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Ábstrakt
Predmetem predkladane diplomove prace je problematika rozvoje ctenarske
gramotnosti zaku primarního vzdelavaní prostrednictvím podmínek, ktere nabízí
malotrídní skola. Cílem prace je analyza mozností rozvoje ctenarske gramotnosti u zaku
na 1. stupni ZS v podmínkach malotrídní skoly; nastavení a nasledne vyuzití kvalitních
podmínek pro rozvoj ctenarství.
Diplomova prace je rozdelena na teoretickou a praktickou cast.
V teoreticke casti jsou vymezena teoreticka vychodiska související s vyse uvedenou
problematikou. Vlastní vyzkum byl realizovan prostrednictvím akcního vyzkumu,
doplnen dotazníkem, ktery deti vyplnily na pocatku a konci sledovaneho období.
Hlavním cílem bylo zjistit pocatecní stav ctenarske gramotnosti u skupiny zaku
a prostrednictvím zmen ve vyuce, vytvorením kvalitních podmínek a vyuzitím
inovativních metod sledovat proces jednotlivych aktivit zaku, zachycovat nedostatky
a hledat alternativní postupy a resení. V prakticke casti se opíram o poznatky z príme
vyuky. Poukazuji na uskalí, ktera vznikla pri samotnych cinnostech s detmi.
Vysledkem teto prace je zdokumentovaní, ze vyuzití specifickych podmínek malotrídní
skoly nejen umoznuje, ale muze zasadne ovlivnit rozvoj ctenarske gramotnosti u detí
a predevsím formovat vztah detí ke kniham a ctenarství.

Klícova slova
ctenarska gramotnost, strategie rozvoje ctenarske gramotnosti, individualní prístup,
porozumení ctenarske gramotnosti, malotrídní skola
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Abstract
The subject of this thesis is the issue of the development of literacy skills of pupils in
primary education through conditions offered by small schools. The aim is to analyze
the possibility of developing reading literacy among pupils in the first grade of primary
school in terms of the small schools; setup and subsequent use of good conditions for
the development of reading.
The thesis is divided into theoretical and practical part.
In the theoretical part are defined the theoretical background related to the above
mentioned issues. Custom research was carried out through action research,
completed a questionnaire that the children completed at the beginning and end of the
period.
The main objective was to determine the initial state of literacy in groups of pupils
and through changes in education, the creation of good conditions and use innovative
methods to monitor the process of the individual activities of students, capturing
deficiencies and seek alternative approaches and solutions. In the practical part, I rely
on knowledge of the direct teaching. I point out the difficulties that arose in their own
activities with children.
The result of this work is documented that exploit the specific conditions of the small
schools not only allows, but may significantly affect the development of literacy in
children
and above all to shape the relationship of children to books and reading.

Keywords
literacy, reading literacy development strategies, individual approach, understanding
of literacy, the small school
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UVOD TEORETICKE CÁSTI
PŘEDMLUVA
Rozvoj ctenarství a ctenarske gramotnosti u zaku je v soucasne dobe velmi
diskutovanou otazkou nejen v Ceske republice, ale po celem svete. Tato problematika
je predmetem mezinarodních i narodních vyzkumu. Ucitele, zkusení pedagogove a dalsí
odborníci se zabyvají otazkou, jak nejefektivneji zapusobit na deti, aby knihu
povazovaly za sveho prítele, mozna i radce. Hledají a nalezají cesty ke ctenarství.
Zkoumají, co vsechno by melo díte na knize pochopit, ceho by si melo vsímat, co by je
oslnilo. Proc je to v soucasne dobe tak velmi diskutovana otazka? Vede k tomu
predevsím nove pojetí dnesního vzdelavaní, ve kterem se odklaníme od pouheho
predavaní vedomostí a obracíme se k vytvarení kompetencí – vedomostí, dovedností,
schopností, postoju a hodnot dulezitych pro osobní rozvoj a uplatnení kazdeho clena
ve spolecnosti, v beznem zivote. Je proto ukolem nas, ucitelu, abychom dokazali sve
zaky vybavit potrebnymi kompetencemi do praktickeho zivota, aby se dokazali
orientovat a uplatnit svoje získane poznatky ve spolecnosti a na trhu prace.
Zajímave tema ctenarství a ctenarske gramotnosti bude naplní teto diplomove prace.
Moje dosavadní pedagogicke zkusenosti me privedly k myslence, ze se musím pokusit
detem ukazat krasu ctenarství. K ucitelske profesi jsem se vratila pred tremi lety
po dlouhe sedmnactilete odmlce. Zacala jsem ucit na venkovske skole. Pocatecním
pozorovaním jsem zjistila, ze ctení vlastní knízky a krasa, ktera se v knihach nachazí, se
behem posledních desítek let temer uplne u detí vytratila. Rozhodla jsem se, ze se
pokusím najít ty nejefektivnejsí cesty, ktere privedou deti zpet ke kniham
a k tomu vyuziji vsechny mozne a dostupne podmínky, ktere jsou specificke pro
malotrídní skolu. Byla jsem si od pocatku vedoma, ze nastanou situace, ktere mi moji
cestu za uspechem ztízí, ale byla jsem rozhodnuta najít vzdy nejakou alternativu a nebat
se ji vyuzít.
Ctení by nas melo provazet kazdym dnem. Áť uz knihu vezmeme do ruky za ucelem
neco zjistit, naucit se, nebo jen ze zajmu a pro radost - dva zakladní ucely ctení, ktere se
mohou podminovat a vzajemne se provazat. Ozivit ctenarství u detí je jedním z mych
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zakladních cílu a priorit v ucitelske praxi. Chci se pokusit, aby detem vlastní ctení nebo
naslouchaní cteneho prinaselo prozitek. Áby se skrze knihu podívaly do imaginarního
sveta, ve kterem treba zazijí to, co v realnem zivote je neskutecne. Áby byly tak vtazeny
do deje ctene knihy, ze v dany moment nevnímají okolí. Áby dokazaly precíst knihu
do konce, bez ohledu na to, kolik ma stranek. Áby dokazaly hodnotit knihy, po case
dokazaly reflektovat i sve vlastní ctení. Konkretních cílu ctenarství je nespocet. V teto
praci se budu zabyvat cíli, ktere jsou pro mladsí skolní vek realne.
VYMEZENÍ CÍLŮ A PŘEDMĚTU ZKOUMÁNÍ
Cesta k temto a dalsím cílum je dlouha. Nekdo dojde do cíle, druhy mozna jen do puli
cesty, z nektereho zaka se ctenar nikdy nestane. Jsem vsak presvedcena, ze privest
alespon cast detí zpatky ke knize, je cesta spravnym smerem z mnoha hledisek - nejen
pro samotneho ctenare, ale predevsím pro toho, kdo ctenare ke knize privedl. To je
zakladní smysl a cíl teto diplomove prace. Pokusím se u detí probudit zajem o knihu,
u nekterych pouze ozivit vztah ke knize, u nekterych detí zacneme uplne od zacatku.
Vyuziji k tomu vsechna specifika malotrídní skoly.
Vymezení cílu diplomove prace
Cíle pro teoretickou cast:
1. Vymezit pojmy funkcní a ctenarska gramotnost, ctenarství
2. Seznamit s ruznymi prístupy ke specifikaci ctenarske gramotnosti a s jejím clenením
podle Vyzkumneho ustavu pedagogickeho (dale VUP)
3. Ujasnit si vymezení pojmu ctenarska gramotnost v kurikularních dokumentech
4. Seznamit se specifiky malotrídní skoly, hledat vyhody a nevyhody malotrídní skoly
z hlediska zaku, ucitelu a z hlediska vyuzitelnych mozností ucebního procesu,
predavaní vedomostí, dovedností a navyku zakum
5. Vymezit faktory, ktere mohou ovlivnovat rozvoj ctenarske gramotnosti v podmínkach
malotrídní skoly
6. Hledat efektivní zpusoby prace pri rozvoji ctenarske gramotnosti u zaku
na malotrídních skolach a soustredit se na individualní prístup
9

Cíle pro praktickou cast - akcní vyzkum
1. Vymezit pouzitou metodu akcního vyzkumu
2. Charakterizovat respondenty
3. Hledat zpusoby vyuzití faktoru ovlivnující rozvoj ctenarske gramotnosti
4. Vyuzít specifickych podmínek, ktere nam poskytuje malotrídní skola k rozvoji
ctenarske gramotnosti
5. Posoudit efektivitu inovativních metod rozvoje ctenarske gramotnosti v podmínkach
malotrídní skoly
Problemove otazky:
1. Zlepsí se vztah zaku ke kniham díky zmenam v pojetí vyucovaní literarní vychovy
a dalsích predmetu?
2. Dokazu za vyuzití podmínek malotrídní skoly zlepsit vztah detí ke ctenarství?
3. Najdu inovativní metody a formy prace, ktere jsou dobre uplatnitelne v podmínkach
malotrídní skoly a zaroven efektivní pri rozvoji ctenarske gramotnosti?

Vyzkum byl realizovan ve ctvrtem a patem rocníku, v období dvou let.
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ
1.1. FUNKČNÍ GRAMOTNOST
Co znamenalo dríve a co znamena dnes byt gramotny? V minulosti se povazoval
za gramotneho cloveka ten, ktery umel císt, psat a pocítat. V dnesním svete plnem
informací to nestací. Clovek musí umet s texty pracovat, dekodovat je, vyhodnocovat
a vyuzívat ve svem osobním nebo pracovním zivote. S tím souvisí pojem funkcní
gramotnosti, ktery je nezbytnym predpokladem pro uplatnení v zivote. Co si tedy
muzeme predstavit pod tímto pojmem?
Pedagogicky slovník uvadí tuto definici: „Na rozdíl od gramotnosti je funkční gramotnost
chápána jako vybavenost člověka pro realizaci různých aktivit vyžadovaných současnou
civilizací. Je to např. dovednost nejen číst, ale také chápat složitější texty, vyplnit formulář,
zformulovat písemnou žádost apod. Zjištění UNESCO dokládají překvapivě vysoký podíl
funkčně negramotných lidí i v nejrozvinutějších zemích.“ (PRUCHÁ, WÁLTEROVÁ, MÁRES,
2001, s. 67) Tato definice povazuje funkcní gramotnost za nezbytnou dovednost,
kterou musí ovladat kazdy civilizovany jedinec, aby byl schopny fungovat ve spolecnosti.
Z teto definice dale vyplyva, ze soudoby gramotny clovek neovlada pouze elementarní
trivium, ale dokaze pracovat s informacemi. Zpocatku najde a vyhleda spravny zdroj,
potrebne informace z nej vycte, pochopí, utrídí, kriticky vyhodnotí a v poslední rade je
pouzije. Jeho uspesna prace s informací muze byt prínosem nejen v jeho osobním zivote,
ale bude treba vyuzitelna pro rozvoj cele spolecnosti.
Za zakladní stavební kamen bychom díky provazanosti jednotlivych rovin funkcní
gramotnosti mohli povazovat ctenarskou gramotnost. Pojďme se tedy hloubeji zamerit
na tuto zakladní slozku funkcní gramotnosti, ktera ma, troufam si tvrdit, nejvetsí vliv
na vzdelanost cele populace.
1.2. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A ČTENÁŘSTVÍ
Ctenarska gramotnost
V odbornych publikacích, knihach a príruckach, ktere se vazou s pojmem ctenarska
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gramotnost, muzeme najít více definic, ktere se snazí priblízit pojem ctenarske
gramotnosti. V dílcích vyznamech se shodují, ale lisí se zejmena v chapaní síre tohoto
pojmu. Pokud bychom zkoumali její vymezení a definice vzhledem k casove ose,
zjistíme, ze smerem k soucasnosti se obsah pojmu rozsiruje a zpresnuje.
Jednu z prvních ceskych definic pojmu ctenarska gramotnost muzeme nalezt
v Pedagogickem slovníku. Ctenarska gramotnost je zde vymezena jako „komplex
znalostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně se
vyskytujícími v životní praxi (např. jízdní řád, návod na použití výrobku). Jde o dovednosti
nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a porozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat
a zpracovávat informace obsažené v textu apod.“ (PRUCHÁ, WÁLTEROVÁ, MÁRES, 2001,
s. 34) Definice jasne a zretelne zduraznuje dulezitost spojení nabytych poznatku
a zkuseností s dovednostmi uplatnujícími v praktickem zivote.
Pri rozsirovaní vymezení jakehokoliv pojmu zakonite nastane situace, kdy se musí zacít
pojem nejakym zpusobem strukturovat na dílcí slozky a tyto slozky je nutne dale
definovat. Proto i pojem ctenarske gramotnosti prochazí neustalym procesem
zpresnovaní a upravovaní. Ve vymezení zakladního obsahu pojmu uz mame temer
jasno, chapeme obsah podobne, ale pokud nahledneme do definic na dílcí slozky,
pozorujeme nejednotnost.
V pedagogicke encyklopedii (PRUCHÁ ed.) z roku 2009 je pojem ctenarske gramotnosti
objasnen na pozadí gramotnosti obecne, ktera je chapana jako „schopnost funkčního
využití získané dovednosti v určitém sociálním kontextu.“ Zde je zduraznena moznost
aplikovat získane dovednosti. „Čtenářská gramotnost tak zahrnuje nejen osvojení si
dovednosti čtení, ale schopnost pracovat s textem, komunikovat prostřednictvím psané
řeči, získávat a zpracovávat informace z textu atd.“ (PRUCHÁ, 2009, s. 230). Pedagogicka
encyklopedie venuje znacny prostor rozvoji pocatecní ctenarske gramotnosti,
vyzkumum a trendum jejího rozvoje v zahranicí.
Ostravske autorky Metelkova, Svobodova a Svrckova (2010, s. 5) spojují ctenarskou
gramotnost s pojmem kompetence a uvadí: „Ať už zmiňovanou kompetenci nazýváme
jakkoli, tedy i čtenářskou gramotností, čtenářskou kompetencí či prací s textem, vždy
máme na mysli schopnost jedince náležitě zpracovat písemný materiál tak, aby jej zvládl
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využít ve svůj prospěch v každodenním životě.“
Obsah pojmu se snazí uchopit i dalsí vedecka pracoviste a skupiny odborníku z praxe.
Jedna z nejnovejsích definic nam byla predstavena ve studii Gramotnosti ve vzdelavaní
VUP Praha (2010). Kolektiv autoru zde predstavil svoji definici ctenarske gramotnosti
a jako jediny definoval i její dílcí slozky.: „Čtenářská gramotnost je celoživotně se
rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji
a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních
i sociálních kontextech. Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádná
není opominutelná.“ (VUP, 2010, s. 7)
Z vyse popsaneho je patrne, ze se rozvojem ctenarske gramotnosti zabyva velka rada
odborníku, kterí se snazí nejruznejsími zpusoby privest pedagogy ke spravnemu
uchopení teto problematiky. Ucitelum chtejí ukazat nebo pripomenout, jak dulezita
slozka funkcní gramotnosti to je a primet je k tomu, aby se naucili nebo zmenili prístupy
ve sve praci, ktere jejich zaky dovedou k získaní tak dulezitych kompetencí pro zivot.
Ctenarství
Se ctenarskou gramotností je uzce spjata problematika ctenarství – vztahu ke ctení.
Vyzkumy opakovane potvrzují a poukazují na to, ze nejprve je dulezite u detí navodit
dobry vztah ke kniham. Bez toho nelze rozvíjet dalsí slozky ctenarske gramotnosti.
Pokud pro díte ctení nebude zabavou, nebude si knihy prohlízet a nebude mít nejmensí
chuť se o knihach bavit, nemuze ho zakonite bavit nad knihami premyslet ve vyssím
radu a rozvíjet dalsí slozky ctenarske gramotnosti.
Vzhledem k obrovskemu narustu informacních technologií a s tím související snadne
dostupnosti informacemi lze konstatovat, ze je stale tezsí udrzovat klasicke knizní ctení
a ctenarství. Zakladním vychodiskem k praci s informacemi byla, je a plne doufam, ze
bude nadale kniha. Meli bychom usilovat o její rehabilitaci ve skole, pri praci
v samotnem vyucovaní i mimo skolní prostredí. Proto vznika velke mnozství aktivit,
ktere se tuto situaci snazí resit. Kazde díte by se melo stat ctenarem. Kazde díte by melo
poznat potesení cetby a vnitrní potrebu císt. Kdo nam v teto cinnosti pomaha?
Áktualne jednou z nejvetsích akcí sveho druhu v Ceske republice je osvetova a medialní
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kampan „Cele Cesko cte detem“, zamerena na podporu ctenarske gramotnosti detí
a mladeze, ale take na propagaci hodnotne literatury a podporu pro spolecne ctení
v rodinach. Tato jiz desatym rokem probíhající kampan (od roku 2006) s hlavním
mottem „Cteme detem 20 minut denne“ je zalozena na myslence, ze „Čtenářem se nikdo
nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“ (CELE CESKO CTE DETEM, online, cit. 2015-0710)
Organizatorem nekolika vyznamnych projektu je take Svaz knihovníku a informacních
pracovníku Ceske republiky (SKIP), mezi jehoz vyznamne aktivity, podporující zejmena
ctení a ctenarství, patrí napríklad Noc s Ándersenem. Projekt byl zahajen v roce 2000
v ramci oslav Mezinarodního dne detske knihy 2. dubna (datum narození znameho
danskeho pohadkare). Od roku 2008 organizuje tento svaz take anketu s nazvem
Kamaradka knihovna, ve ktere se kazdorocne vybíra nejlepsí knihovna pro deti. (SKIP,
online, cit. 2015-07-10)
Dalsími projekty jsou napr. celostatní anketa „SUK – cteme vsichni“, kde je udelovano
nekolik typu cen; Cena detí, Cena knihovníku, Cena ucitelu za prínos k rozvoji detskeho
ctenarství a Cena Noci s Ándersenem. (NÁRODNI PEDÁGOGICKE MUZEUM
Á KNIHOVNÁ J. Á. KOMENSKEHO, online, cit. 2015-07-11)
Dalsím celorepublikovym projektem je Den pro detskou knihu, ktery se kona
v predvanocním case a knihovny napríc celou republikou oslavují ctení a male ctenare,
pokazde na jine tema.
Na portalu http://www.ctesyrad.cz/CTE_SÝ_RÁD se nachazí neustale aktualizovana
databaze k doporucovaní ctivych knih.
1.3. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A RVP
V teto casti nahledneme na ctenarskou gramotnost z hlediska jejího zaclenení
a vymezení v kurikularním dokumentu - Ramcovem vzdelavacích programu pro
zakladní vzdelavaní (dale RVP ZV).
Ustredním dokumentem, kterym se kazda zakladní skola zabyva, rídí se jim pri
sestavovaní svych skolních vzdelavacích dokumentu, je Ramcovy vzdelavací program
pro zakladní vzdelavaní. Vznikl se zasadami Narodního programu rozvoje vzdelavaní,
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tzv. Bílou knihou. Spolecne tvorí statní uroven kurikularních dokumentu.
RVP ZV muzeme chapat jako obecny, ale zavazny ramec, díky nemuz muze kazda skola
vytvaret svuj skolní vzdelavací program (o stupen nizsí uroven kurikularního
dokumentu) s ohledem na podmínky a specifika dane skoly. Dava tak moznost kazde
skole soustredit se pri jeho sestavovaní na potreby zaku a ucitelu. Vznikem SVP se
zvysuje predevsím autonomie skol. Odpovednost za vzdelavaní, za jeho uroven
a rozhodovací pravomoci jsou tak preneseny z narodní urovne na urovne samotnych
skol.
První pracovní verze RVP ZV byla predstavena jiz v roce 2001 tymem odborníku,
predevsím z Vyzkumneho ustavu pedagogickeho. Druha pracovní verze vznikla o rok
pozdeji a byl vytvoren pilotní program, podle ktereho si vybrane skoly v prubehu
skolního roku 2002/2003 mely vytvorit svuj skolní vzdelavací program opreny o tento
novy kurikularní dokument. Byl to velmi narocny ukol, ktery nektere pilotní skoly
nezvladly. Tretí verze byla overovana v letech 2003/2004 na deseti pilotních skolach.
Program vznikl a byl vydan opatrením ministryne skolství, mladeze a telovychovy,
JUDr. Petry Buzkove, dne 13. prosince 2004. Toto opatrení nabylo ucinnosti dne
1. unora 2005. Behem nasledujících nekolika let dochazelo k dílcím upravam tohoto
dokumentu, avsak pojem ctenarska gramotnost nebyl doposud radne vymezen
a zakomponovan do tohoto duleziteho dokumentu. To muze zpusobovat pedagogum
a skolam v dane problematice znacne problemy.
Osobne povazuji rozvoj ctenarske gramotnosti za jeden ze zakladních pilíru
ve vzdelavaní, a proto bych povazovala za temer nutne, aby nejen tento pojem byl do
RVP ZV zakomponovan, ale aby se zde objevily predevsím obecne cíle pro jednotlive
stupne vzdelavaní, ktere se budou opírat o vysledky vyzkumu, ve kterych je mozno
nalezt strategie a ucinne postupy rozvoje ctenarství.
Odborny panel pro ctenarskou gramotnost pri VUP k tomuto problemu sdeluje ve sve
prírucce Gramotnosti ve vzdelavaní (2011, s. 18): „Současná podoba RVP ZV neklade na
rozvoj čtenářské gramotnosti takový důraz, jaký odpovídá jejímu významu pro úspěšný
život žáků a současně varovným výsledkům našich patnáctiletých žáků v mezinárodních
srovnávacích šetřeních. Za zvlášť závažné zjištění je považován fakt, že čtenářská
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gramotnost (nebo její složky) nefiguruje jako významný cíl na žádné úrovni v RVP ZV.“
Presto tento dokument prinesl pro rozvoj ctenarske gramotnosti vyznamne pozitivní
prvky. Predevsím díky tomu, ze cesky jazyk se stal „oborovou součástí oblasti Jazyk
a jazyková komunikace a zároveň byly naznačeny průřezové vazby českého jazyka
k dalším předmětům“. (WILDOVÁ, 2013, s. 37)
Klícove kompetence, na ktere dokument klade velky duraz, sice odpovídají definici
ctenarske gramotnosti, ale uz zde postradam konkretní cinnosti a cíle teto dulezite
oblasti, ktere mají velky presah do reality, skutecneho zivota. Muze to vest k tomu, ze
ucitele, kterí nejsou prubezne seznamovani a dale vzdelavani v teto oblasti, nebudou
brat zretel na tuto oblast, budou se zabyvat konkretne uvedenymi cíli, ktere se tak pro
ne stavají zavaznymi. Podle meho se muze stat, ze na nektere skole potkate ucitele,
ktery je s touto problematikou seznamen, je vnitrne presvedcen o její dulezitosti
a vaznosti – tento ucitel bude mít velkou snahu o rozvoj ctenarske gramotnosti u svych
zaku. Na jine skole, ktera je treba poblíz te první zminovane, nebudou o rozvoji
ctenarske gramotnosti temer nic vedet a nebudou predavat svym zakum tak dulezite
dovednosti a schopnosti, ktere se k ní vazou.
Dle meho nazoru vsak nejvíce zalezí na osobnosti ucitele a na jeho vnitrním
presvedcení o dulezitosti rozvoje ctenarství u detí. Osobnost ucitele muze mít vetsí vliv
na rozvoj ctenarství u detí nez samotne metody prace. Proto bychom mohli konstatovat,
ze pro nekoho není ani nutne zakomponovaní tohoto termínu do zavazneho kurikula.
Pro takoveho pedagoga je samozrejme, ze se ctenarstvím ve svych hodinach zabyva.
Pro nektereho ucitele muze byt zavazek i svazující. Na druhe strane jsou tací ucitele,
kterí se rídí pouze tím, co je napsano, narízeno a stava se tak pro jejich praci zavaznym.
Jsem presvedcena, ze pokud se zak naucí plnit cíle ctenarske gramotnosti behem sve
skolní dochazky, dokaze je take aplikovat v osobním zivote. Není tak jen pouhym
ctenarem, nestava se tak jen sekundárně negramotným, ale dokaze informace z daneho
textu vyhledat, vyhodnotit, posoudit, shrnout a pouzít ve svem praktickem zivote.
V publikaci Gramotnosti ve vzdělávání (2011, s. 10) jsou uvedeny i konecne dusledky
funkcní neboli sekundarní negramotnosti: „Nedostatečná, nevyzrálá čtenářská
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(a informační) gramotnost vede v konečném důsledku k vážným problémům při studiu
i při uplatňování nároků na trhu práce.“
Existuje vsak mnoho dalsích faktoru, ktere vyrazne ci mene ovlivnují, jak bude zak po
teto strance rozvíjen a jak se mu podarí získane dovednosti uplatnit ve svem zivote.
Ktere z techto faktoru jsou z meho pohledu ty nejdulezitejsí?
1.4. VYMEZENÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Ctenarskou gramotnost, její rozvoj a momentalní stav ovlivnuje velke mnozství faktoru.
Její aktualní stav se mení v zavislosti na povaze faktoru. Pro prehlednost a jejich
podrobnejsí charakteristiku je doc. Wildova rozdeluje na vnejsí a vnitrní (WILDOVÁ,
2013)
V teto casti prace se budu zabyvat faktory, ktere jsou z meho pohledu zcela zasadní
a urcitym zpusobem se vazí k problematice malotrídních skol.
1. Vliv sociokulturního a rodinneho prostredí
Mezinarodní i ceske vyzkumy dlouhodobe poukazují na velmi vyznamny vliv rodiny
a nejblizsího socialního okolí zaka. Spolecnost Gabal Ánalysis § Consulting provadela
v roce 2002 s 1 092 ceskymi detmi ve veku 10 – 14 let vyzkum a dosla mimo jine
k temto zaverum:
a) rodina je dvojnasobne az trojnasobne vyznamnejsí faktor nezli skola
b) pokud rodice v ranem veku svych detí venují dostatek casu ctení, pozitivne to
ovlivnuje jejich dalsí ctenarske navyky. „70% dětí, se kterými rodiče četli pravidelně, když
byly malé, čtou dnes denně již samostatně.“ (WILDOVÁ, 2013, s. 35)
V nekterych evropskych zemích je v kurikularních dokumentech na statní urovni
zakotvena spoluprace s rodici pri rozvoji ctenarske gramotnosti, na zaklade cehoz jsou
ve skolních kurikulech rozpracovany konkretní formy takove spoluprace. Vzdyť jak
vypovída zjistení vyzkumu vyse jmenovane spolecnosti: „…Jednoznačně potvrdil
obrovský vliv společného povídání rodičů s dětmi o dětmi čtených knihách… a z výzkumu
zřetelně vyplynula významná role pozitivní a negativní nápodoby čtenářského chování
rodičů dětmi.“ (WILDOVÁ, 2013, s. 36)
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Vyzkumu, ktere proverovaly míru tohoto vlivu, je nekolik. Zpravy z techto vyzkumu jsou
specificke, ale jejich zavery bychom mohli shrnout do jedne vety: Rodice a nejblizsí
sociokulturní prostredí ma v oblasti rozvoje ctenarske gramotnosti velmi vyrazny vliv
a svym príkladem muze vyrazne prispet k rozvoji ctenarství u detí. Pokud vsak rodina
dostatecne nemotivuje sve díte ke ctení, pak ji muze skola nahradit, i kdyz s mnohem
vetsím usilím a mensí intenzitou.
2. Osobnost ucitele a jeho motivace
Zamerne radím tento faktor hned na druhe místo. Mozna by nekdo namítal, a chtel by
na tuto pomyslnou druhou prícku postavit metody prace s detmi nebo prostredí skoly,
její materialní a organizacní zabezpecení.
Opíram se o svoji vlastní zkusenost, kterou popísi v prakticke casti teto prace. Po
vlastních zkusenostech mohu potvrdit, ze ucitel velmi vyrazne ovlivnuje prístup detí ke
kniham. Pokud ucitel chce, muze i z malickostí vytezit potrebne. …“má obrovský
potenciál ovlivňovat úroveň a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků.“ (WILDOVÁ, 2013,
s. 37)
K tomu, aby se uciteli v praci darilo, pouzije vyukovou metodu, postup prace, ktery se
tak stava nástrojem pro dosazení jeho cíle. Pokud ucitel jeste vyukovou metodu
prizpusobí individualním potrebam svych zaku, obohatí ji, vlozí do príme cinnosti sve
citove zaujetí, jsem presvedcena, ze si urcite cestu ke svemu cíli velmi zkratí. Nepujde
to vsak samo. Ucitel, ktery chce pracovat efektivne, musí pocítat s tím, ze je treba se
dale sebevzdelavat, byt spokojeny a sebejisty a v neposlední rade venovat teto praci
dostatek casu a prílezitostí. Musí byt zapaleny pro cetbu. Jak je jiz vyse popsano,
s osobností ucitele je uzce spojen a provazan dalsí vliv a tím je:

