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Popis jednotlivých keramických sezení v Dětském domově se 

školou Slaný 

 

První sezení-  

přítomni Lukáš, Martin 

Po příchodu do keramické dílny mě arteterapeutka dětem představila. Děti se mně začali 

vyptávat a spoustu věcí, a ukazovat mi své výrobky. Arteterapeutka je po chvíli přerušila a 

zahájila sezení, Vybrala jednoho chlapce, aby nakapal do arolampy olej a pustila hudbu, poté 

přinesla glazury a vypálené věcí dětí a děti začali nanášet glazuru na své výtvory. 

Martin 

Martin dnes glazoval hrneček, který byl tvořen za pomoci krajky. Chlapec od práce poměrně 

často odbíhal a přál si tvořit více věcí najednou a byl poměrně neklidný, také měl zvýšenou 

potřebu si povídat. Při práci vyhledával častý kontakt s vychovatelkou, nebo se mnou, má 

zvýšenou potřebu zpětné reakce od ostatních, někdy přechází do fyzického kontaktu.  

 

Při glazurování chlapec mě poměrně často volal, abych se šla podívat, jak mu práce jde a 

vyžadoval pochvalu. 

Lukáš 

Lukáš dnes glazoval postavu s plastickými prvky.  Na můj dotaz o koho se jedná, mi 

odpověděl, že je to fotbalista, který hraje za Barcelonu. Říkal, že má rád fotbal a pokud mu to 

vychovatelé dovolí, tak se dívá na všechny zápasy. Postava fotbalisty je zajímavá pro své 

plastické prvky. Nohy jsou a ruce jsou částečně deformovány, ale to je způsobeno nejspíše 

tím, že chlapec s prací s keramikou začíná. Zajímavá je kombinace barev chlapec i na dalších 

výtvorech preferuje především kombinaci modré a červené barvy. Při práci byl poměrně 

trpělivý a velmi tichý.  



 

 

 

 

Druhé sezení  

Přítomné tři děti- Jakub, Martin, Lukáš 

Dnes bylo cílem setkání vytvořit velikonoční ozdoby- vajíčka, zajíčky, slepičky a kohoutky. 

Na úvod si děti opět mohly vybrat, jakou hudbu chtějí při práci poslouchat, tentokrát si zvolili 

hudbu z filmu rebelové, dále se na úvod zapálila solná lampička. Na začátku dostaly děti za 

úkol zpracovat a vyválet si hlínu, aby z ní mohli vykrajovat vybrané velikonoční ozdoby. Na 

závěr keramiky, děti poté co si uklidily místo, kde pracovaly, tak si mohly obléci masky, které 

byli v dílně a vybrat si hudbu na, kterou by chtěly tancovat. Děti byly z této aktivity nadšené a 

domnívám se, že to byla pro ně příjemná změna poté, co musely klidně pracovat.  

Lukáš dnes pracoval klidně a pečlivě. Postupoval přesně podle návodu vychovatelky a bylo 

vidět, že zadaná práce ho baví. Během hodiny byl celou dobu potichu až na pár vět, které si 

vyměnil s Martinem.  

  



Lukáš dnes vyrobil dvě ozdoby a to slepičku a zajíčka. Barvy volil podle toho, které má rád. 

U zajíčka i slepičky jsou barvy zvoleny trochu bizardně i zdobení je poněkud zvláštní, ale 

Lukáš byl takto se svým dílem spokojený a říkal, že je to hezčí, než kdyby bylo zdobení 

klasické. 

Martin byl již od začátku poměrně neklidný, že se mu práce nedaří. Do hlíny poměrně 

abnormálně bouchal, vyválel si hlínu, ale nakonec jí zase, vrátil do původního stavu a tuto 

činnost opakoval asi dvakrát, a žádal vychovatelku o pomoc, ale nakonec práci zvládl sám. 

Jakub jelikož je nejmladší z dětí tak měl se zpracováním hlíny poměrně velké potíže, tak 

požádal Lukáše o pomoc, a Lukáš mu jí zpracoval. Po zpracování hlíny si děti vzali 

vykrajovátka a vykrájeli si jednotlivé tvary, poté si měly vzít engoby a nanášet barvu na 

ozdoby.  

