sekerou v ruce. Já: „Oldo, kdo je tohle?“ Olda: „Toho se bojím.“ Já: „A kdo to je?“ 

Olda: „Já se bojím lidí kolem sebe.“ Já: „A proč se bojíš lidí kolem sebe?“ Olda: 

„Ne jako dětí, ale dospělých.“ Já: „Někdo ti Oldo, ublíţil?“ Olda: „No, protoţe jsou 

mezi nimi i zlý lidi, kteří by mi mohli ublíţit.“ Do horní části papíru ještě připsal: 

Bojím se úchylných lidí kolem. 

Kaţdé dítě mohlo svůj obrázek také roztrhat, aby ze sebe dostaly svůj hněv. 

Pepča nakreslil přes celý papír lebku. Já: „Pepí, to je lebka?“ Pepa: „Jo“ Já: „A 

ty se jí bojíš? Proč?“ Pepa mi neodpověděl a šel si vzít jablíčko na další úkol.  

Druhý úkol byl také totoţný jako u první skupiny. Kaţdý dostal své jablíčko, 

které si mohl různě nazdobit. I tady většinou děti udělaly z hřebíčku obličej a 

z párátek „kohouta“. Pepa si takhle nazdobil dvě jablíčka, která vypadala totoţně. 

Karolínka a Natálka zdobily jablíčko společně. Já: „Karolínko, nechceš svoje 

jablíčko?“ Karolínka: „Nechci, mě se nechce nic dělat.“ Ostatní do svého jablíčka 

napíchali párátka a hřebíček jak se jim zrovna zalíbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 67 - Nikolka (9 let) „Dominička (kousla Nikolku do krku) a jedovatá houba“ 
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Obrázek 68 - Rozárka (5 let) "Bubáci a čert" 

Obrázek 69 - Karolínka (10 let) "kytka" 
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Obrázek 70 - Natálka (10 let) "kamarádka Edita" 

Obrázek 71 - Natálka (10 let) "hlavní hrdinka filmu Kruh" 
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Obrázek 72 - Pepa (10 let) "Lebka" 

Obrázek 73 - Dominička (9 let) "kluk, který Dominičku mlátí" 
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Obrázek 74 - Oldřich (9 let) "Zlý člověk – bojím se úchylných 

lidí kolem sebe" 

Obrázek 75 - Pepa (10 let) 
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Obrázek 76 - Karolínka (10 let) + Natálka (10 let) 

Obrázek 77 - Olda (9 let) 
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Obrázek 78 - Rozárka (5 let) 

Obrázek 79 - Nikolka (9 let) 
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Obrázek 80 - Dominička (9 let) 