3. Volba ucebních postupu a vyucovacích metod
Inovativních metod, ktere mají rozvíjet ctenarskou gramotnost u zaku, je mnoho, ale
jen nektere se dají vyuzít v dane tríde s konkretními detmi. Zalezí na uciteli, zda je
schopny si vyukovou metodu individualizovat a variovat podle schopností a potreb
svych zaku. Dalsím tezkym ukolem pro ucitele je strídat didakticke prístupy tak, aby
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cinnosti byly vyvazene a tím padem i plneny rovnomerne jednotlive atributy ctenarske
gramotnosti. Velice vystizne je spravny prístup k vyberu metody popsan v danskych
kurikularních dokumentech, kde „je zdůrazněno, že je nezbytné, aby každý učitel byl
schopen vybrat na základě individuálních schopností žáka vhodný metodický postup.
V této souvislosti je konstatováno, že svoboda výběru metod není v tom, že učitel vybírá
metodu, která mu vyhovuje, ale v tom, že vybírá tu, která vyhovuje jeho
žákům.“ (WILDOVÁ, 2012c, s. 16)
Metoda sama, má-li vzbuzovat chuť k učení,
musí býti předně přirozená.
Neboť cokoli je přirozené,
jde samo od sebe.
Jan Ámos Komensky
4. Vliv ctenarskych strategií
Vyuzívaní ruznych strategií ctení nebylo v minulych letech vubec podporovano a ve
skolach realizovano. Ucitele vyzadovali od svych zaku pouze hlasite vyrazne ctení
a znamka toho, ze „ctou vyborne“, byl klid ve tríde a pocet prectenych slov za urcity cas.
Ukazky praktickych strategií mohou ucitele cerpat zejmena v publikacích autoru
Kritickeho myslení.
5. Velikost trídy, pocet zaku ve trídach
Podle vyzkumu PIRLS 2011 (WILDOVÁ, 2013, s. 42) ovlivnuje ctenarskou gramotnost
i pocet zaku ve trídach. Tento faktor zamerne zaclenuji mezi ty s nejvyssím potencialem,
neboť jsem z vlastní zkusenosti presvedcena o jeho vyznamovosti. Pracovala jsem dva
roky s dvanacti detmi ve tríde a mohu konstatovat, ze pocet znamena z hlediska vyuky
vyrazne mnoho a ve velke míre ovlivnuje individualní pokrok u jednotlivych zaku. Za
velkou vyhodu povazuji, ze temer v kazde cinnosti si ucitel muze dovolit dat prostor
temer kazdemu díteti se vyjadrit, sdelit si sve zazitky a sdílet je s ostatními. V malem
poctu je cas poradit, pomoci, orientovat se a nalezat individualní rozdíly jednotlivych
detí. Ucitel ma prostor a cas zjisťovat, jak zaci v hodinach pracují, kontrolovat
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samostatnou cinnost vsech detí, vsímat si a hodnotit praci jednotlivych detí. Dalsí
velkou vyhodou je mozna charakterizace jednotlivych zaku ve tríde a tím zjednodusene
naplanovaní ucebních cinností, ktere se pri tak malem poctu ve tríde lepe pripravují
a realizují.
Dalsí velkou vyhodou s vyse souvisejícím je prostor ve tríde. Tím, ze je ve trídach maly
pocet zaku, muzeme si prizpusobit a pripravit prostor pro samostatne ctení, pro parove
ctení, ctení ve skupinach i pro jiz zmíneny ctenarsky koutek. Muzeme vytvaret projekty
pro setkavaní zaku nad knihami z více rocníku. Dostatecny prostor nam umoznuje pri
poznavaní knízek vyuzívat a zaclenovat do vyuky i nejruznejsí techniky a metody
dramaticke vychovy.
6. Bezproblemovy prístup ke kniham a vyhrazena místa ve trídach pro ctení
Pokud se detem umozní, aby listovaly v knízkach, povídaly si o nich se svymi spoluzaky,
vyhledavaly v nich informace, diskutovaly s ucitelem, stava se ctenarství velmi
prínosnym.
7. Kooperace s kolegy
Pokud se nam podarí zaky rozecíst, vytvorit u nich kladny postoj a vztah ke knize, je
zcela nezbytne, aby na rozvoji ctenarske gramotnosti nepracoval jen trídní ucitel nebo
ucitel ceskeho jazyka, ale aby se zacali podílet a spolupracovat i ostatní kolegove, kterí
vyucují zaky na jine, odborne predmety, ve kterych ctenar dokaze uplatnit sve
ctenarske dovednosti. Byla by skoda, kdyby ucitele 2. stupne nenavazali na velmi tezkou
praci sveho kolegy z prvního stupne a nevyuzili tak u zaku toho, co se naucili, osvojili
a dokazí to aplikovat i v jinych predmetech. Bohuzel v praxi velmi casto dochazí k tomu,
ze se na 2. stupni nepokracuje ve slepejích, ktere jim predpripravili ucitele primarního
vzdelavaní.
8. Vlivy vychazející z individualních dispozic zaka
Kazdy clovek je jedinecny. Jedinecny svym vekem, pohlavím, potrebami, zajmy,
schopnostmi. Pochazí z jineho rodinneho prostredí. Individualní zvlastnosti zaku se
projevují zejmena v oblastech jako je temperament, schopnosti, potreby, zajmy,
struktura inteligence a styl ucení. Ve skolní praxi není mozne zkoumat detailne kazdeho
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zaka ze vsech hledisek, ale je dulezite si jako ucitel uvedomit, ze v bezne tríde najdeme
deti temer vsech ruznych typologií, a proto se snazit pripravovat takove aktivity a typy
uloh, ktere budou pro ne podnetne a prínosne. V odborne literature nalezneme mnoho
teorií struktury lidske inteligence. Jeden z velmi podnetnych prístupu je napríklad
Gardneruv prístup (1999), ktery ve sve teorii popisuje tyto typy inteligence: verbalní,
logicko-matematickou, prostorovou, hudební, telesne-kinetickou, interpersonalní,
intrapersonalní a prírodní. Dalsím dulezitym vlivem, ktery je nutne zmínit, je aktualní
zdravotní stav a momentalní psychicke rozpolození jedince. To muze velmi ovlivnit
celkovou vykonnost a uspesnost jedince v dany moment. Domnívam se, ze na tento vliv
se ve skolach s vysokymi pocty zaku ve trídach temer zapomnelo.
Nebo spíse ucitele nemají moznost v tak vysokem poctu zaku ve svych trídach zjistit
a vsimnout si, ze nekteremu z detí není dobre. (WILDOVÁ, 2013)
Mohli bychom pokracovat ve vyctu dalsích faktoru, ale v zasade jsou vyjmenovane
a popsane ty, ktere povazuji ve sve praxi za ty nepodstatnejsí. Vsechny vlivy vyse
popsane krome prvního se tykaly skolního prostredí. Na zaver teto casti bych chtela
shrnout, ze skola ma ztízene podmínky oproti rodine. Ále jak uvadí autori v Metodicke
prírucce VUP: „to ale neznamená, že je bezmocná. A dokonce může udělat ze svých
nevýhod přednosti. Větší počet dětí umožňuje vést o četbě vrstevnické hovory, jaké jsou v
dnešní běžné rodině nemožné. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy, mohou
konfrontovat své pochopení s ostatními, ve škole může být po ruce více knih než v rodině
a učitelé jsou profesionálové, mají pro podporu čtenářství dětí metodickou výbavu.“ (VUP,
2011, s. 6)
1.5. ROVINY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PODLE VÚP
Vzhledem k vyzkumnemu cíli teto prace se v teto casti prace budu konkretneji zabyvat
jednotlivymi rovinami ctenarske gramotnosti, ktere autori ve sve Metodice rozvoje
ctenarske gramotnosti více specifikovali a rozklícili pro snazsí uchopení cele
problematiky.
První rovinou, ktera je podle meho nazoru zcela zasadní a je nutne se jí venovat uplne
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od pocatku, je rovina vztahu ke ctení. Áby zak dokazal pracovat s knihou ve vsech
ostatních rovinach, je dulezite, aby si vytvoril (za pomoci rodice, pedagoga aj.) pozitivní
vztah ke čtení, s knízkou se tesil a mel vnitrní potrebu knihu precí st. Dalsí slozkou je
doslovné porozumění, ve ktere jde o zvladnutí dany text rozsifrovat a zapojit pri tom
vsechny sve dosavadní zkusenosti a dovednosti, ktere ho navedou k doslovnemu
porozumení textu. Velice dulezitou slozkou, ktera je pro deti ale velmi narocna a musí
se s ní zachazet velmi opatrne, pomalu a musí se nechat detem dostatecny prostor pro
její zvladnutí, je vysuzování. Znamena, aby zak byl schopen kriticky hodnotit dany text
z ruznych hledisek, dokazal dekodovat autoruv zamer, jeho myslenky a vyvozovat
z precteneho zavery. Dalsí nemene dulezitou slozkou je meta kognice, ktera je podle
vyzkumu ve skolach nejmene pouzívana. Zak by se mel naucit reflektovat zamer
vlastního ctení, s címz velmi uzce souvisí volba textu, zpusob ctení, vyuzívaní a vyber
ruznych strategií pro ruzne druhy textu s cílem snadnejsího porozumení a prekonavaní
obtízí napríklad pri slozitosti vyjadrovaní. Zak by mel umet sledovat a vyhodnocovat
vlastní porozumení cteneho. „Prostřednictvím sdílení je rozvíjeno utváření vlastních
názorů a postojů, zároveň však respektování názoru druhých a také uvědomování si
základních pravidel komunikace. Rozvíjí se schopnost formulovat své myšlenky tak, aby
byly srozumitelné pro ostatní a podložit jejich platnost dostatečnými argumenty. Čtení
ovlivňuje názory, postoje i emocionalitu a má vliv na celkový osobnostní rozvoj. Snahou je
podněcování žáků k tomu, aby pozorně vyslechli názor ostatních, respektovali jej a zkusili
jej porovnávat se svým vlastním.“ (KONCEPCE DIÁGNOSTIKÝ, online, cit. 2015-08-21)
Poslední rovinou je aplikace, ktera poukazuje na to, ze ctenarsky gramotny clovek umí
sve získane poznatky, dovednosti a informace vyuzít v zivote a v urcite míre take texty
vytvaret.
Na takto pojate rozdelení rovin navazal v ramci projektu s nazvem Rozvoj ctenarskych
kompetencí v prostredí inkluzivní skoly PedF UK tym doktorandu pod vedením
predních odborníku, ktery v první klícove aktivite projektu podrobneji roviny obsahove
vymezil a ve tretí klícove aktivite vytvoril evaluacní nastroje, kterymi lze provest
diagnostiku urovne a vyvoje zaka prave v jednotlivych rovinach. Publikace je prístupna
22

na internetu a je urcena ke vzdelavacím ucelum a ma tak pomoci ucitelum nejen k lepsí
orientaci v jednotlivych slozkach ctenarske gramotnosti, ale stava se pro ne predevsím
evaluacním nastrojem, díky nemuz mohou ucitele evaluovat aktualní stav rozvoje
ctenarske gramotnosti u svych zaku na zaklade individualní vztahove normy. Soucastí
projektu jsou zpracovane pracovní sesity, portfolia a metodicke pokyny pro ucitele,
ktere jsou umísteny na adrese: http://cteme.eu/?link=28.
Muzeme najít dalsí pomoc pro ucitele, kterí si prozatím nevedí rady a radi by svuj
prístup zmenili? Kolik ucitelu dokaze formulovat, co se skryva pod tímto pojmem?
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2. CESTI UCITELE Á CTENÁRSKÁ GRÁMOTNOST
Na první pohled bychom mohli vnímat toto postavení rovin za sebou od jednoduchych
po ty nejslozitejsí. Není tomu tak. Podle pruzkumu PISÁ se v dnesní dobe dosahuje
relativne nejlepsích vysledku v oblasti porozumení. Domnívam se a z praxe pozoruji, ze
je ve skolach teto rovine venovano nejvíce casu. Mnozí ucitele, kterí nemají povedomí
o tomto clenení ctenarske gramotnosti a dale se nevzdelavají v teto oblasti, povazují
oblast porozumení za nejdulezitejsí (nekdy i jedinou) slozku rozvoje ctenarske
gramotnosti. Bohuzel se najdou i ucitele, kterí porozumení s pojmem ctenarska
gramotnost ztotoznují nebo tyto pojmy zamenují. V roce 2012 Ceska skolní inspekce
delala pruzkum, ve kterem vznesla ucitelum ZS (celkem 122 respondentum) tento
dotaz: „Co rozumíte pod pojmem ctenarska gramotnost?“ Vysledky jsou z meho
pohledu alarmující, ale z hlediska praxe me neprekvapují. Dotazaní ucitele odpovedeli
procentualne takto:
Odpovědi na otázku „Co rozumíte pod pojmem čtenářská gramotnost?“
odpovědi odborníků – učitelů ZŠ (122 respondentů)

počet odp. v %

ctení s porozumením, chapaní obsahu textu

83,3

získavaní a zpracovaní informací

27,5

komunikacní dovednosti (slovní zasoba, vyjadrovaní, tvorba textu) 15
vztah ke knize, literature, prehled o ní

16,7

rozvoj osobnosti a kritickeho myslení

6,7

technika ctení, plynulost

15

jine

2,5
(WILDOVÁ, 2013, s. 27)

Z vyse uvedeneho vyplyva, ze stale velke mnozství ucitelu chape ctenarskou
gramotnost jako porozumení textu. Jine slozky, ktere jsou nemene dulezite, jsou
opomíjeny. Proc tomu tak je? Na tuto otazku nachazím nekolik odpovedí:
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Ve velke míre chybí metodicka podpora skolam a samotnym ucitelum ve smyslu

zakomponovaní tohoto pojmu a s ním stanovenych a jasne definovanych cílu do
kurikularních dokumentu.


U ucitelu muze panovat urcita skepse k ucinnemu rozvoji ctenarství u detí.