Martin dnes tvořil velikonoční ozdoby-zajíčka, slepičku a kohoutka. Přes napomínání 

vychovatelky, používal velké množství barev, ale zajímavější z arteterapeutického hlediska je 

jeho volba barev. Ve svých výtvorech používá kombinace modré a červené barvy na 

netradičních místech Například u očí u zajíce zvolil červenou barvu a u uší zase modrou. 

Když jsem se ho ptala, proč zvolil, tyto barvy neuměl mi jasně říci důvod. Prý neví, proč tyto 

barvy zvolil, ale líbí se mu to tak a nechtěl by tyto barvy měnit.  

  

U Jakuba bylo zase zajímavé, že každý svůj výrobek poměrně dynamicky propichoval 

párátkem, prý se mu to tak líbí, vychovatelka mu několikrát vysvětlovala, že by je měl raději 

vybarvit a zacelit, ale Jakubovi se ozdoby líbily, tak jak byli. 



 

Lukáš dnes pracoval klidně a pečlivě. Postupoval přesně podle návodu vychovatelky a bylo 

vidět, že zadaná práce ho baví. Během hodiny byl celou dobu potichu až na pár vět, které si 

vyměnil s Martinem.  

  

Lukáš dnes vyrobil dvě ozdoby a to slepičku a zajíčka. Barvy volil podle toho, které má rád. 

U zajíčka i slepičky jsou barvy zvoleny trochu bizardně i zdobení je poněkud zvláštní, ale 

Lukáš byl takto se svým dílem spokojený a říkal, že je to hezčí, než kdyby bylo zdobení 

klasické. 

 

 

  



3 sezení  

Přítomny 4 děti – Jakub, Martin, Lukáš, Alex 

Po příchodu do dílny keramiky, vychovatelka vyzvala Lukáše, aby zapálil Arolampu a Jakub 

měl vybrat esenci na dnešní hodinu keramiky. Jakub zvolil levandulovou esenci a Lukáš 

zapálil svíčku a dal jí do arolampy. Martin dostal od vychovatelky za úkol vybrat hudbu, 

Martin vybral cd s pohádkovými hity. Poté vychovatelka vyzvala děti, aby si vzaly hlínu a 

vysvětlila jim, co budou při dnešní hodině vyrábět. Cílem dnešní hodiny bylo vyrobit ptáčky, 

které se daly zavěsit, a závěru hodiny byla možnost volného výběru činnosti. 

Lukáš 

Lukáš dnes pracoval soustředěně a poměrně systematicky. Vychovatelka ho poměrně často 

chválila, načež Lukáš se potom nabízel, jestli by chtěl někdo s něčím pomoci a chvíli pomáhal 

s výrobou ptáčka Jakubovi. Lukáš ptáčka vyrobil poměrně rychle. 

 

Lukáš nejprve vyrobil tělo ptáčka a poté začal vyrábět křídla a ocásek. Při tvorbě ocásku 

nepřiměřeně tlačil do rydla a pracoval s velkou rychlostí. Poté vyrobil oči a zobáček. Na závěr 

namaloval na hřbet specifický ornament, když jsem se ho zeptala, co to je za obrázek 

odpověděl mi, že to bude nejspíše čtverec. Na mou otázku, proč namaloval na hřbet ptáčka 

čtverec mi odpověděl, že se mu to tak prostě líbí.  



Jelikož Lukáš byl s prací rychle hotov, tak se rozhodl, že si stihne do závěru hodiny vyrobit 

ještě hrneček. 

 

Ve výrobě Hrnečku postupoval dle návodu vychovatelky a poměrně pečlivě se snažil o 

pravidelný tvar hrnečku. 

Lukáš byl při dnešní hodině velmi klidný a pracoval po celou dobu keramiky. 

Jakub 

Jakuba jsem dnes viděla na keramice poprvé, jelikož byl dva týdny nemocný.  Představila 

jsem se mu a vysvětlila důvod, proč na keramiku chodím na náslechy. Jakub vzal informaci 

s klidem, děti jsou nejspíše na praktikanty zvyklé. Na jakubovi bylo vidět, že se na keramiku 

velmi těšil. Do místnosti vběhl a hned začal vyprávět, co by všechno chtěl vyrobit, když mi 

vychovatelka řekla, co se bude dnes vyrábět, tak ze začátku dával najevo nespokojenost, 

protože si chtěl vyrábět něco podle sebe. Dokonce začal na vychovatelku zvyšovat hlas, tak 

ho paní vychovatelka poslala za dveře se uklidnit. Po chvíli se z vlastní iniciativy vrátil 

v klidu si vzal hlínu a začal vyrábět ptáčka.  