Nekterí pedagogove povazují rozvoj ctenarske gramotnosti za ztratu casu. Pokud není
pedagog vnitrne presvedcen o vaznosti a dulezitosti rozvoje ctenarství u detí, jen velmi
tezko se mu bude darit v teto oblasti vzdelavat a obohacovat o nove poznaní svoje zaky.
Musíme si uvedomit, ze ctenarska gramotnost ma velky presah do jinych oblastí zivota
a jak jsem se jiz zmínila vyse, je to nejdulezitejsí slozka funkcní gramotnosti. Z toho
vyplyva, ze clovek musí nezbytne tuto dovednost ovladat, aby dokazal a byl schopny
uspesne fungovat ve spolecnosti. Clovek, ktery je funkcne gramotny, umí nejen texty
precíst nebo napsat, ale dokaze s informacemi z textu pracovat. Dokaze je vyhledat,
trídit, kriticky hodnotit a vyuzít je ve svem praktickem zivote.


Ucitele se dale nevzdelavají v teto oblasti, neumí ctení vyucovat. Dalsí vzdelavaní

ucitelu se jeví jako klícovy moment teto problematiky. Je obtízne po ucitelích pozadovat,
aby u zaku rozvíjeli ctenarskou gramotnost a dalsí kompetence s tím spojene, kdyz jim
samotnym se nedostalo nikdy takove vyuky, nikdy na svych pracovistích nepracovali
s textem tak, aby uvedene klícove kompetence patricne rozvíjeli. Nestací vsak precíst
odbornou publikaci, prírucku nebo si absolvovat jednodenní skolení. V soucasne dobe
jiz existují dlouhodobejsí kurzy a programy, ktere ucitelum pomohou v pochopení
podstaty zmeny v pojetí vyucovaní a nasmerují je k rozvíjení dovedností, mezi ktere
patrí i ctenarska gramotnost. Neziskovou organizací, ktera ucitelum pomaha v tomto
smyslu je napríklad program RWCT. O jeho naplni a cílech se rozepísi v dalsí casti, neboť
v praxi jsem se tímto programem a jeho principy nechala nejvíce inspirovat a metody
prace, ktere nabízí, velmi casto vyuzívam.


Vedení skol neumoznuje materialní a organizacní zabezpecení. Je to zpusobeno

buď tím, ze ma skola jine priority nebo si nemuze z financních duvodu dovolit skolu
materialne vybavit a tím padem ani zabezpecit a prizpusobit tomu organizaci skoly
a samotnou vyuku. Na skolach nesmí chybet motivovane vedení v tomto smeru, ktere
se snazí a projevuje zajem o tuto problematiku a snazí se primet i sve kolegy pedagogy
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o dosahovaní spolecnych cílu treba tím, ze se spolecne domluví na zakomponovaní
a zkonkretizovaní cílu do skolních vzdelavacích programu.


Na mnoha skolach stale prevlada frontalní vyuka, u ktere se jen velmi tezko bude

ctenarska gramotnost rozvíjet ve vsech uvedenych rovinach. K tomu, abychom zvladli
tuto oblast rozvíjet, musíme zmenit nas prístup k samotne strukture hodin. Je potreba
stale více zaclenovat do vyuky kooperativní cinnosti, ať uz se jedna o praci ve vetsích
skupinach nebo ve dvojicích. Nebat se prenaset aktivitu na deti. Konstruovat. Stat se
jakymsi pozorovatelem, ktery nenasilnou formou, bocním vedením, vede deti k jasne
stanovenemu cíli. Spolupracovat s ostatními pedagogy na skole, rozvíjet ctenarskou
gramotnost v heterogenních skupinach a nejen v hodinach ctení, ale uplatnovat
zpusoby prace vedoucí k rozvoji ctenarství i v ostatních vyucovacích predmetech.
Spolupracovat s knihovnou a dalsími institucemi, ktere nam mohou k cílum pomoci.
Nestací vsak vyse popsane, musíme hned na pocatku vedet a predevsím umet si
odpovedet, proč chceme takto pracovat s nasimi zaky. Uvedomit si, ze je tato cesta velmi
dlouha, komplikovana, bude vyzadovat spoustu nasí energie, a ze efektivitu teto
dlouhodobe cinnosti budeme spatrovat postupne podle toho, jakych my ucitele
budeme nabírat zkuseností a dovedností a predavat je tak nasim zakum. Kam se mame
my ucitele obratit pro pomoc, kdo nam pomuze na teto ceste?
2. 1. RWCT
V Ceske republice program pusobí jiz od roku 1997 a tisíce pedagogu prosly skolením.
„Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní
praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v
efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz
na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich
základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou
analýzu.“ (KRITICKE MÝSLENI o. s., online, cit. 2015-08-08)
Ucitele, kterí se budou chtít dozvedet neco více o tomto programu, mohou navstívit
seminare a nejruznejsí skolení, ktere tento program a jeho tvurci pro pedagogy
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pripravují.
RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) neboli Program Ctením a psaním ke
kritickemu myslení. V nazvu se nam vyskytuje pojem, pod kterym si mnozí nedokazí
presne predstavit a zformulovat, oc jde. Pojďme si tedy nejdríve rozklícovat pojem
„kriticke myslení“.
Pojem kriticke myslení
Ve slovníku cizích slov se od R. Kohoutka docteme, ze je to „dovednost a proces řešení
problémů na základě pečlivé myšlenkové analýzy a hodnocení teorií, hypotéz
a důkazů.“ (SLOVNIK CIZICH SLOV ÁBZ, online, cit. 2015-08-17)
Podrobnejsí petibodovou definici popisuje v Kritickych listech David Klooster:
1. „Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Ve třídě, kde se kritickému myšlení učí, každá
osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet
za vás. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního
vlastnictví k myšlenkám. Studenti a žáci tudíž musejí pociťovat svobodu myslet za sebe
samé.“
2. „Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Někdy se říká:
Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou. Abychom mohli vést složité úvahy, potřebujeme
docela hodně „surovin”, faktů, nápadů, textů, teorií či hypotéz, dat, pojmů.“
3. „Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. Lidské bytosti mají
jako svou základní životní orientaci zvídavost vůči okolnímu světu. … Zvědavost je totiž
základní vlastnost života. …Skutečné učení se na každé úrovni vyznačuje snahou řešit
problémy a odpovídat na otázky, které povstávají z žákova vlastního zájmu a z jeho
potřeb.“
4. „Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech. Kritičtí myslitelé si vytvářejí
vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody.
Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností
a praktičností vyniká to jejich řešení.“
5. „…kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky jsou ověřovány
a zdokonalovány tím, jak se o ně dělíme s ostatními.… Když diskutujeme, čteme,
debatujeme, nesouhlasíme a také si užíváme předávání a přijímání myšlenek, zapojujeme
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se

do

procesu,

který

prohlubuje

a

propracovává

naše

vlastní

postoje

a názory.“ (KLOOSTER, online, cit. 2015-08-17)
Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s druhými, dokáže zítra samo.
Vygotskij
(in FISHER, s. 104)
Z hlediska vzdelavacího procesu je velmi podstatne, aby se zaci naucili kriticky
uvazovat a dokazali to vyuzít v praktickem zivote. Porozumet necemu, zhodnocovat
informace, vyvozovat zavery a spravne se rozhodovat, je dulezitym vkladem do
budoucího zivota. Samozrejme je to i jeden z cílu zakladního vzdelavaní. Jak tedy na to?
Jak naucit zaky kriticky myslet? Muzeme si pomoci napríklad trífazovym modelem
ucení EUR, ktery je zakladním principem programu RWCT.
EUR

Pri vysvetlovaní tohoto pojmu se muzeme podívat za hranice k nasemu nejblizsímu
sousedovi, a sice na Slovensko. Slovenska autorka Kasiarova se ve sve praci zabyva take
tímto modelem. Jako autory tohoto modelu uvadí Meredith a Steele. Popisuje ve sve
praci velmi podobne vsechny tri faze tohoto modelu a na zaver uvadí, ze je treba, aby
mezi jednotlivymi aktivitami byla zachovana kontinuita, aby mely primereny rozsah
a bavily kazdeho zaka (KÁSIÁROVÁ, 2012)
EUR je vlastne trífazovy model ucení. Staví zaka do role aktivního spoluhrace, ktery
prinasí svoji vlastní zkusenost, poklada otazky, pracuje s novymi informacemi,
kooperuje se svymi spoluzaky a ucitelem, vyjadruje se, jak nove poznatky pochopil a na
zaver vse zhodnocuje a reflektuje.
E – evokace:
Cílem první faze je aktivizace a motivace zaku. Zaci si nejprve uvedomí a vyjadrí slovy,
co by mohli vedet o zadanem tematu a zaroven se soustredí na to nezname. Formulují
otazky, ktere je k tematu napadají, a ke kterym by chteli behem dalsí casti vyuky najít
odpoveď. V teto fazi dochazí vlastne k zaktivizovaní myslení zaku a zohlednení jejich
potreb a zajmu. Evokace motivuje deti k pokracovaní. Zak pristupuje k praci jako tvurce,
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coz ho vlastne prirozene nutí k poznaní neceho noveho a pro nej zajímaveho. Vhodnymi
metodami pro tuto fazi jsou napríklad myslenkove mapy, brainstorming, volne psaní
atd.
U - uvedomení si vyznamu informací:
Cílem teto faze je aktivizace pri praci s necím novym, prozatím zcela neznamym. V teto
fazi se zaci dozvídají k tematu neco noveho, porovnavají to se svymi predstavami
a myslenkami. Snazí se novemu porozumet, kladou si otazky, hledají souvislosti
a vyznamy. To vse na zaklade kooperace se spoluzaky a ucitelem, na zaklade diskuse
a vymeny nazoru zucastnenych. V teto fazi muzeme vyuzívat ruznych metod
postavenych predevsím na kooperaci zaku. Vhodnym príkladem mohou byt metody:
skladankove ucení, snehova koule, obíhající flipy atd. V teto fazi se zaci ucí predavat
svoje napady a nazory, ucí se vyslechnout a prijímat nazory druhych a porozumet jim.
R – reflexe:
Jde o konecnou fazi, ve ktere si zaci uvedomí, co noveho se naucili, vratí se ke svym
puvodním myslenkam a predstavam o danem tematu. Zhodnotí, co se jim potvrdilo ci
naopak, v cem se mylili. Spolecne zhodnotí i nazory a napady druhych ve vzajemne
spolupraci. V teto fazi se vetsinou vracíme k metodam vyuzívanych v evokaci. Napríklad
diskutujeme nad myslenkovou mapou, opravujeme ji a vylepsujeme.
Pro tento proces je charakteristicka zmena v postavení ucitele v príme vyuce. Ucitel se
stava partnerem, ktery vede zaky k aktivite, tvurcí cinnosti a k samotnemu resení
problemu. Vede zaky k tomu, aby si sami prichazeli na nove poznatky, dovednosti
a pritom rozvíjeli svoje postoje k ucení.
Ve velke míre take dochazí ke zmene komunikace mezi ucitelem a zaky a mezi zaky
navzajem. Vsichni se stavají partnery, kterí mají pravo na svuj nazor. Pravo na to, aby si
ho obhajili nebo naopak, aby dokazali prijmout, ze se mylili.
„Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se
dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění
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a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.“ (KRITICKE MÝSLENI, online, cit. 2015-08-17)
Program a jeho autori vas na skolení seznamí s nejruznejsími metodami prace, ktere
lze aplikovat ve vyucovacím procesu. Program dba na to, abyste si ze seminaru odnesli
prakticke zkusenosti, vyzkouseli si jednotlive metody prímo na seminari, s kolegy
diskutovali o vysledcích a pri dalsím setkaní si sdíleli sve poznatky a problemy, ktere
nastaly behem odzkousení metod ve svych trídach.
Zmeny v prístupu k praci
Pokud nas program presvedcí a budeme chtít vyuzívat osvedcene metody ve sve praxi,
musíme si vsak uvedomit jednu zcela zasadní skutecnost, a tím je zmena v pojetí
vyucovaní ze strany ucitele pri vyucovacím procesu. Jak musíme tedy zmenit nas
prístup v praxi?


Ucitel musí vytvaret ve tríde bezpecne prostredí v tom smyslu, ze kazdy jedinec

ma pravo na svuj nazor, postoj a nemusí se obavat reakce druhych.


Ucitel pripoustí a uvedomuje si, ze neexistuje jen jedna spravna odpoveď na

danou otazku a ma radost z toho, kdyz jsou zaci aktivní a tvoriví a odpovedí se sejde
více.


Ucitel se snazí formulovat zakum takove otazky, ktere je nutí k premyslení ve

vyssím radu. To znamena, ze klade otazky otevrene, na ktere se v danem textu nenajde
odpoveď, ale nutí zaka o odpovedi premyslet.


Ucitel dokaze prijímat nazory zaku, ktere se odlisují od jeho vlastních nazoru,

a podporuje je.


Ucitel vede deti k diskuzi mezi sebou. Ucí je, aby se neobracely pouze na ucitele

jako jedineho znající odpoveď na jejich otazku.


Ucitel pripoustí, ze není jedinym zdrojem informací ve tríde.



Ucitel si zvyka na to, ze kazdy zak si odnasí z hodiny jine poznatky a dovednosti

podle svych vlastních potreb a mozností.


Ucitel ovlada kooperativní metody a strategie.



Ucitel velmi peclive planuje a promyslí ucební strategie a postupy jednotlivych

cinností.
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Ucitel se ucí novym technikam hodnocení.

Ucitel neustale reflektuje svoji praci. (KRITICKE MÝSLENI, online, cit. 2015-08-17)
2.2. ZAHRANIČNÍ INSPIRACE
Dalsím nemalym pomocníkem pro pedagogy by mohla byt spoluprace se skolami, kde
tímto zpusobem pracují. Mohli by se inspirovat i v zahranicí, kde dosahují mnohem
lepsích vysledku ve vyzkumech. Napríklad ve Finsku. Proc tomu tak je?
Finske skolství oproti jinym zemím podporuje ve velke míre inkluzivní prístup ke
vzdelavaní. Bez ohledu na to, z jakeho socioekonomickeho prostredí deti prichazejí do
skoly, se snazí o rovne a spravedlive vzdelavaní. To vsak není jediny faktor, ktery ve
velke míre ovlivnuje ctenarskou gramotnost u finskych detí, ktera je podle vyzkumu
PISÁ na velmi dobre urovni. Finske deti jsou velmi podporovany ve vsech zajmech
a zalibach. Finske deti mají velky zajem o cetbu. „Zájem o čtení je mezi finskými dětmi
zároveň nejsilnější ze všech zkoumaných zemí. Je zde rozvinutější síť knihoven a žáci je
relativně více využívají, než je např. běžné v České republice (a víte, jak jsme na své
knihovny pyšní). Finské děti si půjčují průměrně jednu knížku týdně. Od rodičů si škola
přeje, aby aspoň 15 minut denně svým dětem doma četli. Finští učitelé zároveň sdílejí
názor, že aktivní uživatelé PC bývají zároveň i aktivními čtenáři, což v roce 2003 potvrdil
i český výzkum mezi čtenáři.“ (PROCHÁZKOVÁ, HÁUSENBLÁS, online, cit. 2015-08-20)
Zajem o cetbu je velmi podporovan jiz od prvních rocníku skolního vzdelavaní. Detem
je ponechan prostor pro vypravení, se kterym se dale pracuje. Ucitel shrne vypravení
do 1 – 2 odstavcu. Zak, ktery dany príbeh vypravel, prida ilustraci a starsí zak ho jeste
prelozí do anglictiny. Vsechny príbehy jsou vystavene ve skole, deti si je rady ctou
a prohlízejí. Na prípravu a samotnou realizaci se zda nebyt tento zpusob rozvoje
ctenarskych dovedností az tak slozity, ale je v nem videt vzajemne propojení nekolika
cílu. Deti se ucí naslouchat, komunikovat, vypravet, shrnovat, spolupracovat a ucit se
navzajem.
Na deti ani na ucitele není vyvíjen takovy tlak, jaky muzeme pociťovat na nasich skolach.
Z vlastní zkusenosti víme, ze pokud jsme do neceho nuceni, nechce se nam danou
cinnost vykonat, tím padem se ani nedarí a dobre vysledky se nedostaví. Ve finskych
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skolach se snazí prirozenym, nenasilnym zpusobem a vhodnymi metodami privest deti
ke kniham. Ucitele casto detem predcítají, deti mají moznost císt ve skole svoji knízku.
Starsí zaci si sepisují, editují, vydavají, tisknou a prodavají svoje knihy. Velmi casto se
zapojují do mezinarodních projektu rozvoje ctenarske gramotnosti. Oproti ceskym
detem mají finske deti vetsí svobodu rozhodovaní o svem ucení, címz získavají vetsí
nezavislost, motivaci k dalsímu ucení a dovednost dokazat se rozhodnout.
O podobne metody prace a system rozvoje ctenarske gramotnosti se snazí urcite
i nemala cast ucitelu u nas. Nemohou na to byt vsak sami. To nestací. Áby dokazali
dostat svoje zaky na uroven tech finskych, musí prijít podpora od jejich nadrízenych,
nesmí byt na ne vyvíjen natlak napríklad v podobe testovaní zaku. Za velmi dulezite
povazuji kvalitní klima skoly, spolupraci kolegu a ponechaní jiste míry svobody, jaky
zpusob vyuky si pro svoje zaky zvolí s ohledem na jeho moznosti a individualní potreby
svych zaku.
Dokazal by cesky ucitel zmenit svuj zpusob vyuky a priblízit se tomu finskemu?
Domnívam se, ze nejtezsí by bylo dat detem vetsí svobodu, nezavislost a nechat deti
spolurozhodovat o tom, jak bude vyuka vypadat. Jsme na tento zpusob vzdelavaní
pripraveni? Rozhodne by se musela navysit míra autonomie skol a predevsím postavení
ucitele ve spolecnosti. Mela by zavladnout duvera, spoluprace a nadsení.
Pokud se rozhodneme pro tuto narocnou cestu, meli bychom se take zorientovat v tom,
jak jsou na tom cestí zaci se ctením a ctenarskou gramotností. Pokusit se najít duvody,
proc tomu tak je a na zaklade nich hledat resení.
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3. CESTI ZÁCI Á CTENÁRSKÁ GRÁMOTNOST
Od roku 2000, kdy se zacala uroven ctenarske gramotnosti sledovat, se nejvíce zhorsili
cestí zaci v oblasti postoju ke ctení. V testech PIRLS z roku 2001 byla zjistena uplne
nejmensí obliba ctení u ceskych zaku mezi 35 zkoumanymi zememi. Predevsím chlapci
mají problemy, od knih se odklanejí k pocítacum a televizním obrazovkam. Kniha oproti
televizním obrazovkam je prílis casove narocna. Ctení vyzaduje od zaka aktivitu, ktera
je pro nektere zaky velmi nesnadna, a tou je myslení. Pri ctení se musí zak soustredit,
aby porozumel. Obcas musí dokonce vynalozit velke usilí, aby pochopil a umel si
predstavit. To není jako na televizní obrazovce, kde se objeví hotovy obraz a ten,
kdo sleduje televizní porad, si nemusí nic predstavovat. Navíc kniha nutí deti premyslet,
predstavovat si a byt trpelivy, protoze dej v knize neprobíha rychlym spadem, jako je to
u akcních filmu a pocítacovych her. Konec takoveho akcního filmu vetsinou díte lehce
predvída, pricemz u knih by muselo císt pozorne, zamyslet se, u nekterych titulu ani
nepreskakovat stranky, aby se dopatralo treba i prekvapiveho a necekaneho konce. „To
jsou jen některé z příčin, proč čtenářství dětí vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých,
a navíc podpory v pravý čas a v užitečné podobě.“ (NUV, 2011, s. 7)
Kde hledat chybu a jak ji napravit? Mohli bychom spekulovat o prícinach nezajmu
o knihy; o tom, ze v dobach narodního obrození byla literatura velmi uznavana,
k spisovatelum se vsichni chovali s velkou uctou. Mozna tato ucta byla az neprimerene
nadsazena a prehnana, jak ve sve knize uvadí Otakar Chaloupka. Ávsak dale píse, ze …
„Dnes vše vzbuzuje dojem, že čtenáři od krajnosti přehnané úcty přešli ke krajnosti
lhostejnosti“. (CHÁLOUPKÁ, 2002, s. 15)
Vytvaríme vsak detem zakladní a primerene podmínky k tomu, aby knihu pokladaly za
sveho prítele ci radce? Ktere podmínky jsou povazovany za ty zakladní?
3.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Pri vymezovaní podmínek jsem se nechala inspirovat Metodikou rozvoje ctenarství
a ctenarske gramotnosti (str. 9):


Nikdo ve skole nepovazuje ctení za ztratu casu, dospelí jsou modelem ctenare.



Musíme se umet u knízek zastavit. Premyslet a spolecne, ve skupinach nebo
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dvojicích si o nich povídat. Spravny ucitel by mel byt pro deti vzorem, to
znamena, ze pokud deti ctou, ucitel cte s nimi. Ma to sve duvody a opodstatnení.
Deti se více soustredí pouze na ctení, pokud ucitel cte s nimi.


Cas – dostatek, pravidelnost, cetnost. Deti mají rady a pozadují rytmus
a pravidelnost od pocatku jejich zivota. Stejne je to i s cinnostmi, ktere se
pravidelne opakují. Je nutne dat detem dostatecny prostor a cinnosti neuspechat.



Predcítaní. I kdyz uz deti umejí císt, je velmi dulezite, predevsím pro navození
vztahu ke ctenarství, detem predcítat. Nezalezí na veku, predcítat muzeme zacít
kdykoliv. Pri predcítaní si odnasejí zazitek z cetby i slabí ctenari nebo deti
s poruchami ucení, kterí mají problem s vlastní cetbou.



Dostupnost knih a textu. Najít vhodne zpusoby dostupnosti nejruznejsích textu
povazuji za jednu ze zakladních podmínek pri rozvíjení predevsím roviny
vztahu ke ctení.



Vlastní volba knihy. Dat moznost detem o necem rozhodnout, nechat na nich
vlastní volbu je jeden z predpokladu uspesne prace s nimi.



Prílezitost pro ctenarskou odezvu a sdílení. Pokud jako ucitel povazujeme za
dulezite, aby deti mezi sebou sdílely sve osobní dojmy z cetby, mame velke
moznosti, ktere nam nabízejí inovativní metody podporující rozvoj ctenarske
gramotnosti. Áť uz jde o dílny ctení, ve kterych deti pracují s vlastními knihami
nebo ruzne podpurne metody. Dalsím vhodnym príkladem muze byt vyuzívaní
ruznych strategií ctení, napr. parove ctení, ctení ve skupinach.



Ctení je propojeno se psaním. Dobrym príkladem je prace s podvojnym deníkem,
ve kterem zak doslovne vypisuje z knihy pro nej dulezita nebo necím zajímava
místa (nazvano citatem) a ke kazdemu citatu doplnuje svuj vlastní komentar
vyjadrující jeho myslenku, dojem, proc si dany citat vybral, proc ho oslovil, co
mu pripomnel atd. Existují dalsí metody prace, ve kterych zak na zaklade ctení
tvorí psane zapisy. Vhodnym príkladem muze byt Vennuv diagram, literarní
dopisy, petilístek, volne psaní a dalsí.

Muzeme vymezene podmínky vyuzít k rozvoji ctenarske gramotnosti u zaku
navstevující malotrídní skolu? Jaka jsou tedy její specifika?
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4. MÁLOTRIDNI SKOLÁ
Uz z nazvu je patrne, ze pujde o skolu, kde je malo tríd. Nesmíme vsak tuto skolu
spojovat s kazdou skolou, kde je mene rocníku. Hlavním charakteristickym rysem
malotrídní skoly je, ze v jedne tríde jsou vyucovani zaci více rocníku najednou. Vznikají
predevsím v malych obcích, kde se v jednom rocníku setka maly pocet zaku a jsou
zrizovany predevsím proto, aby deti nemusely dojízdet do vetsích mest a je jim tak dana
moznost vzdelavat se ve znamem prostredí sveho bydliste nebo velmi blízkem okolí.
Nejcasteji se nachazejí v obcích s mene jak 1 000 obyvateli (TRNKOVÁ, 2010, s. 77).
V Ceske republice mohou byt tímto zpusobem organizovany pouze rocníky prvního
stupne, tj. 1 – 5. rocníku.
V soucasne dobe se v nemale míre setkavame s nazorem, ze na malotrídní skole nejsou
zajisteny stejne podmínky pro zaky jako na plne organizovanych skolach, a ze kvalita
vyuky taktez neodpovída „velkym“, plne organizovanym skolam. Velka cast verejnosti
se domníva, ze venkovska nebo malotrídní skola nedokaze predat svym zakum kvalitní
vzdelavaní predevsím kvuli zavedenemu systemu spojovaní jednotlivych rocníku.
Pritom se metody a formy prace, ktere vyuzíva ucitel na malotrídní skole pri sve praci,
tak moc priblizují inovativním metodam a zpusobum prace v soucasnem skolství.
Prucha ve sve publikaci Alternativní školy a inovace ve vzdělávání zahajuje prehled
inovativních koncepcí vzdelavaní prave tematem malotrídek. Staví je tak na uroven
bezneho standardního skolství, ale uvadí, ze bohuzel nejsou dnes uz spojovany
s novymi, atraktivnejsími projekty a inovacemi skolního vzdelavaní. Obhajuje se slovy,
ze: …„malotřídní školy, resp. vyučování ve věkově smíšených třídách je důležitou
pedagogickou alternativou, že inovace je i tím, co už kdysi existovalo a je znovu
objevováno a zaváděno“. (PRUCHÁ, 2001, s. 51 - 52) Prucha svuj postoj navíc doklada
vymezením nekolika alternativních pedagogickych rysu malotrídních skol:
1. Malotrídní skoly uplatnují prevazne skupinove vyucovaní. Vyplyva to prirozene ze
slození trídy – treba v trojtrídní skole pracuje jeden ucitel s detmi príslusejícími vekove,
resp. administrativne ke trem rocníkum a musí jim kompenzovat to, ze tito zaci se
nevzdelavají zvlasť podle rocníku se svymi uciteli. Prakticky to znamena, ze ucitel musí
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zaky vsech rocníku zamestnavat necím jinym – a to tak, aby se jednotlive skupiny
vzajemne nerusily.
2. V malotrídních skolach se uplatnuje princip tzv. otevrene trí dy, coz znamena,
ze zaci patrící k jednomu rocníku se pro nektere predmety spojují s zaky jineho rocníku,
coz ve standardní uplne skole nelze realizovat kvuli poctu zaku. Mohou take vznikat
skupiny s rovnocennou urovní vzdelaní, tj. skupiny zaku, kterí bez ohledu na vek ci
rocník dosahují v nekterem predmetu stejnou uroven vedomostí a dovedností a mohou
se proto ucit spolecne.
3. Malotrídní skoly zvysují socialní kooperaci mezi zaky. Je to prirozene – zaci techto
skol jsou mnohem casteji vystaveni prílezitostem spoluprace ve vyucovaní, respektu
k ostatním, napr. jiz z provozního duvodu, kdy v jedne skupine musí pracovat tak, aby
nerusili vyucovaní v jine skupine ci skupinach. Ve standardních skolach s oddelenymi
ucebnami pro jednotlive rocníky k teto kooperaci tak casto dochazet nemuze (PRUCHÁ,
2001, s. 53). Spoluprace zaku na malotrídní skole je pro ne zcela prirozenou cinností .
Zaci mnohem casteji spolupracují se svymi vrstevníky, se spoluzaky z jinych rocníku
i s ucitelem. Kooperace je casta a vzajemna.
4.1. VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY


Díky malemu poctu zaku ve tríde je kazdemu zakovi dan mnohem vetsí prostor
se vyjadrit, komunikovat, sdílet, hodnotit.



Vetsina detí prichazí do skoly z jednoho predskolního zarízení, ktere je vetsinou
v pravní subjektivite se skolou. Temer vsechny deti se tedy znají, mají tak
mnohem snadnejsí vstup do první trídy. Znají prostredí skoly, nejdou
„do neznama“. Velmi rychle poznavají vsechny ucitele a provozní zamestnance
skoly, dobre se po male skole pohybují a orientují.



Starsí spoluzaci byvají k mladsím tolerantní, vekove smísene skupiny jsou
na malotrídkach samozrejme a prirozene.



Díky organizaci vyucovaní se deti stavají více samostatnymi, s problemem
nejdou hned za ucitelem, ale snazí se ho nejdríve vyresit samy nebo v ramci
skupiny svych vrstevníku.
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Ve skole panuje príjemne rodinne klima, rodice mnohem více komunikují se
skolou a predevsím s trídním ucitelem sveho dítete. Více se zapojují do skolních
akcí. Tyto príjemne navozene vztahy pomahají detem, aby se ve skole cítily
dobre.



Pri vyucovaní se vyuzíva mnohem více inovativních metod a forem prace, ke
kterym je treba prostor. Deti velmi casto pracují ve skupinach nebo kooperují ve
dvojicích. Pri praci ve skupinach je vzdy dan prostor k tomu, aby na zaver kazda
skupina mela moznost se vyjadrit. Volneho prostoru se vyuzíva pro
komunikativní kruhy, pro vyuzívaní dramatickych prostredku ve vyuce.



Deti jsou mnohem více vedeny ke kooperaci nejen ve trídním kolektivu, ale take
v ramci jinych tríd.



Deti traví více casu pri individualní praci, stavají se tak samostatnejsími.



Mladsí deti mají moznost se ucit od starsích.



Díky dobremu klimatu v cele skole dochazí k mnohem hlubsím vztahum mezi
uciteli a detmi. Deti jsou otevrenejsí, nebojí se vyjadrit svuj nazor, mají vetsí
potrebu s ucitelem komunikovat o problemech



Kazde díte zazije interakci s ucitelem. Myslím tím i ty nadane, kterí nepotrebují
„akutní pomoc“, ale jen hledají cestu a touzí po tom, aby i jim se ucitel
individualne venoval.



Kazde díte dostava po ukoncene praci okamzitou zpetnou vazbu.

4.2. VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE
Jake vyhody prinasí malotrídní skola uciteli, ktery zde vyucuje?


Lepe pozna kazdeho zaka. S kazdym zakem muze pracovat individualne podle
jeho potreb. Ma moznost si prekontrolovat, zda konkretní zak pochopil danou
latku, zda dane ucivo zvlada a prípadne mu pomoci. Rychleji rozpozna prípadne
specificke poruchy ucení nebo chovaní.



Ucitel muze do vyuky vnest neco noveho. Inovativní prvky vyucovaní, ke kterym
potrebuje predevsím prostor. Jeho vyucovaní se tak stava pestrou paletou
metod.
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Mezi uciteli na malotrídní skole panuje príjemna atmosfera, ucitele spolu
kooperují, predavají si zkusenosti a mají spolecne plany.



Ucitel zna dobre rodinne zazemí kazdeho zaka. Mnohem více rodice pomahají
pri skolních akcích, jsou sdílnejsí a otevrenejsí vuci skole.



Maly pocet zaku ve trídach dava moznost pracovat na projektech, pri kterych se
setkavají vekove smísene skupiny zaku z ruznych rocníku.

4.3. MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA VERSUS ALTERNATIVNÍ ČI INOVATIVNÍ
Ztotoznuji se s nazorem Pruchy, ze malotrídní skola je svym zpusobem skolou
alternativní, nebo muzeme ríci skolou, ktera ve velke míre vyuzíva inovativních prvku
soucasneho vzdelavaní. V teto casti se tedy pokusím vyhledat v soucasnem skolství
inovace a alternativy, ktere se velmi podobají zpusobum, metodam a formam prace
uplatnovanych na malotrídních skolach. Álternativní – inovativní? Tyto dva pojmy
musíme nejdríve objasnit.
V knize Pedagogika pro ucitele se Ivana Tvrzova pri vysvetlovaní pojmu alternativní
skola opíra o pojetí K. Rydla:…“alternativní školy jsou ty, které pracují na základě
partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám.“ (RÝDL, 2002,
s. 7 in VÁLISOVÁ, KÁSIKOVÁ (eds.), s. 95) U pojmu inovativní skoly se opíra
o V. Spilkovou a J. Koťu:…“inovativní školy se snaží o proměnu v rámci běžné školy. Kladou
důraz na osobnostní a sociální rozvoj žáka, na konstruktivistické způsoby ve
zprostředkovávání poznání, na integraci ve vyučování, na kooperativní strategie učení,
na partnerskou komunikaci uvnitř školy, spolupráci školy, rodiny, obce.“ (SPILKOVÁ,
KOTÁ, 1998, s. 342 in VÁLISOVÁ, KÁSIKOVÁ (eds.), s. 96)
Bez ohledu na terminologicke problemy mezi temito dvema pojmy, ktere se jeví
z pohledu znacne neujasnenosti a nejednotnosti, musíme hned z techto dvou definic
rozpoznat, ze se malotrídní skola zpusoby a metodami prace velmi podoba
alternativním ci inovativním skolam ze vsech pohledu vyse zmínenych.
Z dostupnych alternativních a inovativních smeru, ktere se uplatnují v ceskem skolství,
se malotrídní skola podoba nejvíce Montessoriovskym skolam a programu Zacít spolu.
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Pojďme si vymezit, v cem se tyto jednotlive typy alternativních programu nejvíce
podobají zpusobum prace na malotrídních skolach:


Vyucovaní v Montessoriovskych skolach je realizovano ve smísenych skupinach,
ve kterych dochazí k vzajemne kooperaci mladsích a starsích spoluzaku. Mladsí
zaci se motivují tím, co uz umejí jejich starsí kamaradi a starsí pomahají mladsím
v jejich poznaní a ucení. V techto typech skol jsou zaci vedeni k velike
samostatnosti, ucitel zustava v pozadí. Jejich heslem je: „Pomoz mi, abych to
dokazal.“ (VÁLISOVÁ, KÁSIKOVÁ (eds.) s. 97) Trídy mají prizpusobene praci ve
skupinach, musí mít tedy trídy prostorne.



Program Zacít spolu (v zahranicí pod nazvem Step by Step) je:…“vzdělávací
program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku,
který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice.
V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100
mateřských a 80 základních škol.“ (ZÁCIT SPOLU, online, cit. 2015-08-29)



Zduraznuje individualní prístup k díteti a partnerství skoly, rodiny a regionu

(VÁLISOVÁ, KÁSIKOVÁ (eds.) s. 98). Zaci pracují v tzv. centrech aktivit, ve kterych
pracují individualne, ve dvojicích, ve skupinach, za pomoci ucitele. Nejvetsí
duraz je kladen na kooperaci.


V obou prípadech je velky duraz kladen na spolupraci s rodinou.

Na zaver teto casti tedy shrnu spolecne rysy uvedenych typu skol, kterymi se mozna
odlisují od jinych typu skol, v nekterem ohledu více, v nekterem mene a ve vyrazne míre
ovlivnují nejen rozvoj ctenarske gramotnosti a ctenarství u detí:


partnersky vztah ucitele a zaku



partnersky vztah skoly a rodiny a jejich vzajemna spoluprace



ruzne formy kooperativního ucení



individualní prístup



samostatnost zaku



moznost upravy prostredí dle potreb
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Je skoda, ze nevychazí více odbornych publikací, ktere by se zabyvaly vyucovaním na
malotrídních skolach, aby se v podvedomí lidí tyto skoly staly vazenymi a nemusely
o sve postavení v dnesním systemu skolství tak tvrde usilovat.
Pritom Trnkova ve svem príspevku uvadí, ze Ceska skolní inspekce (dale jen CSI), ktera
se zabyva sledovaním kvality urovne naseho skolství, nijak ve svych vyrocních zpravach
malotrídní skoly nevyclenuje z pohledu urovne a vysledku vzdelavaní, naplnovaní
skolních vzdelavacích programu, dodrzovaní pravních predpisu aj. V jedinem bodu je
vsak malotrídní skola velmi casto zminovana, a sice v kapitole Podmínky vzdělávání
(TRNKOVÁ, 2007). V soucasne dobe jde predevsím o materialne – technicke
zabezpecení. Díky malemu mnozství zaku na techto skolach si reditele nemohou dovolit
tak casto obmenovat ucební pomucky, ucebnice jsou zastarale a veskere vybavení
techto skol si leckdy pamatují i prarodice soucasnych zaku.