  



Jakub si nejprve vyválel hlínu a poté si začal vytvářet tělo ptáčka. U válení volal poměrně 

často vychovatelku, aby mu pomohla, jelikož měl pocit, že mu to nejde. Poté si vytvořil tělo 

ptáčka, oči ocásek a nakonec zobáček a křídla. Když měl ptáčka hotového poprosil 

vychovatelku, aby mu půjčila nožík a vykrajována, že by si rád ptáčka vylepšil. Poté si 

vykrajoval do ptáčka kolečka a ryl nožíkem různé tvary.  Do ptáčka ryl s atypickou silou, a 

chvilkami vypadalo, že se nesoustředil na vytváření ornamentů, ale spíše na samotné rytí, po 

chvíli ho vychovatelka přerušila, aby té činnosti nechal, nebo spíše tyto úpravy celkovému 

dílu spíše uškodí, ale Jakub jí řekl, že ho tato činnost baví, po chvíli však přestal. Jakub stihl 

během celé hodiny vyrobit pouze ptáčka, jelikož od práce často odbihal. 

Martin  

Martin dnes  pracoval soustředěně a bylo vidět, že m velmi záleží na tom, aby jeho dílo 

vypadalo dobře. Během hodiny často volal mě nebo paní vychovatelku, jelikož potřeboval 

potvrzení, že mu práce jde. Martin se mnou snažil během hodiny hodně komunikovat a často 

se mě ptal otázky z mého osobního života, většinou jsem se přímé odpovědi vyhnula.  

 

Martin začal s vyráběním těla ptáčka. Následně připojoval křídla, zobáček, a oči. Na konec 

dotvarovával ocásek ptáčka. Při práci byl velmi klidný a soustředil se na ní. Dominantním 

rysem ptáčka jsou jeho oči a především velké řasy. Řasy Martin několikrát přemalovával, než 

byl s nimi spokojený. Jelikož ptáčka měl poměrně brzy hotového, vybral jsi, že by chtěl 

dokončit zajíčky a slepičku, které Martin vytvářel minulou hodinu a že by ho chtěl barevně 

naglazurovat. 



 

 

Martin při glazurování všech výtvorů volil podobné barvy, které prý volil proto, že tyto barvy 

jsou jeho oblíbené. 

Alex 

Alex při příchodu prohlásil, že zadaná práce se mu nelíbí, protože ptáčka neumí vyrobit, ale 

vychovatelka ho motivovala, že mu při práci pomůže, pokud si nebude vědět rady. Alex poté 

pracoval velmi rychle, protože to chtěl mít co nejdříve hotové a zdálo se mi že m tolik 

nezáleželo na výsledku. Během práce neustále povídal, tom koho má v domově rád a koho ne.  

 

Alex nejprve začal s vyválením hlíny. U této činnosti pořád říkal, že mu to nejde a že ho to 

nebaví a poté mě poprosil, abych mu s vyválením pomohla. Já mu vyválela pouze kousek 

hlíny a poté pokračoval již sám. Následně si vytvořil tělo ptáčka, ke kterému postupně 

připojoval křídla, zobáček, oči. Nakonec si dozdobil ocásek a křídla. Po ukončení práce se ho 



vychovatelka ptal, jestli by chtěl ještě něco vyrobit, Alex si však zvolil, že by chtěl umývat 

láhve a odpočívat. 

4 sezení 

Přítomny tři děti: Alexandr, Martin, Jakub 

Po příchodu do keramické dílny, vyzvala vychovatelka Martina, aby vybral hudbu, která se 

bude při práci poslouchat. Martin vybral hudbu z Pána prstenů. Poté vychovatelka dětem 

vysvětlila dnešní náplň sezení. Děti dnes měly za úkol naglazurovat své výrobky, které 

předtím modelovaly popřípadě si vytvořit něco nového. 