Ucitele jsou casto

omezovani nakupovaním ucebních pomucek a kopírovaním ucebních materialu. Presto
si dovolím tvrdit, ze ucitele na techto typech skol pracují s velkym usilím dovest deti na
jejich pomyslnou prícku osobního maxima, i kdyz tech prekazek v praci není malo.
Mozna je v jejich snaze a usilí posiluje nadsení, touha a nadeje, ze se jejich situace do
budoucna zlepsí.
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5. INDIVIDUÁLIZÁCE VE VÝUCE
„Důležitým faktorem výuky, který i v mezinárodním měřítku ovlivňuje rozvoj čtenářské
gramotnosti, je individuální podpora žáků ze strany učitele a očekávání, že všichni žáci
dosáhnou přijatelných výsledků. V případě čtenářské gramotnosti a výzkumu PISA měli
žáci možnost konkrétně vyjádřit, jak často učitel projevuje v hodinách českého jazyka
zájem o pokrok každého z žáků, do jaké míry dává žákům příležitost vyjádřit vlastní
názory, pomáhá žákům s jejich prací, nepokračuje ve výkladu, dokud všichni žáci učivu
neporozumí, pomáhá žákům s učením. Česká republika patří k zemím, kde se podle
výsledků PISA dostává žákům druhé nejmenší podpory ze strany učitele.“ (SÁRKOZI,
online, cit. 2015-09-04)
Pokud chceme nahlednout a porozumet termínu „individualní“ z pohledu zaku
a skolního vyucovaní, musíme si uvedomit, ze se tento termín objevuje v nekolika
rovinach. Jedna rovina je individualní prístup ucitele k zakum, dalsím je
individualizovana vyuka a tretí rovina vysvetluje individualní zvlastnosti zaku. Vsechny
roviny spolu uzce souvisí a vzajemne se propojují.
Jak jsou tyto roviny spolu provazany?
Individualní prístup je jedna z mozností, kterou jako ucitele na malotrídních skolach
musíme vyuzít vzhledem k malemu poctu detí ve trídach. Cílem je vlastne privest
kazdeho zaka ve tríde k jeho osobnímu maximu. Jak toho docílíme? Vyuzijeme zakova
individualního potencialu a vneseme do aktivity urcity zpusob individualního prístupu,
ktery konkretnímu zakovi nejvíce vyhovuje. Ábychom to dokazali, je vsak nutne zaka
dobre poznat, vedet, jak reaguje, jaky pouzíva styl ucení, jake ma charakterove
vlastnosti a dalsí. Meli bychom se snazit umet odhadnout zaky a diferencovat je podle
zakladních dimenzí osobnosti.
Pokud se orientujeme v zakladní typologii osobnosti, muzeme ji vyuzívat pri skolním
vyucovaní k tomu, abychom chapali ruzne projevy zaku na danou situaci, abychom mu
dokazali pomoci dosahovat co nejlepsích skolních vysledku. Musíme mít vsak stale na
pameti, ze není v nasich silach, ani pro zaka to není zcela prínosne, kdyz se budeme
drzet a vychazet mu ve vsem vstríc podle jeho potreb. „Žáci by se měli naučit vážit si
odlišností, přizpůsobit se, když to školní práce nebo požadavky vyžadují.“ (MIKOVÁ,
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STÁNG, s. 166)
Kazdy zak potrebuje obcas, jeden casteji, druhy mene, individualní interakci s ucitelem.
Kazdy ucitel by si mel najít chvíli pro zaka, kdyz prave vypozoroval, ze zak pomoc
potrebuje. Treba dane latce nerozumí, neví si rady, jak pokracovat nebo jen potrebuje
chvíli, kdy se ucitel bude venovat jen a jen jemu. Je v nasich silach, abychom dokazali
individualní prístup zajistit ve trídach s triceti zaky? Casto jdou do pozadí deti, ktere
svoji praci zvladají. Tyto deti bohuzel tak casto nepocítí individualní pozornost ucitele.
Ve trídach, kde pocet zaku nepresahuje dvacet, tento prístup lze velmi dobre vyuzívat.
Dokonce i detem, ktere nepotrebují pomoc s ucením, dokaze ucitel vyclenit v hodine
nekolik minut na to, aby se venoval prave jim. Individualním prístupem muzeme
rozumet jen zodpovezení na konkretní otazku zvídaveho zaka, ktera je treba nad ramec
uciva, ale toto díte zajíma a hleda u ucitele odpoveď. I ta zdanlive kratka doba, kdy ucitel
odpovída na otazku a spolecne se zakem se nad ní zamyslí, stací, aby díte pocítilo zajem
ze strany ucitele. Zdenek Fisher ve sve knize Ucíme deti myslet a ucit se popisuje, ze: …
„jednotlivé děti potřebují rozdílné druhy pomoci; například ukázky pracovní techniky,
radu či povzbuzení, nebo informaci, která jim pomůže v další práci.“ Takovou individualní
pomoc nazyva individuálním kognitivním vedením, ktera neposkytuje „jen poznatky
a vědomosti, ale rozvíjí u nich ty schopnosti, které jim pomáhají přenášet to, co se naučili,
do jiných situací.“ (FISHER, s. 124) Mnoho ucitelu by jiste namítlo, ze nema dostatecny
prostor pro to, aby vyuzívali tento prístup. Meli bychom jít prirozenou cestou; ucinit
individualní kognitivní vedení prirozenou soucastí vyucovacího procesu a nahradit tak
bezny zpusob vedení vyucovacích hodin. Zcela jiste to prispeje k vyraznemu zlepsení
vysledku ucení a schopnostem naucit se ucit. Rusky psycholog Vygotskij tvrdil, ze …
„děti si rozvíjejí konkrétní poznávací dovednosti spoluprací s kvalifikovanými
praktiky.“ (FISHER, s. 126) Zjednodusene bychom rekli, ze slabsí zak, ktery potrebuje
pomoci, se nejvíce naucí od sveho vzoru – v nasem prípadu od ucitele nebo spoluzaka.
Nejprve ho plne vede, ukazuje mu zcela nenasilnou formou sve strategie ucení.
Postupne a pomalu nechava slabsího zaka prebírat za sve ucení odpovednost. Dobry
pedagog musí mít k tomuto nejaky „sesty smysl“, nesmí nad mírou pomoci moc
premyslet. Zkratka se snazí prirozenou cestou individualne pomoci, ale ponechat na
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díteti samotnem, aby si k cíli doslo samo, pouzívalo sve vlastní myslení.
„Moudry muz vyucuje sve zaky tak, ze je vede, ale nevlece;
pobízí je vpred, ale netlací;
otevíra jim cestu, ale neprivadí je k cíli…
Dobrym ucitelem muzeme nazvat takoveho muze,
ktery podnecuje sve zaky k samostatnemu myslení.“
Konfucius (asi 5. st. př. Kr.) (in FISHER, s. 123)
Jak problematiku individualizace ve vychove a vzdelavaní popisují ve sve prírucce
autori J. Kargerova, Z. Manourova a D. Vychodil?
Predevsím poukazují na to, ze bychom nemeli zamenovat pojem individualizace
s individualní vyukou. Ta totiz znamena vyucovaní mezi ucitelem a jedním zakem. Podle
definice z pedagogickeho slovníku od autoru Pruchy, Walterove a Marese vysvetlují tito
autori ve sve prírucce pojem individualizace ve vzdelavaní takto:
„Jedná se o takový způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí
s rozdílnou úrovní schopností. Tyto rozdíly mezi dětmi respektujeme a reagujeme na ně
při plánování, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávací práce.“ (KÁRGEROVÁ,
MÁNOUROVÁ, VÝCHODIL, s. 2)
Zabyvat se ruznymi temperamenty jednotlivych zaku, s tím spojenymi typy
a schopnostmi ucení je velmi slozita vec zvlaste pro ucitele, ktery dostane novou trídu
a chce s nimi okamzite planovat a realizovat individualní cesty ve vyuce.
Co muze takovy ucitel v prve rade udelat pro to, aby jeho vyuka byla individualizovana?
5.1. KLIMA VE TŘÍDĚ, ŠKOLE
Predevsím se musí zabyvat prostredím, ve kterem jeho vyuka bude probíhat.
„Za zcela zásadní podmínku individualizovaného podnětného prostředí považujeme
pozitivní klima ve třídě a ve škole. Jde nám o atmosféru, jež je prosycena upřímností,
zájmem, chápajícím nasloucháním.“ (KÁRGEROVÁ, MÁNOUROVÁ, VÝCHODIL, s. 28).
Za dulezity znak skoly s dobrym klimatem autori povazují spolupraci, ktera zlepsí
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vztahy mezi zaky a snízí rozdíly mezi uspesnymi ci neuspesnymi jedinci. Ucitele
v techto skolach davají detem moznost se dotazovat, vyjasnovat si to, cemu nerozumí;
umoznují detem sdelovat sve napady a postrehy. Nechavají tak detem míru
spoluzodpovednosti za sve ucení, ktere se tak pro ne stava zajímavejsím, napaditejsím
a zabavnejsím.
5.2. VHODNÁ VOLBA UČEBNÍCH STRATEGIÍ
Dalsí dulezitou podmínkou podporující individualizaci a diferenciaci vyuky je volba
vhodnych vychovne vzdelavacích strategií. „Tyto postupy by měly být v souladu
s vývojovou úrovní dětí, podněcovat jejich individuální rozvoj a vzájemnou spolupráci.
Měly by vybízet k vlastní volbě učebního přístupu a vycházet vstříc potřebám, zájmům
a odlišnostem každého dítěte.“ (KÁRGEROVÁ, MÁNOUROVÁ, VÝCHODIL, s. 40)
Ktere prístupy prace vyhovují temto danym pozadavkum? Zcela jiste je to
konstruktivisticky prístup ve vyuce, ve kterem se vyuzívají metody aktivního ucení,
ktere podporují myslení zaku. Premyslení o tematu nezustava na povrchu poznavaní,
nybrz toto pojetí vyuky pomaha zakum proniknout mnohem hloubeji do tematu,
premyslet o nem, konstruovat svuj vlastní obraz poznaní, ktery se neustale mení
s nabyvaním novych vedomostí a zkuseností. V. Spilkova popisuje ve sve knize, ze
vychodiskem takove situace je navození akcní, problemove situace, do níz zak vstupuje
jako badatel a vyzkumník. Takove situace deti lakají, vzbuzují v nich zvedavost a chuť
je resit (SPILKOVÁ, s. 21). Na tomto konstruktivistickem pojetí vyucovaní je postaven
trífazovy model vyucovaní – EUR, o kterem se zminuji v kapitole c. 2.1.
„Aplikují-li učitelé třífázový model učení v hodinách, mohou sledovat linii, po které
probíhá myšlení žáků, mohou sledovat jejich interní strategie a získávají tak přehled
o individuálním vývoji a rozvoji poznávacích procesů každého z žáků. Učitelé pak mohou
lépe variovat individuální podporu a zacílení ke každému z žáků.“ (KÁRGEROVÁ,
MÁNOUROVÁ, VÝCHODIL, s. 41)
Dalsí strategie, ktera ve velke míre podporuje individualizaci ve vyucovaní, je
projektove vyucovaní, ktera oproti vyse zmínenemu modelu EUR ve vyucovaní klade
duraz na konecny produkt zaku. V projektovem vyucovaní dochazí take k aktivnímu
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zapojení zaku do procesu, s tím spojene prevzetí odpovednosti za vlastní ucení,
kooperaci a ve velke míre presah do praktickeho zivota.
Strategií, ktere nam pomahají individualizovat vyuku je více. Zamerne jsem zmínila jen
tyto dve, protoze v prakticke casti poukazi na nektere lekce, ktere jsou postaveny na
techto principech.
„Princip individualizace je náročnou výzvou pro celkové pojetí vyučování v primární škole.
Učitel vychází z předpokladů a možností jednotlivých žáků, usiluje o dosažení jejich
osobního maxima, a tím směřuje k reálně dosažitelným výsledkům.“ (SPILKOVÁ, s. 110)
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6. ZÁVER TEORETICKE CÁSTI
Smyslem teoreticke casti bylo získat odborne poznatky a informace pro zpracovaní
prakticke casti teto prace. Pri zpracovavaní teto casti jsem se snazila pracovat
systematicky. Mojí snahou bylo postupovat od obecnych, mozna zcela znamych zaveru,
k tem nejkonkretnejsím, ktere se uzce vazí a propojují s praktickou castí.
Na pocatku jsem vymezila pomocí nekolika definic od znamych autoru pojmy funkcní
a ctenarska gramotnost. Zduraznila jsem, ze ctenarska gramotnost je nejzakladnejsím
prvkem funkcní gramotnosti, a proto je zcela nezbytne, abychom se na nasich skolach
ctenarske gramotnosti v nemale míre venovali.
Shledala jsem a objasnila rozdíl mezi pojmy ctenarska gramotnost a ctenarství, protoze
s tím uzce souvisí predmet a cíl meho zkoumaní.
Dale jsem hledala podporu rozvoje ctenarske gramotnosti v zavaznem kurikularním
dokumentu pro zakladní vzdelavaní – Ramcovem vzdelavacím programu. Uvedla jsem,
ze v tomto dokumentu se jasne pojem ctenarske gramotnosti neobjevuje, a proto jsem
se zabyvala otazkou, zda to posuzovat jako jistou míru svobody pro praci ucitele, nebo
naopak - ze radne nevymezení tohoto pojmu muze nekterym pedagogum a skolam
zpusobovat znacnou nejistotu, jak dalece a hluboce ctenarskou gramotnost u detí
rozvíjet. Dovolila jsem zmínit svuj nazor, ze nejdulezitejsím faktorem ve skolním
prostredí pri rozvoji ctenarství u detí je osobnost ucitele. Pokud je ucitel vnitrne
presvedcen o dulezitosti rozvoje ctenarske gramotnosti a ctenarství, pokusí se najít
vlastní cestu, díky níz privede deti ke krase ctenarství. Nepotrebuje k tomu jasne
definovaní v zavaznem kurikularním dokumentu.
V dalsích castech jsem pracovala s dalsími a nemene dulezitymi faktory, ktere do znacne
míry ovlivnují rozvoj ctenarství u detí. Vyhledavala jsem a zpracovala z meho pohledu
podstatne faktory, kterymi jsem se nasledne zabyvala pri svem vyzkumu.
Pri analyze problemu jsem si stanovila jako prvotní problem nezajem detí o knízku.
Vztah detí ke ctení je jedna z rovin ctenarske gramotnosti podle VUP, proto jsem dalsí
kapitolu teoreticke casti venovala tomuto clenení.
Pokracovala jsem hledaním odpovedi na otazku, jakym zpusobem soucasní ucitele
chapou tento pojem a proc tomu tak je. Hledala jsem mozne cesty pomoci a podporu
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ucitelum. Jako zakladní a dostupnou inspiraci jsem navrhla program Ctením a psaním
ke kritickemu myslení. Jeho zakladním principem je trífazovy model EUR, ktery jsem
vysvetlila. Pokusila jsem se najít pomoc take v zahranicí, a sice ve finskem systemu
skolství. Pri porovnaní finskeho a ceskeho skolství v teto oblasti zkoumaní jsem sice
shledala rozdíly v pojetí vyucovaní a rozvíjení ctenarske gramotnosti u finskych zaku,
ale troufam vsak tvrdit, ze i v ceskych skolach mame dobre naslapnuto, jen
potrebujeme více podpory a duvery. Pomohla nam k tomu jiste cela rada projektu, ktere
se v poslední dobe v nasí republice objevilo.
Na radu v dalsí casti prisla logicky pomoc zakum; jake podmínky jim vytvaríme pro to,
aby se stali ctenarsky gramotnymi.
V posledních castech teoreticke casti jsem se pokusila vytvorit jednoduchy vhled
do vyucovaní na malotrídní skole, shledat rozdíly ve vyucovaní oproti vyuce na skolach
plne organizovanych. Malotrídní skoly to nemají v soucasne dobe vubec jednoduche,
pritom styl vyucovaní na techto typech skol se v ruznych aspektech velmi podoba praci
s detmi v alternativních programech soucasneho ceskeho skolství. Tyto shody jsem se
snazila vyhledat a specifikovat. Pracovala jsem na tom, jake podmínky nam nabízí tyto
typy skol pro kvalitní rozvoj ctenarske gramotnosti u zaku. Nalezla jsem podmínky,
ktere nam ucitelum pomahají a shledala jsem i nevyhody, ktere nam nasi cestu
za ctenarstvím komplikují.
Poslední kapitolu jsem venovala vysvetlení pojmu individualizace, individualní prístup
a hledaní moznych cest pro individualizovanou vyuku. V odborne literature jsem
nalezla mozne cesty individualizovane vyuky, ktere vedou kazdeho zaka k jeho
osobnímu maximu a nechavají ho zazít osobní uspech.
Zaverem bych chtela dodat, ze cesta k rozvoji ctenarske gramotnosti u zaku je velmi
nesnadna. Ucitel se setka se spoustou prekazek, ktere se musí snazit prekonat. Zvladne
to, pokud verí ve sťastny konec, verí sobe, verí detem a postací mu po te ceste jít
po malych kruccích.
Prakticka cast prímo navazuje na cast teoretickou.
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7. UVOD PRÁKTICKE CÁSTI
7.1. METODY VÝZKUMU
Pro vyzkum v empiricke casti teto prace jsem vyuzila akcního vyzkumu, ktery je
vyuzívan v nekolika vedních oborech; napríklad v medicíne, socialních vedach,
managementu a sve místo si nasel i v pedagogice. Ákcním vyzkum muzeme chapat jako
ucinny nastroj zmeny a urcity zpusob sebevzdelaní. Nejvetsího rozvoje v posledních
dvaceti letech zaznamenal prave v pedagogice. Ucitele a pedagogove ho pouzívají jako
prostredek profesního rozvoje a vyuzívají jej ke zlepsovaní sve dosavadní praxe.
Za zakladatele akcního vyzkumu je povazovan americky socialní psycholog narozeny
v Nemecku Kurt Lewin. Ten vysvetluje akcní vyzkum jako spiralovity proces.
Po zmapovaní problemu se navrhne mozne resení, ktere je nasledne implementovano
a sleduje se jeho uspesnost. Musí dojít k vyhodnocení a reflexi. Pote se cyklus opakuje.
Jeho hlavním cílem je zmena dosavadní praxe, zasah do reality a zlepsení situace
v komunite, a to pri dodrzení vysokych standardu validity, reliability a vedecke
prísnosti.
Nekdo by mohl namítnout, ze jde o obycejne kazdodenní resení problemu v praxi. Cím
se tedy akcní vyzkum lisí od resení kazdodenních problemu? Ákcní vyzkum je
systematicky proces zmeny, díky níz dochazí k urcitemu zlepsení.
Není to tedy pouha praxe? V cem se lisí akcní vyzkum od praxe? Áby cinnost mohla byt
nazyvana vyzkumem, musí splnovat nektera kriteria. Jak jsem jiz pospala vyse, zakladní
vlastností kazdeho vyzkumu je systematicnost. To znamena, ze se nejedna o svevolnou
a nahodilou cinnost. Kazda vední disciplína disponuje souborem nastroju,
prostrednictvím kterych buduje nove poznaní. Á take u vyzkumu, ktery je provade n
praktiky, je potreba ctít obvykle technicke a metodologicke standardy.
Jeden z maleho mnozství ceskych autoru, ktery se ve sve literature zabyva akcním
vyzkumem, je Danuse Nezvalova, ktera ve svych textech jednak predstavuje akcní
vyzkum v obecne rovine, ale take ctenare seznamuje s konkretní realizací akcního
vyzkumu v Ceske republice (Nezvalova, 2002).
Nezvalova se zameruje na akcní vyzkum provadeny prímo uciteli ve skole. Ákcní
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vyzkum vníma jako nastroj ucitelu ke shromazďovaní informací o jejich praxi a cestu
ke zlepsení dosavadní situace. Podstatou akčního výzkumu není metoda, ale aktivita,
činnost. Cílem je rozvoj učitelského sboru, zlepšování profesionality učitelů a zkvalitnění
praxe (Nezvalova, online). Áutorka zaroven upozornuje, ze tento prístup je v ceskem
skolství pomerne malo aplikovan. Je totiz narocne presvedcit reditele skol a ucitele, ze
akcní vyzkum je dulezitym nastrojem pri ceste za vyssí kvalitou skoly.
V. Spilkova nazyva akcní vyzkum synonymem „prirozeny“, ktery je provadeny ucitelem
za ucelem bezprostredního zlepsení jeho praxe s konkretní skupinou zaku,
v konkretních podmínkach. Ve sve knize pojednava o ctyrech zakladních momentech,
kterymi se tento vyzkumny prístup identifikuje – planovaní, vlastní cinnost, pozorovaní
a reflexe (SPILKOVÁ, s. 202).
Nez zacneme akcní vyzkum provadet, je zcela nezbytne navazat duverny, rovnocenny
a otevreny vztah obou stran. Je to nejdulezitejsí faze akcního vyzkumu, ve ktere musíme
získat vzajemnou duveru vsech zucastnenych. Pote se musíme pokusit nadchnout
vsechny pro dany projekt a presvedcit je o spolupraci.
Pokud ucitel chce zacít s akcním vyzkumem, mel by postupovat po techto krocích:


zhodnotit a reflektovat svoji dosavadní ucitelskou praxi



identifikovat co nejkonkretneji oblast, kterou chce zlepsit



predstavit si cestu vpred



zkusit zmenu



udelat si prehled, co se po zmene stalo



upravit si svuj plan s ohledem na to, co zjistil a pokracovat dal



zhodnotit upravene

Tento proces se neustale spiralovite opakuje az k uplne spokojenosti.
V techto vyse popsanych krocích bych chtela v prakticke casti teto prace
zdokumentovat moji cestu, proces zmen, ktery vedl me zaky k poznaní a krase
ctenarství. Tento proces se vyvíjel dlouhodobe, se zaky jsem pracovala dva roky a temer
u vsech doslo k velkym zmenam v jejich pohledu na ctenarství, v jejich vztahu
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ke knízkam. Moje zkusenosti nabyvaly behem celeho dvouleteho období. Praktickou
cast teto prace povedu tedy jako proces, ve kterem se zamerím a popísi v casove
posloupnosti cinnosti a efektivní postupy provadene s detmi behem dvouleteho období,
poukazi na nekolik praktickych lekcí. V reflexi jednotlivych lekcí se pokusím shrnout,
ktere podmínky specificke pro malotrídní skolu jsem v dane lekci vyuzila.
7.2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE
V teto casti povazuji za dulezite zabyvat se okolnostmi, ktere mne vedly ke zvolení
tematu a cíle teto diplomove prace. Pred zapocetím teto prace jsem pracovala
ve skolství pouhe dva roky, a to pred dvaceti lety. V soucasnem skolství, ktere proslo
velkymi zmenami, nemam temer zadne zkusenosti. Pracuji tretím rokem na venkovske
skole. Od pocatku me ucitelske praxe jsem se zajímala nejvíce o to, jak deti pohlízejí
na knihy, jaky mají vztah a zajem o knízku. Sama sobe jsem si kladla otazku: „Proc prave
tohle tema?“ Jako díte jsem byla velkym ctenarem. Velkym v tom smyslu, ze jsem
precetla velike mnozství knih. Byla jsem za to ve skole vzdy hodnocena na vybornou.
Pamatovala jsem si vsak neco z knih? Premyslela jsem nad hlavní myslenkou knihy,
dejem nebo co tím chtel autor ctenari sdelit? Ne. Chtela jsem jen pochvalu a jednicku
za poctive a uhledne napsany ctenarsky deník, ktery paní ucitelka hodnotila podle
poctu prectenych knih. Skolní leta skoncila a ja jsem prestala císt. Proc bych cetla?
Nemela jsem duvod. Nikdo to po mne nechtel, ve sve praxi jsem to nepotrebovala.
S nastupem na fakultu doslo k rapidní zmene v mem pohledu na tuto problematiku
predevsím díky literarním seminarum s PhDr. Ondrejem Hausenblasem. Uvedomila
jsem si, ze pokud budu jednou ucit, tak rozhodne nechci, aby deti, ktere budu vyucovat,
zazily s knihou to podobne, co ja. Áby ji jen tak jednoduse odlozily. Áby rychle
zapomnely na tu krasu fantazie, kterou kniha prinasí. Áno, hlavním impulsem byla
fakulta, seminare a ucitele, kterí se touto problematikou na fakulte zabyvají.
Nastoupila jsem jako ucitelka na venkovske skole. Chtela jsem zjistit, jak jsou na tom
s knízkami soucasne deti. Tím plynule navazuji na dalsí bod prakticke casti, a sice
identifikaci problemu.
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Áby vyzkum, ktery chci provadet, splnil ocekavaní, musí identifikace problemu byt co
nejkonkretnejsí. Uplne na pocatku jsem pozorovaním zacala ve sve kmenove tríde
mapovat, jak jsou na tom deti ve vztahu ke kniham.
Pri prvotních pozorovaních a rízenych rozhovorech s detmi jsem zjistila, ze zakladním
problemem je vztah detí ke knízkam. Pouze jedna zakyne cetla doma, ostatní zaci brali
cetbu jen jako skolní povinnost, kterou si musí splnit. Proto, abych jim ukazala, ze kniha
v nich nemusí nutne vzbuzovat jen pocit nejake povinnosti, kterou si musí splnit,
musela jsem jim k tomu pripravit podmínky, zasadní zmeny ve vyuce ctení. Proto jsem
take pri rozhovorech zjisťovala, jakymi zpusoby zaci cetli v minulych letech. Cetli pouze
z cítanky, stranku po strance, obcas dostali za domací ukol precíst stranku. Nekolika
otazkami k textu si paní ucitelka zkontrolovala, jak splnili domací ukol. Ve skole paní
ucitelka uplatnovala pouze jen jednu strategii ctení, a sice vyrazne ctení. Hodnoceni byli
za vyraz, plynulost a rychlost.
Protoze akcní vyzkum a predevsím jeho vysledky nejsou snadno meritelne, rozhodla
jsem se jako sekundarní vyzkumnou metodu pouzít dotazník pro deti. Jeho vysledky mi
pomohly zmapovat dosavadní zkusenosti s knihou a stanovit si cíle empiricke casti.
Identicky dotazník jsem pouzila na zacatku a konci sledovaneho období, ve kterem se
jasne prokazaly zmeny u jednotlivych zaku. Dotazník na zacatku období mi take pomohl
jednoduchou formou zmapovat dosavadní zkusenosti detí s knihou. Vysledky prvního
dotazníku ze zacatku období byly z meho pohledu alarmující, ale díky nim jsem jasne
stanovila cíle teto prace.
Stanovene cíle:
1. Změnit pohled a přístup jednotlivých žáků k čtenářství díky zásadním změnám
ve výuce.
V teoreticke casti jsem se zabyvala jednotlivymi faktory, ktere zasadne ovlivnují vztah
detí ke ctenarství. Zmínila jsem, ze osobnost ucitele je jedním z nejdulezitejsích faktoru
skolního prostredí. Proto se v teto casti pokusím popsat zasadní zmeny, ktere jsem
zavedla do skolní praxe a tím deti zacala motivovat ke ctení.
Pripravila jsem tím tak zakum optimalní podmínky, pri kterych se jim budou nabízet
vetsí moznosti poznavaní krasy ctenarství. Díky vytvorenym podmínkam mohu
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pristoupit k druhemu cíli, kterym je:
2. Najít optimální cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků s ohledem
na jejich individuálnost.
V teto casti prace se zamerím na popis jednotlivych postupu prace s detmi, pri kterych
jsem vyuzila specifickych podmínek vyuky v mojí kmenove tríde a inovativních metod
rozvoje ctenarske gramotnosti.
Ktere specificke podmínky dane skupiny mohu vyuzít?