Alex 

Alexandr dnes nic neglazoval, protože už měl vše hotové. A tak si mohl vybrat, co by chtěl 

vytvářet. Ze začátku říkal vychovatelce, že se mu nechce dělat nic, že by chtěl jen sedět a 

dívat se na ostatní děti, jak pracují. Nicméně po chvíli se rozmyslel a rozhodl se, že by chtěl 

pomocí tiffany techniky vyrobit srdíčko pro vedoucí vychovatelku, protože jí má rád. Při práci 

potom vyprávěl, jak se k němu paní vychovatelka chová a že je hodná. Po chvíli prohlásil, že 

by se mu líbilo mít jednou takovou ženu. 

 

Srdíčko Alexandr vytvářel poměrně rychle, protože techniku již znal. Korálky volil nahodile 

podle toho, jaké se mu líbily. Vychovatelka mu pomohla akorát korálky na závěr zatavit. Alex 

dnes pracoval samostatně a poměrně rychle.  

Jakub 

Jakub dnes měl za úkol naglazurovat vajíčka, které v minulém týdnu vytvořil. Při práci 

postupoval poměrně pomalu a neustále někam odbíhal nebo vyrušoval ostatní děti při práci. 



Když ho vychovatelka napomenula, tak jí začal nadávat a tak ho poslala za dveře, aby se 

uklidnil. Po chvíli se vrátil a byl již klidnější a vajíčko dokončil. 

 

Jakub dle svých slov při glazurování volil své oblíbené barvy a převažujícím prvkem je modrá 

barva, která je prý jeho nejoblíbenější barvou. Jakub byl při práci nervózní a v těchto chvílích 

měl tendenci, vajíčko různě propichovat, myslím, že to byl jeho způsob, jak se s vlastní 

agresivitou vyrovnat 

Martin 

Martin dnes glazuroval lžičku a talířek, který dříve vymodeloval. Při práci byl klidný a 

pracoval systematicky. Během hodiny se snažil poměrně často navázat kontakt se mnou nebo 

s vychovatelkou a měl potřebu si povídat. Vyprávěl mi o tom, že ho ve škole baví matematika 

a český jazyk. Také říkal, že by byl ráda, kdyby mohl jet na prázdniny za svým otcem, ale 

neví, jestli na něj otec bude mít čas.  Potom se mě ptal, jestli přijedu i příští týden, že se na mě 

bude těšit.  

 

Martin při barvení talířku nejprve nabarvil list a poté ho obtiskl na talíř. Poté zvýraznil 

některé části listu. Nakonec nabarvil lžičku stejnou barvu, jako talíř.  Tento výrobek by 

Martin rád dal otci, až přijede na návštěvu. 



  



5 sezení 

Přítomny tři děti: Jakub, Martin,  Alex 

Lukáš na delší dobu umístěn do dětské psychiatrické léčebny pro své problémové chování. 

Dnes při příchodu do ateliéru keramiky, vychovatelka vyzvala Martina, aby zapálil arolampu 

a Alexe, aby vybral vůni. Alex vybral citronovou vůni. A Jakub měl možnost si vybrat hudbu, 

kterou by chtěl na keramice poslouchat. Poté vychovatelka vysvětlila dětem, že cílem dnešní 

hodiny je naglazovat výrobky a poté si děti budou moci vybrat sami, co by chtěly dělat.   

 

Jakub 

Jakubovi se dnes na keramiku nechtělo, protože byl unavený z plavání, na kterém byl před 

keramikou. Vychovatelka ho však namotivovala, že bude moci mýt lahve až něco vyrobí. 

Mytí lahví Jakuba velmi baví a tak nakonec souhlasil. Po příchodu do keramické dílny chtěl 

vidět své dílo, které minulou keramiku tvořil. Jakub při minulé hodině vytvářel upíra. Když 

jsem se ho dotazovala, proč vytvořil upíra, tak mi odpověděl, že ho vytvořil, protože se mu 

líbí a je zlý pouze na lidi, kteří se k němu nechovají hezky. 

 

Na Jakubově díle dominuje modrá a červená. Postava je velmi nesourodá a chybí jí ruce a 

nohy má prý přikryté pláštěm.  Postava se mi zdá celkově deformovaná. 