nízky pocet zaku ve tríde; s tím spojena moznost pracovat ve smísenych
skupinach



dostatecny prostor ve tríde a moznost jeho uprav



moznost individualního prístupu



samostatnost zaku



spoluprace zaku



príjemne klima

Pro dosazení druheho cíle pouziji metodu pozorovaní, vedení zaznamu z hodin
a akcního vyzkumu. Mym ukolem bude v praxi overit inovativní metody prace vedoucí
k rozvoji ctenarske gramotnosti. Sledovat jejich dopad na rozvoj jednotlivcu teto
skupiny zaku, zaznamenavat a v prípade nezdaru se pokusit najít jine moznosti. Pokusit
se najít v techto inovativních metodach ty, ktere jsou pro danou skupinu nejvíce
efektivní pri danych podmínkach.
Jako vstup jsem stanovila dotazník pro deti. V mezidobí (na konci prvního skolního
roku) vytvorily deti spolecnou myslenkovou mapu s titulem Co je ctení a co pro me
znamena. Na pocatku druheho skolního roku vytvoril kazdy zak trojlístek s podobnym
nametem – Moje ctení. V uplnem zaveru sledovaneho období deti vyplnily identicky
dotazník z pocatku zkoumaneho období pro jasne porovnaní. Znení dotazníku najdete
v príloze c. 1.
Do teto prace vlozím prakticke ukazky prace s zaky (prípravy na hodiny), na kterych
mohu ukazat moji snahu o realizaci cílu, sledovat jejich efektivitu, v prípade nezdaru
navrhovat zmeny v dalsích postupech. Vyberu takove lekce, ktere z meho pohledu
a pozorovaní zaku vyrazne ovlivnily vztah jednotlivych zaku ke kniham.
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7.3. VYMEZENÍ SLEDOVANÉHO OBDOBÍ
Vyzkum jsem provadela dlouhodobe, v prubehu dvou skolních roku.
7.4. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉ SKUPINY
Skupinu zaku, se kterymi jsem spolupracovala na tomto akcním vyzkumu, tvorilo
dvanact zaku 4. a 5. trídy. Genderove slození skupiny tvorilo sest chlapcu a sest dívek.
Zadne z detí na pocatku sledovaneho období nemelo stanovenou zadnou diagnozu
specifickych poruch.
V tomto slození spolu deti navstevovaly skolu od první trídy, velmi dobre se znaly. Pouze
ve 3. tríde pribyla jedna zakyne z velmi slabeho socialního prostredí. Do konce tretího
rocníku mely paní ucitelku, ktera pracovala spíse transmisivním zpusobem, deti nebyly
vubec zvykle na konstruktivisticky prístup, kooperativní vyuku. Poznatky jim byly
predavany hotove. Hodnoceny byly za vse znamkou. Z techto duvodu jsem zacala
postupovat s detmi velmi po malych kruccích, aby nove a nezvykle ukoly pro ne nebyly
nezvladnutelne. Jak uvadí PhDr. Ondrej Hausenblas ve sve knize Cestina doopravdy,
postupně jsem začala proměňovat výuku a hledat „startéry“ proměny (HÁUSENBLÁS,
2015, s. 19, 20).
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8. ZÁSÁDNI ZMENÝ VE VÝUCE
Protoze jsem presvedcena o tom, ze nejvetsím vlivem skolního prostredí na rozvoj
ctenarske gramotnosti u zaku, je osobnost ucitele, musím se jako ucitel pokusit
o vytvorení kvalitních podmínek pro zasadní zmenu v pohledu jednotlivych zaku na
knihu.
V teto casti se budu venovat predevsím tím, jakym zpusobem jsem se snazila tyto
podmínky vytvorit, na jejichz pevnem zaklade jsem dale mohla stavet v procesu pri
rozvoji ctenarske gramotnosti. Zasadní zmeny ve vyuce se tykaly predevsím prvního
roku sledovaneho období. Podmínky a s tím spojene zmeny jsem vytvorila na zaklade
faktoru, ktere popisuji v teoreticke casti.
8.1. ZAVEDENÍ ČTENÁŘSKÉHO KROUŽKU
Po stanovení problemu jsem zavedla s detmi jednou tydne ctenarsky krouzek,
ve kterem jsem si chtela potvrdit informace, ktere vysly najevo z dotazníku.
V komunikativním kruhu jsem s detmi hledala odpovedi na otazky typu: „S jakymi
ctenarskymi navyky prichazejí deti z rodiny? Jakymi ctenarskymi dovednostmi byly
seznameny v prvních trech letech skolní dochazky?“ To mi pomohlo najít odpoveď na
to, jak nejlepe zacít.
V tomto ctenarske krouzku jsme si spolecne povídali o knihach, ktere prave cteme.
Zpocatku z celkoveho poctu dvanacti detí knihu nosilo 2 – 5 detí, ostatní vubec necetly.
Z tech mala detí byly jen dve zakyne, ktere dokazaly o knízce neco ríci. Pro me to bylo
otresne zjistení, ale vyborny start pro zmenu. V tomto krouzku jsem detem zacala
predcítat a zkousela otazkami zjisťovat, jestli deti vnímají, co jsem cetla, zda by
dokazaly predvídat, jak to skoncí. To se detem darilo. Byly velmi prekvapene, ze si
mohou jen tak lehnout a poslouchat. Nebyly vubec zvykle na predcítaní. Z dvanacti detí
se prihlasila polovina, ze jim rodice doma nekdy cetli. Vsechny se shodly na tom, ze jim
cetly, kdyz byly hodne male. Díky malemu poctu zaku ve tríde se temer vzdy kazde
z detí dostalo ke slovu; vsichni meli moznost se vyjadrit a ja naopak zkontrolovat
kazdeho zaka, jakym zpusobem vníma, posloucha a pracuje. Dalsím a nemene
dulezitym duvodem zavedení tohoto krouzku, ve kterem panovala velmi príjemna
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atmosfera, byla motivace a vzbuzení zajmu alespon nekterych zaku o knihu. Tento
krouzek v dalsím období plynule navazal na zavedení ctenarske dílny.
8.2. VYTVOŘENÍ EFEKTIVNÍCH PODMÍNEK PRO ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ U DĚTÍ
(s ohledem na faktory, ktere vyrazne ovlivnují rozvoj ctenarství)
V teoreticke casti jsem popisovala vlivy, ktere do znacne míry mohou ovlivnit rozvoj
ctenarství a ctenarske gramotnosti u zaku. Stanovila jsem si první ukol – zabyvat se
temito vlivy a nalezt zpusoby jejich vyuzití v podmínkach nasí trídy a zamerit se pri tom
na ty, ktere mohu aplikovat hned na zacatku období. Tímto ukolem jsem odstartovala
cestu k memu cíli. Níze vyjmenovane faktory jsou v praxi provazany a nelze jejich
vyuzití popisovat izolovane. Snazila jsem se tak od pocatku detem vytvorit ty nejlepsí
podmínky. Snazila jsem se jít po malych kruccích, vytvarela jsem pro deti jednoduche
ukoly, abych je od knih a ctení spíse neodradila. U techto faktoru jsem nasla zpusoby
jejich vyuzití hned na pocatku sledovaneho období:


Osobnost ucitele a jeho motivace



Bezproblemovy prístup ke kniham



Volba ucebních postupu a vyucovacích metod



Vyuzití ruznych strategií ctení



Velikost trídy a pocet zaku ve trídach



Kooperace s kolegy

Osobnost ucitele a jeho motivace a bezproblemovy prístup ke kniham
Materialní vybavení nasí skoly bylo na pocatku sledovaneho období temer nulove.
Knihovna v nasí skole se neobnovovala temer dvacet let. Její vybavení bylo
nedostatecne a zastarale. Zastaraly knizní fond, k tomu nedostatecny a nevyhovující
prostor pro skolní knihovnu. Ztízene podmínky mne vedly k nasledujícím krokum.
Vedela jsem, ze tímto materialem rozhodne neprivedu deti, aby sahly po nektere
z nabízenych knih. Pokusila jsem se s tehdejsím vedením a kolegy dohodnout alespon
o castecnem vybavení knihovny nakupem novych, ruznorodych knih a textu, ale
bohuzel jsem se setkala s nezajmem a mozna i nechutí, ktera byla z casti urcite
ovlivnena ekonomickym aspektem a u kolegu mozna i obavou z novych, netradicních
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a narocnejsích príprav na vyuku. Presto jsem to nevzdala a zacala jsem premyslet, jak
deti privedu ke kniham.
Navsteva knihovny
Navstívila jsem s zaky knihovnu v nejblizsím meste, kde pro ne byla, po nasí dohode
s knihovnicí, zamerne pripravena lekce s cílem vzbudit u zaku zajem o knihu.
Sekundarním cílem bylo primet je k tomu, aby zacali chodit do knihovny, i kdyz jsem
tusila, ze prozatím je to velmi nerealne. Deti se naucily orientovat se v knihovne, za
pomoci knihovnice pozorovaly rozdelení a stavení knizního fondu, zkusily si za pomoci
jednoduchych ukolu vyhledat knihu a zorientovat se v ní. V knihach listovaly, prohlízely
si jejich obsah a seznamovaly se s termíny jako je obsah, rejstrík, ISBN a dalsí. Deti byly
nadsene, temer vsechny si odnesly prihlasku. To ale nestacilo. Z dvanacti detí do
knihovny zacal pravidelne chodit jeden zak. U nekterych detí to bylo dano tím, ze si
nemohly z financních a jinych duvodu dovolit dojízdet do mesta. Hledala jsem dalsí
zpusoby.
Knihy ve tríde
Zvolila jsem jinou, zcela opacnou variantu. Kdyz nemohly deti za knihami, zacala jsem
vozit knihy z knihovny k nam do trídy. Ochotne a zkusene knihovnice mi zpocatku
pomahaly s vyberem knih a domluvily jsme se spolu i na prodlouzene dobe vypujcek,
aby deti mely dostatek prostoru knihu precíst, nebo aby je kniha takovym zpusobem
nalakala, ze si ji sly do knihovny pujcit k doctení. Myslím, ze tento napad splnil svuj ucel
a ja jsem byla velmi mile prekvapena. Deti si chtely rozectene knihy pujcovat i na
víkendy domu. Spolecne jsme tedy vymysleli vypujcní protokol, deti si samy vyrobily
vypujcní lístky.
Vyber knih
Knihy jsem zpocatku vybírala nahodne, spíse jsem se orientovala podle veku detí,
protoze jsem jeste neznala, o jake knihy by konkretne tyto deti mely zajem. Dva chlapci
zajem zpocatku vubec nemeli. Ási po pul roce pozorovaní jsem si vytipovala, jake druhy
knih by se kteremu zakovi mohly líbit, a vyber knih jsem podle toho upravovala. Knihy
jsme nejvíce vyuzívali pri ctenarskych dílnach, kterym jsem venovala pravidelne
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v patek jednu vyucovací hodinu. Velkou motivací pro ne bylo, ze jsem jim nabídla
zajímave texty a moznost vlastního vyberu jsem ponechala na nich. Knihy jsem nosila
trikrat do roka. Pokazde jsme venovali nejprve jednu vyucovací hodinu seznamení
s prinesenymi knihami. V kruhu si mel kazdy zak vybrat jednu knihu a kratce popovídat
o tom, proc si danou knihu vybral, predvídat, o cem kniha bude a pak nas seznamit
s jejím obsahem. Tímto zpusobem jsme se s knihami seznamili a pokusili jsme urcit,
komu by se urcita kniha mohla asi líbit a proc. Take jsme se spolecne domluvili na jedne
knize, ktera bude slouzit k predcítaní ucitelem. Tyto kroky velmi ovlivnily vztah ke
ctenarství vsech detí ve tríde. Nejvetsí zmenu jsem zaznamenala u dvou dívek, ktere
pochazejí z velmi socialne slabych rodin a nemají bohuzel jinou moznost, jak se ke
kniham dostat. Doma temer zadnou knihu nemely, do knihovny si nemohly dovolit
jezdit. Obe dívky si pujcovaly knihy i domu na víkend, dokazaly precíst i nekolik
prinesenych knih za dane období a vyrazne se zlepsily i v ustním a písemnem projevu
o prectenych knihach. Obe dívky mají v zakladních predmetech prumerny prospech.
Kniha jim dovolila zazít uspech a obdiv ostatních spoluzaku. Tyto dívky a jejich
prectene knihy byly inspirací i pro dva chlapce, kterí zpocatku sledovaneho období
nemeli temer zadny zajem o knihu. Nechteli se odtrhnout od pocítacu. Po case se
zaujetím poslouchali referaty o knihach a dokonce kladli zajímave dotazy, ktere je ke
kniham a jejich obsahu napadaly.
Ctenarsky koutek, nabídka ruznorodych textu
Vytvorila jsem detem ve tríde ctenarsky koutek, u ktereho si mohly císt, prohlízet
a diskutovat o knihach. Vsechny prinesene knihy nalezly deti v tomto ctenarskem
koutku, ktery byl urcen prave jen pro praci s knízkami. Stanovila jsem jasna pravidla.
V tomto koutku se smelo sedet jen v prípade, ze si deti budou prohlízet, císt nebo
debatovat o knihach. Nechtela jsem, aby koutek vyuzívaly i na jine hry. Postupem casu
nastal problem (pro me príjemny problem), ze temer vsechny deti chtely mít místo na
ctení prave v tomto koutku. Buď místo získaly jako „odmenu za neco“ nebo doslo ke
spravedlivemu losovaní. V teto dobe mi slo predevsím o to, aby se deti zacaly o knihy
zajímat; aby se vyptavaly na knihy, na dej, ktery se v nich odehrava; aby sdílely mezi
sebou sve osobní dojmy z cetby; aby si zkousely vybrat knihu, ktera by je mohla zajímat.
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Uprava prostoru ve tríde
Pro velmi spatne ekonomicke zazemí jsem si musela pomoci sama. Upravila jsem si
prostredí tak, abychom meli dostatecny prostor pro setkavaní nad knihami v kruhu, pro
príjemne posezení ve ctenarskem koutku a pro sdílene ctení ve skupinach ci dvojicích.
Vyuzití ruznych strategií ctení
V tomto období jsem mela na hodiny literarní vychovy vymezeny dve hodiny tydne.
V jedne z techto hodin jsem detem predcítala. Druhou hodinu jsem zavedla ctenarskou
dílnu, ve ktere deti pracovaly s prinesenymi knihami z domova nebo si pujcovaly knihy
ze ctenarskeho koutku. Zacali jsme vyuzívat predevsím tiche a parove ctení. Pro deti to
byla vyrazna zmena v pojetí hodin literarní vychovy. Více o ctenarskych dílnach se
rozepísi v samostatne kapitole teto prace. V ostatních predmetech jsme zacali take
pracovat s odbornymi texty. Deti si postupne osvojily ruzne metody prace s textem, jako
napr. INSERT, kladení otazek, skladankove ctení a dalsí.
Kooperace s kolegy
Predevsím na pocatku celeho vyzkumu a me skolní praxe jsem casto kooperovala se
svymi dvema kolegynemi. Jedna z nich ma zkusenosti, ktere si prinesla ze studia na UK.
Ta mi pomohla v pocatku pri zavedení ctenarske dílny a uplatnovaní ruznych metod
prace pri vyuce ctení. Sdílely jsme spolecne nase vydarene ci nevydarene hodiny,
debatovaly jsme o zmenach, ktere s sebou prinasí tento prístup; o tom, ze kazda skupina
je jina a je treba dobre zvazit, ktery prístup povede k uspechu. Tato spoluprace velmi
pomaha; inspiruje a namotivuje i v prípade nepovedene hodiny. S jednou z kolegyn
jsme v lonskem roce take zavedli spolecne ctenarske dílny prvnaku a paťaku. Popis
jedne lekce bude take bodem teto prace.
8.3. UKÁZKA PRAKTICKÝCH LEKCÍ ZAČÁTKU SLEDOVANÉHO OBDOBÍ
1. Kamil neumí létat
V tomto casovem období jsem pro deti pripravila lekci, jejímz hlavním cílem bylo
motivovat a rozvíjet rovinu Vztahu ke ctení. Nechala jsem se inspirovat Metodikou
rozvoje ctenarství a ctenarske gramotnosti, kde je podobna lekce s touto knízkou
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uvedena. Lekci jsem si upravila podle zakladního cíle, veku a potreb zaku. Prípravu na
tuto lekci naleznete v príloze c. 2. Zamerne uvadím tuto lekci, protoze ji povazuji za
odrazovy mustek v me ceste za danym cílem.
Hlavním hrdinou príbehu je spacek, ktery se nenaucil letat kvuli jeho zalibe ve ctení.
Zpocatku se mu vsichni z rodiny smali, nakonec vsak spacek díky znalostem
z knih zachranil celou svoji rodinu pred hurikanem. Vyuzila jsem tohoto silneho
príbehu k tomu, aby deti zacaly uvazovat o knihach jinak nez dosud.
Reflexe vyukove lekce
Dokazi si predstavit, ze bych s touto knihou mohla pracovat nejruznejsími zpusoby,
pouzívat zajímavejsí metody prace, vyuzívat její rozsahly potencial a variabilitu, ale pri
sestavovaní cele lekce jsem se drzela toho, ze chci, aby deti príbeh zaujal, aby si na nem
uvedomily, ze kniha je vzacnost, ktera muze prinest zazitek, ale i uzitek.
Kniha je koncipovana spíse pro mladsí zaky. Zpocatku jsem mela trosku obavy, zda se
mi podarí ctvrťaky vtahnout do deje, zda je kniha osloví. Byla jsem velmi mile
prekvapena. Cíl, ktery jsem si stanovila, byl splnen.
Zamerne jsem hodne predcítala. Deti nebyly zvykle vubec naslouchat ctenemu
a poznala jsem na nich, ze jim predcítaní velmi vyhovuje, ve tríde je naprosty klid
a opravdu naslouchají. Kdybych mela vetsí pocet vytisku, dalo by se s knihou pracovat
jeste zajímaveji. Deti by pracovaly mnohem více s textem, predvídaly by podle textu
a obrazku. Bohuzel jsem mela vypujceny jen jeden vytisk z mestske knihovny, a proto
jsem zvolila takto vystavenou hodinu. Lekce splnila me ocekavaní. Deti se do príbehu
velmi vcítily, diskutovaly mezi sebou, sdílely i o prestavce. Velmi snadno pak tvorily
petilístek.
Kterou ze specifických podmínek malotřídní školy jsem ve výše uvedené lekci
uplatnila a využila?
Tímto zpusobem vystavena lekce se da realizovat v kazde tríde. Není pro ni potreba
prostor, ale zcela zasadní ulohu zde hral maly pocet zaku. Vsechny deti mely moznost
se vyjadrit, vsechny dvojice mely prostor pro sve napady. Nemusím jako ucitelka
vybírat, kdo nam precte svuj napad. Necham hovorit vsechny. Vsechny deti se dostanou
ke slovu a mají takto moznost mnohem aktivneji pracovat. Na nikoho se nezapomene.
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Jaké další možnosti práce na této lekci nabízí podmínky malotřídní školy?
Zamerne jsem volila jako strategii ctení predcítaní pro hlubsí prozitek a pochopení.
V teto lekci si dokazi predstavit uplatnit prvky dramaticke vychovy, pokud by pro to
dana skupina byla pripravena. Protoze jsem v teto tríde teprve zacala pracovat, radeji
jsem se do techto aktivit nepoustela. Deti nebyly pred tím zvykle na jine prístupy ve
vyuce. Neprineslo by to ocekavany efekt. V teto lekci jsem se drzela toho, ze radeji pujdu
jednodussí, ale zarucenou cestou. Hlavním cílem bylo, aby deti zjistily, ze se
v knize muze skryvat nejen prozitek, ale take neco uzitecneho, co pomuze nejen nam,
ale treba i nasemu nejblizsímu okolí.
2. Žába a princ
Dalsí lekce, kterou predstavím, je zcela odlisna od te první. Zamerne vybíram do teto
prace ruzne typy lekcí, ve kterych se uplatnují jine metody prace, jsou naplní ruznych
predmetu a ve vsech se snazím vyuzívat specifickych podmínek malotrídní skoly. Proc
jsem tuto lekci s detmi realizovala? Hlavní duvody a cíle byly dva - prace s poezií
(se kterou doposud nemeli zaci temer zadnou zkusenost) a tema konfliktu, problem
posmívaní, ktery se mi ve tríde mezi zaky objevil. Spojila jsem tedy cíl ctenarsky
s osobnostne socialním. Nasla jsem k tomuto tematu velmi peknou basen s nazvem
Zaba a princ, jejíz cele znení najdete v príloze c. 3.
V teto lekci uplatnuji strukturu hodiny ctení, ktera obsahuje tri bloky - pred ctením, pri
ctení a po ctení.
Tema:
Konflikt a posmívaní
Predmet:
Cesky jazyk s literaturou
Vyuzite metody rozvíjení ctenarskych dovedností:
Ctení s predvídaním, ctení s otazkami, psanícko
Pomucky:
nakopírovany text basne pro vsechny zaky, velky karton papíru, fixy, tabule,
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zaznamnícky
Casova dotace: 45 min.
Ctenarske cíle:
zak hleda smysl textu, snazí se textu porozumet
zak se pokusí rozumet uryvku jako celku, hleda hlavní myslenku
zak odhaduje, jak by se príbeh mohl dal vyvíjet
zak aktivne pracuje s textem, vyhledava odpovedi na otazky v textu
Osobnostne – socialní cíle:
zak si spojuje cteny text se svymi dosavadními zkusenostmi
zak si dava príbeh do souvislostí s jeho osobním zivotem
zak se pokusí zaznamenat svoje prozitky a myslenky
Pred ctením
vstupní otazka: Co vas napadne, kdyz se rekne slovo konflikt
Prace ve dvojicích: Deti ve dvojicích 4 min. hledají odpoveď na tuto otazku.
Spolecna prace: Spolecne s ucitelem vytvaríme myslenkovou mapu, ve ktere se
pokusíme zachytit nase odpovedi. Snazíme se do myslenkove mapy zachytit tyto body:
1. Co je to konflikt
2. Mezi kym muze vzniknout konflikt
3. Prícina (duvod) konfliktu
Pri ctení
Ucitel rozda zacatek textu basne (do verse „pulec však ven nemůže“) a ponecha detem 3
min., aby si ho samostatne precetly. Ucitel ho precte nahlas.
Prace ve dvojicích:
Ucitel poklada otazky a deti se snazí ve dvojicích na ne odpovídat, pote se snazí hledat
odpovedi spolecne cela trída:
1. Co mi autor sdeluje nazvem basne?
2. Kterí hrdinove vystupují v uvodu basne?
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3. Kterí hrdinove jsou v nazvu basne?
4. Co si myslíte, ze se stane a proc?
5. Jake vlastnosti budou mít jednotliví hrdinove? Pozname to z uryvku?
6. V jakem rocním období se dej bude odehravat a podle ceho jste to poznaly?
7. Proc se chce pulec podívat na lidi? O cem se chce presvedcit, nebo co ho na lidech
zajíma?
Role ucitele pri ctení: ucitel modeluje (ríka nahlas), co jeho samotneho napadne pri
ctení textu, premyslí o vlastnostech hrdinu a vse dava do souvislostí ze zivota lidí.
Pomaha tím detem premyslet a predvídat, utvaret si souvislosti a propojovat cteny text
s vlastní zkuseností. Modelovaní je prirozene. Vse, co ho napadne, popisuje.
Ucitel rozda druhou cast textu (do verse „drž se jen své loužičky“)
Spolecna prace:
1. Jak jsme se shodli nebo mylili v nasem predvídaní?
2. Jaka je tedy zaba, jake ma vlastnosti, znate nekoho takoveho ve svem okolí?
3. Jaky bude pulec, jake on bude mít vlastnosti?
4. Ktery z hrdinu se vam líbí, cím a proc?
5. Jak myslíte, ze bude príbeh pokracovat?
6. Vysmíva se zaba? V jake casti jste to poznaly?
7. Ve kterem versi je zaba na pulce zla?
8. Proc nechce zaba, aby se pulec mohl take podívat na sous?
Poslední otazku se pokuste zaznamenat do tabulky predpovedí ve dvojicích. Pokuste se
shodnout na tom, jak bude dej pokracovat a jak skoncí. Ucitel zaznamena take svoji
predpoveď na tabuli, aby deti videly, ze není chybou se v predpovedi zmylit. Pokusí se
pote najít v textu, kde chyboval a jak to zduvodní.
Ucitel rozda tretí zaverecnou cast textu. Upozorníme deti na to, ze po doctení bude
naproste ticho.
Deti si ve dvojicích prectou, pote ucitel precte nahlas. Nechame deti priblizne 2 min.
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porovnavat svoji predpoveď se zaverem basne. Dame jim prostor a chvíli klidu k
doznívaní zazitku. Deti tak uvazují o prícinach a duvodech cinu jednotlivych hrdinu, o
jejich pocitech.
Pote nechame deti, aby si ve dvojicích rekly svuj prozitek.
Hledame spolecne argumenty, proc jsme se v predpovedích mylili nebo naopak, ve
ktere predpovedi najdeme shodu s textem.
Na zaver otazky:
1. Proc je nazev basne princ a zaba?
2. Kdo byl tím princem a proc je tak nazvan?
3. Proc byla zaba nazvana pouze zabou a pulec princem?
4. Proc mezi nimi vznikl konflikt?
5. Co byste poradily obema hrdinum, aby mezi nimi nedoslo ke konfliktu?
6. Souhlasíte s tím, co se stalo?
7. Myslíte si, ze cap cely rozhovor mezi zabou a pulcem vyslechl? Kde jste to v textu
nasly?
8. Ocitly jste se v podobne situaci? Jak jste to resily a jaky byl zaver?
9. Najdes hlavní myslenku, kterou nam chtel autor v teto basne sdelit? Co nam chtel
touto basní ríct?
Po ctení
Pozadame deti, aby premyslely a rekly jeden druhemu svoje pocity a myslenky. Zda se
jim neco podobneho stalo v jejich zivote. Mohou si ve tríde vybrat toho, komu to chtejí
sdelit.
Potom je nechame, aby si to zaznamenaly do svych zaznamnícku. Ujistíme je, ze nikdo
nebude jejich zaznamy císt.
Reflexe vyukove lekce:
Hodinu postavenou na predvídaní poezie jsem delala uplne poprve. S myslenkovou
mapou pracujeme, takze pri zadaní prvního ukolu nebyl zadny problem. Deti okamzite
psaly svoje napady, namety k zadanemu slovu „konflikt“. Velice me prekvapilo, ze
nektere deti si zpocatku vubec nevedely rady s vyznamem tohoto slova. Musela jsem je
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navest jednoduchymi otazkami typu: „Co je to konflikt, mezi kym muze vzniknout
konflikt a proc vznikají konflikty.“ Detem to pomohlo a razem jsme meli myslenkovou
mapu zaplnenou. Vznikly krasne odpovedi napr. hádka, usmíření, zničené přátelství,
vzniká mezi lidmi, nedorozumění, něco si vyříkat, dva lidé si něco neumetou. Velmi pekne
pracovaly s textem a velmi dobre odhadovaly vlastnosti obou hrdinu. Musela jsem je
stale navadet, aby pracovaly ve dvojici, aby se spolecne domlouvaly. Mam ve tríde dva
samotare, ktere jsem do spolecne prace nenutila, kazdy pracoval sam, byli tak spokojeni
a pracovali dobre. Velmi dobre take deti vyhledavaly a urcovaly místa v basni, podle
kterych nalezaly odpovedi k zadanym otazkam. Diskutovaly o tom.
S poezií jsme tímto zpusobem pracovali poprve, presto aktivita detí byla vysoka a prace
se nam zdarila. Ja jsem se presvedcila o tom, ze ctení s predvídaním opravdu velmi deti
motivuje k dalsímu ctení, chtejí se rychle dozvedet pravdu o tom, jak to vsechno
dopadne. Na vlastnostech hrdinu se vsechny deti shodly jiz od pocatku. Zkousela jsem
prednest první cast basne dvema zpusoby - ani to je nepresvedcilo, ze by snad zaba
mohla byt hodna, mila. Jeden napad chlapce byl odlisny:…“třeba je to zakletá princezna,
která se musí chovat špatně, aby byla vysvobozena.“ Byly sťastni, ze tu zlou a pysnou zabu
nakonec sezobl cap. To nikdo predem netusil a byly za to vsechny deti rady. Tvrdily, ze
si za to muze sama. Na dotaz, zda cap to vsechno slysel, nektere deti odpovídaly, ze
rozhovor mezi zabou a pulcem urcite slysel, proto jí sezobl. Jeden chlapec vsak
oponoval, ze to mohla byt pouha nahoda, ze cap letel prave kolem a dostal jen chuť na
zabu.
Dalsí diskusi vyvolalo urcení, kdo je vlastne princ z nadpisu basne. Od pocatku vsechny
deti tvrdily, ze princ je pulec. Kdyz jsem jim rozdala poslední cast textu, kde se do celeho
dení pridal cap, vymyslela jedna dívka, ze princem je prave on. Dodala:…“princové jsou
většinou v pohádkách ti, kteří zachraňují, a v našem případě je to čáp.“ Jine deti tvrdily,
ze pulec je zakletý princ uvězněný ve vodě.
Mensí problem nastal ve chvíli, kdy si deti po prectení cele basne mely nechat chvíli jen
pro svoje pocity a myslenky a mely vydrzet nejakou chvíli byt zticha. Vetsina nevydrzela.
Hned po prectení reagovaly nahlas, chtely sdelit vsem, ze spravne predpovídaly.
Nakonec deti mely napsat svoje myslenky a pocity na pripraveny papír. Zadaní bylo:
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„Pokud se vam vybavila nejaka vzpomínka, podobny zazitek, napiste ho kazdy sam na
pripraveny list papíru.“ Komu se nedarilo vybavit si nejaky zazitek, mel poradit nasim
dvema hrdinum, jak se zachovat, aby mezi nimi nedoslo k zadnemu podobnemu
konfliktu. Velmi mne prekvapilo, ze vetsina detí psala svuj vlastní zazitek, vzpomínku.
Pouze tri chlapci radili, jak tento konflikt resit. Upozornila jsem vsechny deti predem,
ze nebudou psaní odevzdavat, pokud nechtejí, a ze to nikdo nebude císt, pokud si to
neprejí. I presto se mi nektere príbehy dostaly do rukou. Nektera devcata se tak
rozepsala, ze jim to zabralo temer 10 min. Po prectení odevzdanych prací a pozorovaní
vsech detí pri cele aktivite jsem zjistila, ze cela hodina byla pro vetsinu z nich velmi
emotivní a urcite si odnesly z teto hodiny ctení zazitek. S chlapci, kterí radili pulci, aby
se odstehoval, jsem vyvolala na konci hodiny jeste debatu o tom, zda si myslí, ze je
spravne nekomu radit, aby odesel ze sveho domova. Jeden z nich odpoveď okamzite
zmenil – „má se odstěhovat žába – ta je zlá.“ Hledaní hlavní myslenky nebylo pro deti
tak slozite – okamzite vsechny reagovaly, ze se nevyplací byt zly, pysny a vysmívat se
nekomu, ze zlo je vzdy spravedlive potrestano.
Myslím, ze pokud je ucitel sam vnitrne presvedceny o dobrem vysledku, o kvalite te ci
one metody, o tom, ze prave takova aktivita posune díte nekam dal v dobrem slova
smyslu, odrazí se to zcela urcite i na vysledku zaku, na jejich chtení a touze. Opet jsme
v teto lekci vyuzili toho, ze detí je ve tríde malo. Pri cele lekci panovala velmi príjemna
atmosfera, ve ktere deti navzajem poslouchaly nazory druhych, snazily se je
respektovat, nebo svym novym napadem vyvratit. Kazdy z zaku mel moznost pracovat
sam, sdílet ve dvojici i v cele skupine trídy. Kazdy z zaku si odnesl svuj osobní zazitek
a uvedomení. Vsichni meli prostor pro vyjadrení. Individualne jsem nechala pracovat
dve deti, o kterych jsem vedela, ze jim samostatna prace vyhovuje.
Deti jsou si mnohem blíze, více se znají, protoze jsou temer vsechny z jedne obce, sdílí
spolu svoje radosti i starosti, proto pri psaní psanícka si vetsina detí psanícka vymenila
mezi sebou. Mely potrebu si neco potají sdelit, omluvit se, nebo jednoduse kamaradce
napsat svoje pocity a praní.
Prikladam nektere odpovedi zaku:
myslenkova mapa: Co je to konflikt? - setkaní, zacatek a konec, hadka/usmírení, kontakt,
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problem, rozhovor, znicene pratelství, nedorozumení
Mezi kym muze vzniknout? - mezi lidmi, mezi zvíraty
Proc vznikají konflikty? - konflikt je, kdyz se nekdo hada nebo pere, protoze se na necem
neshodnou; dva dospelí nebo dva sourozenci; muj bratr a ja; kdyz si dva neco neumetou;
kdyz se pohadají.
rada zabe a pulci:… „ja bych poradil zabe, aby se odstehovala, a aby tam pulec zustal az
do smrti.“ … „ať se zaba odstehuje do Cíny a PULEC MUZE BÝT RÁD, ZE HO NEUVIDI
CÁP.“

3. Hančina chyba
Tema: Vanoce
Predmet: Cesky jazyk s literaturou, vytvarna vychova
Vyuzite metody rozvíjení ctenarskych dovedností:
Skladankove ctení, ctení s predvídaním, ctení s otazkami
Pomucky: nakopírovany text pohadky, velky karton papíru, pastelky, psací potreby,
lepidlo
Casova dotace: 90 min.
Ctenarske cíle:
zak hleda smysl textu, snazí se textu porozumet
zak se pokusí rozumet uryvku jako celku,
zak odhaduje, jak by se príbeh mohl dal vyvíjet
zak aktivne pracuje s textem, vyhledava odpovedi na otazky v textu
zak hleda souvislosti v textu, podle nichz staví vlastní pokracovaní
Osobnostne – socialní cíle:
zak si spojuje cteny text se svymi dosavadními zkusenostmi
zak si dava príbeh do souvislostí s jeho osobním zivotem
zak se pokusí zaznamenat svoje napady a myslenky
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Literarní zdroj: Linda Jenningsova, Vanocní knízka pohadek, povestí a koled
Popis lekce:
1. Predstavení knihy, ze ktere bude dnesní ukazka
Klícova slova na tabuli: vanocní stromecek, sklenene ozdoby, smula, poradna hloupost
Prace ve dvojicích: Deti se pokusí ve dvojicích vymyslet, o cem budeme císt
2. Prace v expertních skupinach
Kazda skupina dostane cast rozstríhane pohadky, ve skupinach si ho prectou
a navzajem si sdelí, o cem ukazka je
3. Prace v domovskych skupinach
Jednotliví clenove expertních skupin se vrací do svych domovskych skupin i s textem
a pokusí si navzajem sdelit, co se docetli. Pokusí se seradit jednotlive casti textu tak, jak
jdou v príbehu za sebou
4. Prectení nedokonceneho príbehu, kontrola posloupnosti príbehu
Hlasitym ctením si zkontrolujeme, zda vsechny skupiny mají príbeh spravne sestaveny.
Pak si jednotlive casti príbehu kazda skupina nalepí na pripraveny arch.
5. Shrnutí deje.
Navodnymi otazkami pri ctení se pokusíme shrnout, o cem príbeh je. Hledame
odpovedi v textu, ukazujeme v textu zduvodnení nasich odpovedí. Ucitel navadí, aby si
deti vsímaly podstaty v textu, ktera je navede k predvídaní (na dotek to bylo velice
studene).
Z jake doby je tento príbeh? Podle ceho jste to poznali?
Co se stalo mamince s ozdobami a proc?
Cím vsím chtela maminka s Hanickou nahradit ozdoby? Vyhledej v textu.
Dokazes si predstavit takto ozdobeny stromecek? Cím bys ho vylepsil?
Cím to chtela vylepsit Hanka? Kam pro to sla? Co nasla? Najdi v textu a precti to.
Proc se príbeh jmenuje Hancina chyba? Udelala nejakou chybu?
Dokazes si predstavit, co asi Hanka venku nasla za ozdoby? Prozatím neprozrazuj.
6. Predvídaní – dokoncení príbehu.
Deti se v domovskych skupinach pokusí domyslet príbeh. Hlídají si pritom na tabuli
zaznamenane odpovedi na predesle otazky. Drzí se klícovych slov.
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7. Predstavení jednotlivych zaveru. Kazda skupina precte svuj zaver príbehu.
8. Rozdaní dalsí casti textu: „Á kde se vzala vsechna ta voda?“
Pokus o odpoveď na tuto otazku, ktera se v príbehu objevila.
9. Rozdaní konce príbehu. Doctení ve skupinach.
10. Rízena debata reflektující spravne pochopení zaveru príbehu. Hledaní a nalezaní
castí textu, ktere jsou klícove pro toto dokoncení príbehu.
11. Vytvarne ztvarnení pohadky.
Reflexe lekce:
V teto lekci mi slo predevsím o to, aby deti pracovaly s klícovymi slovy, pokusily se
vyhledavat v textu a nad textem odpovedi na me otazky. Hledaly souvislosti v textu
a nasledne dukazy, ktere je mohly navest k dobremu predvídaní. Se sestavením
jednotlivych castí príbehu, prevypravením ve svych skupinach nemely problem.
V pokracovaní príbehu se zadna ze skupin nedrzela toho, ze nalezene ozdoby jsou velmi
studene (byly to rampouchy). Pri zaverecne reflexi vsak jeden z chlapcu vysvetlil, ze
jeste nikdy nevidel rampouchy na strome, proto ho nenapadlo tímto smerem príbeh
rozvíjet. V uplnem zaveru jsme se vratili ke klícovym slovum a pokusili se najít
odpovedi na otazku: Proc se príbeh jmenoval Hancina chyba?
Jaké další možnosti práce na této lekci nabízí podmínky malotřídní školy?
Tato lekce by se dala v podmínkach malotrídní skoly velmi dobre uplatnit ve smísenych
skupinach, ve kterych by se mladsí zaci formou aktivního naslouchaní ucili chapat
predcítany text, pracovali na jeho analyze. Starsí zaci by se rozvíjeli v dovednosti
vyrazneho a technicky spravneho predcítaní pro mladsí spoluzaky.
Zaverecnou praci vybrane skupiny naleznete v príloze c. 4

9.4. Myslenkova mapa a trojlístek v polovine sledovaneho období
Temer polovinu sledovaneho období (jeden skolní rok) jsem vyuzila k vytvorení
dobrych podmínek k rozvoji ctenarství. Na zaver tohoto období jsem pripravila
konecny vystup v podobe myslenkove mapy na tema: Co je ctenarství a co pro me
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znamena. Vsechny deti mely odpovedet na tyto dve otazky a sve odpovedi zaznamenat
do spolecne myslenkove mapy. Na pocatku dalsího skolního roku se deti mely zamyslet
nad vlastním ctením a sve odpovedi zaznamenat jiz v samostatne praci. Pro tuto
aktivitu jsem zvolila metodu trojlístku – vím, dozvedel jsem se, chci se dozvedet.
V techto cinnostech se jasne ukazalo, ze jedenact z dvanacti zaku zacalo uvazovat
a premyslet nad ctenarstvím a knihou. Velmi zajímave a pro moji naslednou praci cenne
odpovedi najdete v príloze c. 5.
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9. VÝUZITI INOVÁTIVNICH METOD VE VÝUCE
9.1. DÍLNA ČTENÍ A JEJÍ OBMĚNY BĚHEM SLEDOVANÉHO OBDOBÍ
Nejprve uvedu duvody a problemy dane skupiny, ktere mne vedly k pravidelnemu
zavedení dílny ctení do rozvrhu.
Zavedením pravidelne dílny ctení jsem se chtela pokusit rozecíst vsechny zaky a privest
je tak k pravidelnejsí cetbe. Uvedomovala jsem si znacne rozdíly mezi detmi
v souvislosti s mozností prístupu ke knízkam a moznosti tak císt zajímave beletristicke
texty. Ve tríde byli pouze ctyri zaci (jeden chlapec a tri dívky), kterí meli moznost
pravidelne cetby tím, ze meli zajímave knihy doma, dostavali moznost si knihy kupovat
nebo si je pujcovat v knihovne. Ostatní deti z ruznych duvodu necetly – davaly prednost
pocítacum, mobilní zabave nebo predevsím z ekonomickych duvodu v rodine nemely
moznost císt a dostat se tak pro ne k atraktivním textum, ktere by jim umoznily poznat
krasu ctenarství.
Take velke ctenarske rozdíly u detí me privedly k zavedení dílny ctení – tato forma prace
dava detem moznost vyberu knihy podle jejich aktualní ctenarske urovne a ucitelum
dava moznost pracovat s detmi individualne i spolecne.
V dílne ctení dochazí velmi casto k sdílení prozitku z cetby mezi zaky, vzajemne
inspirovaní prectenymi knihami.
Dalsím nemalym duvodem byla moznost pomoci detem v jejich soustredení. Pri ctení
vlastní knízky se deti zklidní, postupne se prodluzuje doba koncentrace a zlepsuje se
tak i doba soustredení v ostatních predmetech. Nejen z tohoto duvodu jsem dílnu ctení
behem období pozmenovala. Zpocatku prevazovaly rízene cinnosti. Postupem casu
a získaním zkuseností a ctenarskych dovedností zaku v zavedene dílne dochazelo
k takovym obmenam, ve kterych se více uplatnovala volna cinnost detí. Jak tedy
vypadala hodina ctenarske dílny na pocatku období?
9.1.1. Základní nastavení čtenářské dílny
Na uplnem pocatku jsme zavedli pravidla dílny. Tato pravidla byla vystavena na
nastence ve ctenarskem koutku. Detem jsem je pred vlastním ctením vzdy pripomínala.
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Temi pravidly byly:


knihu si vyberte jeste pred zacatkem dílny ctení



najdete si príjemne místo pro vase ctení



behem ctení nikam neprechazejte, ani pro pití a na zachod



behem ctení nikoho neruste



ctete po celou dobu stanovenou ucitelem

Jak jsem organizovala dílny ctení na uplnem pocatku, kdy zadne z detí nemelo zadnou
zkusenost s touto formou prace?


sezení v kruhu a spolecne seznamení s donesenymi knihami



referaty o knize a jeho zhodnocení samotnymi zaky ve forme hry na posťaka



souvisla cetba vlastní knihy - v pocatku 10 – 15 min., se zkusenostmi detí se
doba ctení prodlouzila az na 30 minut.



reakce na ctení - zpocatku pouze popovídaním v kruhu

Referaty o knize, hra na posťaka
Protoze mely deti zkusenost s predstavovaním prectenych knih, zavedla jsem jako
pravidelnou rízenou cinnost v pocatku dílen ctení referaty o knize. Deti mely na
nastence ve ctenarskem koutku zapisovy lístek na referaty o knihach. Kazdy nam mel
do konce skolního roku stihnout predstavit alespon jednu knízku. Kazdy z zaku prvním
referatem dostal moznost vstoupit do „Brany ctenaru“. Na nastence ve ctenarskem
koutku byla pro ne nakreslena „brana“ a po uspesne zvladnutem referatu mel kazdy
zak moznost se zapsat na tento list. Hodnocení referatu provadely ostatní deti a ja
formou takzvanych psanícek rozdanych od posťaka. Jak tato zpetna vazba probíhala?
Na zacatku ctenarske dílny jsem vybrala jednoho zaka, ktery se stal takzvanym
posťakem. Ten rozdal vsem detem volne lístky papíru, na ktere meli vsichni zaci
hodnotit projev zaka predstavujícího svoji knihu. Deti si rozdelily list na dve poloviny.
První polovinu si oznacily plusem a mely zapisovat vse, co se jim na referatu líbilo.
V druhe polovine si zaznamenaly znak otazníku a mely zhodnotit, co se jim nelíbilo.
Zpocatku je velmi dulezite, aby ucitel cinnosti detem modeloval. Ukazuje tím, co a jakym
zpusobem se ma hodnotit. Jedine pravidlo, ktere jsem na pocatku stanovila – vsichni
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musíme najít alespon jedno plus. Po ukoncení referatu mely deti moznost dotazu
ke knize. Potom posťak vybral jednotliva psanícka a odevzdal je danemu zakovi. Ten si
je mohl v dalsí casti hodiny císt, kdyz se ostatní zaci venovali svym vlastním kniham.
Vybrana psanícka jsou v príloze c. 6.
Problemy, ktere nastaly a byly duvodem pro nasledující zmeny:


Po par tydnech mi jedna z dívek prinesla psanícko, ve kterem ji spoluzacka
vulgarne napadala a velmi negativne hodnotila její projev. Po teto zkusenosti
jsem pridala dalsí pravidlo pro psaní psanícek: kategorie otazníku se zmenila na
kategorii s nazvem doporucení, do ktereho se deti nesmely negativne vyjadrovat,
ale doporucovat, co by bylo dobre zlepsit pro príste. Tímto zpusobem jsme
pracovali dal a zmena se ukazala jako velmi efektivní.