 

Alex 

Alex po příchodu na keramiku začal hned vyprávět, jak se těší na zahradní slavnost (to je 

událost, kterou pořádá Dětský domov se školou) a ptal se jestli, tam bude mít také vystavené 



nějaké výrobky. Vychovatelka ho ujistila, že tam budou mít vystavená díla všechny děti. Alex 

dnes na keramice glazoval a dodělával krokodýla, kterého vymodeloval minulý týden. Alex si 

při práci počínal poměrně rychle a v závěru hodiny si vybral, že chce mýt lahve.  

 

Krokodýla Alex glazuroval jen z části. Zelenou a žlutou barvou namaloval horní část 

krokodýla. A zuby a oči namaloval bílou glazurou.  

Martin  

Martin při příchodu na keramiku se hned dotazoval vychovatelky na svůj výtvor, který 

vyráběl minulý týden. Vychovatelka mu ho ukázala a Martin se mi hned chlubil.  Martin také 

vymodeloval krokodýla, kterého jsem mu pochválila. 

 

Martinův krokodýl je ve srovnání s Alexovým krokodýlem o něco menší a útlejší. Martin 

používal téměř totožné barvy jako Alex, ale několikrát místa obtahoval a tím dosáhnul 

výraznějšího efektu. Martin používal zelenou a žlutou. Zdálo se mi zajímavé, že žlutou barvu 

umístil i na krokodýlovi čelisti. 

  



  6 sezení 

Přítomny tři děti: Jakub, Martin, Alexandr 

Dnes po příchodu do keramické dílny vychovatelka vyzvala Alexe, aby vybral hudbu. Alex 

zvolil, poslech rádia a tak sám naladil stanici Evropu 2. Poté vychovatelka vysvětlila dětem 

dnešní činnost. Děti měly za úkol vytvořit květinu, která se bude moci umístit jako dekorace 

na zahradu. V závěru hodny s dětí mohly vybrat hudbu, vzít s masky a měly možnost si 

zatancovat. 

Jakub 

Jakubovi se dnes na keramiku moc nechtělo, protože by prý raděj hrál fotbal, nakonec ho paní 

vychovatelka přesvědčila a motivovala tím, co budou vytvářet. Jakub si vzal hlínu a dle 

pokynů vychovatelky začal s vyráběním leknínu. Od práce zpočátku utíkal a tvrdil, že mu 

činnost nejde avšak v druhé části, kdy už jen květinu ozdoboval, tak se již koncetroval 

mnohem lépe.  

 

Jakub vytvořil jednoduchý květ, kam následně přikládal listy. Po dokončení struktury leknínu 

se pustil do zdobení, které ho po dokončení struktury leknínu se pustil do zdobení, které ho 

však velmi brzy přestalo bavit a tak jeho dílo vypadá nesymetricky. 

Martin  

Martin po příchodu na keramiku hned začal vyprávět, jak se těší až budou prázdniny a nebude 

se muset chodit do školy. Celkově měl dnes větší potřebu komunikace. Dokonce mě požádal, 

jestli bych si k němu nesedla a nepovídala si s ním při práci . Na chvlku jsem si tedy k němu 

sedla a Martin mi vyprávěl o svých zájmech. O tom jaké činnosti ho nebaví. Při práci 



postupoval podle pokynů vychovatelky, avšak velmi často chtěl s výrobou pomoci, protože 

nevěřil, že činnost sám zvládne. Při práci jsem ho povzbuzovala a radila mu pouze slovně. 

 

Martin vytvořil dle svých slov růži. Na květu si dával velmi záležet. Některé květy se mu po 

vytvoření natolik nelíbili, že je zničil a vytvořil nové. 

Alexandr 

Alexandr byl při dnešní hodině klidnější než obvykle nebylo mu úplně nejlépe, vychovatelka 

mu nabízela, aby si šel lehnout, ale trval na tom, že by si rád něco vytvořil. Při práci byl 

klidný a na práci se soustředil. Pracoval podle pokynů vychovatelky, ale poměrně často jí 

volal k sobě, aby mu s prací pomohla. 

 

Alex podle svých slov vytvořil leknín, který by mohl plout na nějaké řece. Ptala jsem se, jestli 

by na té řece byl slabý nebo silný proud a Alex prohlásil, že slabý, aby leknín mohl bezpečně 

plout. 