Nektere deti mely velky problem se vyjadrit o sve knize, proto jsem pripravila
pro deti doporucenou osnovu, kterou mely moznost mít u sebe. Tyto pokyny
byly take vyveseny ve ctenarskem koutku a zaroven je deti mely v sesitech pro
domací prípravu referatu. Referaty si zpocatku sledovaneho období
pripravovaly ustne. Ve druhe polovine sledovaneho období jsme zavedli
ctenarska portfolia, do kterych si sve referaty o knize mely deti zakladat. Ukazka
zpracovaneho referatu je uvedena v príloze c. 7.

Referaty o knize jsem zpocatku zavedla pravidelne kazdou dílnu ctení, aby do konce
roku mely vsechny deti moznost predstavit nam dve knihy – zamerne dve knihy, na
kterych se deti take sebehodnotily; jak se zlepsily v predstavovaní sve knihy a take pro
kvalitní porozumení a zvladnutí teto aktivity.
Zavedení jednoduche dílny ctení bylo z me strany zamerne. Odrazel se v nich pravidelny
rezim, ktery deti velmi potrebují. Je pro ne motivací, ze nove cinnosti zvladají, pokud na
ne nejsou vynakladany vysoke naroky a mají moznost v aktivitach uspet.
S postupem casu a vysledovaním, ze by deti zvladly a chtely ve ctenarskych dílnach
zmenu, jsem zacala zarazovat dalsí rízene aktivity, ktere tyto hodiny zpestrily. Kazda
hodina mela na zacatku mini lekci, ve ktere jsme se zacali seznamovat s nejruznejsími
aktivitami s knihou. Zacala jsem prodluzovat cas samostatneho ctení.
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9.1.2. Další zavedené aktivity a součásti dílny čtení
Zapisy z cetby formou podvojneho deníku a dopisu
Do ctenarskych dílen jsem zavedla jako dalsí metodu prace zapis do podvojneho deníku.
Zjistila jsem, ze je pro deti velmi slozity zapis komentaru a citatu. Musela jsem
nekolikrat modelovat, nez deti pochopily a zapisy delaly spravnym zpusobem. Po
dukladnem osvojení zapisu mely deti za ukol s ním pracovat i doma. Kazdy mesíc jsem
si podvojny deník a zapisy v nem kontrolovala. Zpocatku jsem nezavedla zadna pravidla.
Protoze se mi vsak stavalo, ze nektere deti nedelaly temer zadne zapisy, ve druhem
skolním roce jsem zavedla nove pravidlo: Kazdych 20 prectenych stran = min. 1 zapis
do deníku.
Seznam prectenych knih; pokus o trídní rekord
Ve druhem skolním roce jsem zavedla dalsí soucast ctenarskych dílen. Zacali jsme
zapisovat prectene knihy nasí trídy. Nechtela jsem, aby deti mezi sebou soutezily
v poctu prectenych knih, proto jsem zavedla tento prístup; pokusit se jako trída precíst
za cely rok co nejvetsí pocet knih a stranek. Seznam prectenych knih naleznete v príloze
c. 8.
Mini lekce s uplatnovaním inovativních metod
Se vzrustajícími zkusenostmi zaku jsem do dílen zacala zavadet takzvane mini lekce, ve
kterych jsme se ucili spolecne pracovat na predem jasne stanovenem tematu. Pro mini
lekce jsem vyuzívala inovativních metod, jako napríklad: Literarní dopisy, Poslední
slovo patrí mne, Vennuv diagram, Psanícko atd.
9.2. ZHODNOCENÍ VÝZNAMU ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN VE VÝUCE
Ctenarska dílna dava moznost detem císt vlastní prinesenou knihu. Pracovat s touto
knihou a naucit se o ní premyslet. Ve tríde s malym poctem zaku tato forma prace plní
mnohem vetsí funkci nez ve trídach s triceti zaky. Kazdy ctenar ma moznost vlastního
vyberu, ktery je zpocatku u zaku omezen napríklad na velikost písmen, pocet stran
a obal knihy. Postupem casu a díky praci ve ctenarskych dílnach díte zacína o knize
uvazovat zcela jinak; vybíra si knihu podle jinych priorit a mnohdy si necha knihu
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doporucit od svych spoluzaku. Kazdy pracuje individualne podle svych mozností. Ucitel
díky malemu poctu zaku získava mnohem vetsí prehled o tom, ktere knízky daneho
zaka zajímají. Zaci take mnohem lepe poznají, komu by danou knízku mohli doporucit,
kteremu spoluzakovi by se kniha mohla líbit. V hovorech o knízkach dochazí k velkemu
sdílení poznatku a prozitku z cetby, ktere do znacne míry ovlivnují kazdeho.
Ctenarske dílny mají v me praxi nezastupitelne místo v hodinach literarní vychovy.
Ktere cíle pokladam za hlavní a podarilo se mi je alespon v male míre splnit?


Predevsím nam ctenarske dílny slouzí k tomu, aby se zaci rozecetli.



Díky dílnam jsem vsechny zaky privedla k pravidelne cetbe.



Ctenarske dílny umoznily zakum pracovat individualne, pritom spolecne.
V jakem smyslu? Kazdy si cetl svoji knihu a pracoval na spolecne zadanem ukolu.



Míra soustredení a koncentrace se u detí zvysila díky samostatnemu ctení
i v ostatních predmetech. Deti po case lepe rozumely zadaní uloh v ruznych
predmetech, snadneji se jim orientovalo v naucnych textech v ucebnicích.
Zpocatku deti mely problem vydrzet císt 10 min., s pravidelnym rezimem jsme
na konci sledovaneho období cetli temer celou vyucovací hodinu. Deti to
vyzadovaly.



Cetba souvisleho beletristickeho textu detem prinasí predevsím zazitek. Deti
prozívaly s hrdinou jeho cestu; premyslely nad dejem, jak se bude dal odvíjet;
resily zapeklite zapletky.



V neposlední rade jde o vzajemne sdílení zaku. Deti vedly rozhovory nad
prinesenymi knihami; zacaly se zajímat o knihy druhych; doporucovat
a pujcovat si knihy mezi sebou.



Deti zacaly lepe komunikovat, formulovat sve vlastní myslenky.



Vyber knih – díky obmene knih si deti zacaly vsímat, ktere knihy by se jim mohly
líbit a jaky zanr by je mohl zajímat.
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9.3. PRAKTICKÁ LEKCE ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Název čtenářské dílny:
Vlastnosti hrdinů našich knížek
Cíl hodiny:
Seznamení se s dalsí metodou rozvoje ctenarske gramotnosti Vennuv diagram.
Zak si vybere jednu postavu a bude porovnavat její vlastnosti se svymi a vytvorí o tom
písemny zaznam ve forme metody Vennuv diagram.
Metody prace:
Sdílení, rízeny rozhovor, modelovaní, samostatne ctení, Vennuv diagram
Casovy odhad:
45 minut
Zdroje, materialy, pomucky:
kniha Paní Lary Fary, Betty MacDonaldova (kapitola Curbesajda)
pracovní listy pro kazdeho zaka – Vennuv diagram
vlastní knihy zaku
Struktura lekce:
1. Sezení v kruhu: Rízeny rozhovor o tom, co jsme se za poslední dny dozvedeli ze svych
knih o postavach a jejich vlastnostech; co je to vlastnost, jake mame vlastnosti my, zda
mame vlastnosti vsichni stejne ci rozdílne.
2. Mini lekce: modelovaní metody VENNUV DIÁGRÁM
Áby deti dobre zvladly novou strategii prace s knihou, budu modelovat. Vyuziji k tomu
knihu paní Lary Fary od Betty MacDonaldove, kapitolu s nazvem Curbesajda, vybrana
postava - maminka.
Sezení v kruhu, ucitel cte nahlas. Vyber postavy. Zapis vlastností do diagramu.
Pro jeste lepsí pochopení a nasledne zvladnutí dane metody vyplneny diagram vyvesím
na viditelnem míste, aby v prípade potreby do nej mohly deti nahlednout.
3. Vlastní cetba zaku, zapis do diagramu. Kazdy pracuje se svoji knihou.
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4. Zaverecna reflexe a zhodnocení nasich prací – vystava diagramu a prectení nekterych
ukazek v kruhu.
Reflexe hodiny:
V príloze c. 9 je k nahlednutí prace vybranych zaku. V teto hodine pracovaly deti s touto
metodou uplne poprve. Nektere prace byly velmi zdarile, predevsím z duvodu, ze umejí
naslouchat. V teto lekci jsem zamerne nabídla jednu z hodin, kdy se deti seznamovaly s
novou metodou prace. Modelovaní ucitelem je velmi potrebne. Bez nej by vysledky
prace nebyly tak kvalitní a v te urovni, kterou deti zvladly. Je samozrejme, ze slabsí deti
potrebují minimalne dve modelace kazde ze strategií, aby ji pochopily a zvladly.
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10. CTENI VE SMISENÝCH SKUPINÁCH
Díky podmínkam, ktere nam malotrídní skoly nabízí, muzeme vyuzít prílezitosti
k setkavaní detí ruzneho veku, z ruznych tríd k ruznorodym aktivitam. Kooperativní
cinnosti, pri kterych se mohou setkavat deti ruzneho veku, je dulezite zamerne vyuzívat,
protoze ovlivnují vztahy mezi zaky, klima ve skolním prostredí a predevsím kvalitu
samotneho ucení.
V nasí skole jiz tretím rokem pracujeme na projektu s nazvem „Zacíname spolu“,
ve kterem je hlavní cílem pomoc starsích spoluzaku nejmensím pri jejich nastupu do
skoly. Vetsinou se jedna o zaky patych rocníku, kterí se stavají pro prvnacky takzvanymi
patrony; po cely skolní rok se ujímají prvnacku, pomahají jim prekonavat první skolní
povinnosti. Áby se zaci techto rocníku vzajemne dobre poznali a utvorili si nenasilnou
a zcela prirozenou formou heterogenní dvojice, vyuzívame ruznych spolecnych cinností.
Jednou z nich jsou spolecne ctenarske dílny. Tyto akce muzeme delat za predpokladu,
ze je pocet zaku v jednotlivych trídach maximalne do patnacti zaku, aby byly cinnosti
pro zaky efektivní. Nase malotrídní skola to splnuje. Dostatecny prostor ve trídach jim
umoznuje tyto cinnosti vykonavat. Príkladem takove spoluprace je ukazka dvou lekcí,
ktere jsem pro deti pripravila behem sledovaneho období.
10.1. UKÁZKA PRAKTICKÝCH LEKCÍ
1. Projekt Společná dílna čtení 1. a 5. třídy
Nazev ctenarske dílny:
Nedokoncena pohadka
Cíl hodiny:
Zaci se seznamí s pozoruhodnou knihou
Zaci si utvarí dobry vztah ke kniham
Zaci spolupracují a na zaklade spoluprace domyslí zaver pohadky
Zaci si utvarí lepsí vztahy mezi sebou v jednotlivych trídach, vytvarí dobre klima
Starsí zaci si rozvíjejí dovednost vyrazneho a technicky spravneho ctení
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Mladsí zaci aktivne naslouchají a snazí se chapat predcítany text; vnímají nazorne ctení
Metody prace: prace s klícovymi slovy, brainstorming, predcítaní starsím spoluzakem,
rízene naslouchaní s predvídaním, parove a skupinove sdílení, tvurcí psaní
Casovy odhad: 90 min.
Zdroje, materialy, pomucky: Kniha Nedokoncene pohadky, Zdenek K. Slaby, Pohadka o
Rychle zelve, velke archy papíru, tabule, psací a kreslící potreby, nuzky
Struktura lekce:
Evokace:
Parove sdílení. Ucitel na tabuli napíse nazvy dvou hrdinu – zelvy a osla, o kterych bude
dnesní pohadka. Deti v utvorenych heterogenních skupinach se budou zabyvat
vlastnostmi jednotlivych hrdinu.
Brainstorming. Vybrane vlastnosti napíseme na tabuli. Vybraní paťaci dostanou za ukol
hovorit v delce jedne minuty o jednotlivych hrdinech a jejich vlastnostech. Pokud zazní
jeste dalsí vlastnost, dopíseme ji na tabuli k danemu hrdinovi.
Vlastní prace s knihou:
Samostatna prace ve skupinach. V dalsí casti lekce jiz deti pracují ve skupinach
slozenych z heterogenních dvojic. Paťaci predcítají svym mladsím spoluzakum
vybranou pohadku a spolecne pak domyslí její zaver. Starsí spoluzaci se postarají
o psaní zaveru pohadky, mladsí zaci kreslí, vystrihují k pohadce obrazek. Kazda skupina
vytvorí plakat, na kterem se podílejí vsichni ze skupiny.
Prezentace:
Jednotlive skupiny prezentací predstavily svuj plakat s prectením vymysleneho zaveru
pohadky ostatním. Velmi zdarily projekt se zaverecnym produktem. Plakaty
jednotlivych skupin naleznete v príloze c. 10.
Zaverecna reflexe v kruhu
Pri zhodnocení celeho projektu jsme spolecne v kruhu porovnavali vlastnosti dvou
hrdinu sepsane na tabuli na zacatku lekce se skutecnymi vlastnostmi hrdinu z nasí
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pohadky. Prisli jsme na shody, shledali jsme i rozdíly. Napr. zelva ve skutecnosti pomala
– v nasí pohadce rychla.
Deti byly velmi zvedave, jaky zaver si vymyslel autor pohadky, proto jsem jim na zaver
dokoncení od autora precetla.
Reflexe vyukove lekce:
Tato lekce je mozna jen za podmínek, ktere popisuji vyse. Vyuzili jsme pri ní vzajemne
spoluprace nas ucitelek, prostoru obou tríd i chodby, kdy deti pracovaly ve skupinach
a chtely mít na ctení vetsí klid. Nikoho jsme pri tom nerusili, protoze na nasem patre
jsou pouze tyto dve trídy. Lekce splnila cíle ctenarske i osobnostne socialní, ktere mam
uvedeny vyse. Mladsí zaci se od starsích spoluzaku ucili, jak pracovat ve skole, jak
vnímat a poslouchat druheho a jak se naucit na necem se domluvit. Starsí spoluzaci si
naopak utvareli sve postoje k mladsím spoluzakum, se svymi zkusenostmi domysleli
zaver príbehu a pomahali prvnackum s jejich prací. Navzajem se podporovali. Na zaver
lekce vsechny skupiny mely predstavit ostatním svuj zaver pohadek. Vsechny skupiny
se tohoto nelehkeho ukolu zhostily velmi dobre. Paťaci zapojili do teto cinnosti
i prvnacky, rozdelili si, co budou pred ostatními skupinami ríkat.

2. Lekce s prvky dramatické výchovy
Nazev lekce:
Kamil neumí lítat
Cíl hodiny:
Zaci si utvarí dobry vztah ke kniham skrze prozitek
Zaci se seznamují mezi sebou a vytvarí tak dobre klima
Zaci se seznamí se zakladními metodami prace dramaticke vychovy
Pouzite metody: metody dramaticke vychovy, predcítaní
Casova odhad: 2,5 vyucovací hodiny
Zdroje, material, pomucky: arch papíru, rekvizita sedy satek – spacek, obruce, triangl,
xylofon
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Struktura lekce:
1. Rozehrívací a seznamovací hra
Špaččí rodina odlétá na jih. Jak tak letí, povídají si a seskupují se do různě početných
skupinek.
Na spustení hudby - pohyb po tríde, na zastavení hudby - ucitelem dan pocet, na ktery
udelají zaci skupinku – chytí se za ruce. (pozn. Pokud se deti neznají jmenem, mohou se
ve skupince vzdy navzajem vsichni clenove predstavit). Pokud nekdo zustane sam,
nevypadava ze hry, pokracuje dal.
Podmínka: Vzdy musí byt ve skupince zastupce 1. i 5. trídy. Poslední pocet bude dva –
zamer – utvorení dvojic paťaka a prvnaka.
Pozn. Detem rekneme, aby si zapamatovaly sveho nejlepsího kamarada.
2. Motivacní a uvolnovací hra
Leh na zada, zavrene oci a predcítaní knízky (pokracovaní z 1. bloku) az do nebezpecí.
(pozn. 5. trída jiz s knízkou pracovala, takze jsou seznameni s predeslym dejem)
3. Brainstorming
Sezení v kruhu, arch papíru, na ktery píseme vsechny nase myslenky k pojmu nebezpecí.
Kamil a jeho rodina se také dostali do nebezpečí. Přišel velký vítr a všichni dostali strach.
4. 2 skupiny, plachta. Jedna skupina pod plachtou, druha skupina dela podle vypravení
ucitele vanek, vetsí vítr, vichrici…
Skupiny se vymení.
5. Sezení v kruhu a sdelení obou skupin, jak se cítili.
(pozn. ve skupinach jsou utvoreny vekove smísene dvojice)
6. Sezení v kruhu. Kratke motivacní povídaní o rodine, ze pokud budou drzet
pohromade, nebezpecí zazenou a zvladnou.
Deti se chytí za ruce (dbame na to, aby se v kruhu strídali paťaci s prvnaky) a posílají si
jasny signal, co budou delat. Signal musí dojít stejny a neporuseny od prvního az k
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poslednímu clenu rodiny. Nesmí se u toho mluvit, aby je nikdo pri domlouvaní neslysel.
(pozn. Ucitel zacne – pr. 2x stisk ruky. Pote muze nechat rozehrat deti – jiny signal.)
7. Cvicení mimoslovního kontaktu a komunikace Loutky a vodici
2 skupiny - 5. trída Kamilove – dostanou na lístcích napsano, kam mají dovest sveho
kamarada; 1. trída ostatní spacci – se zavazanyma ocima se nechají vest do ukrytu
Kamilové radí ostatním členům své rodiny, kam se mají letět schovat.
(pozn. dvojice budou zpocatku rozvrstveny po cele tríde, ale cíl bude v jednom míste)
Rodina je tak v ukrytu a pohromade.
8. Predcítaní - …se zachránili díky Kamilovi
9. Cvicení na vnímaní partnera a skupiny
Když nebezpečí pominulo, v hejnech se zase vydali na cestu. Utvořili tak hejna po šesti
a následovali vedoucího skupiny, který je vedl směrem na jih
4 skupiny po sesti utvorí zastupy – první provadí pohyby pazí, ostatní korespondují
pohyby, ale nedívají se na prvního, jen sledují kamarada pred sebou.
(pozn. muzeme pustit hudbu)
10. Predcítaní – oslava Kamila
Pohybove uvolnení, vnímaní prostoru
rychle kroky, velke od perovací kroky, skoky, male krucky s dupaním atd.
11. Motivacne – uvolnovací cvicení; leh na zadech, zavrene oci. Let zpatky, doctení
zaveru knihy.
12. Reflexe: povídaní v kruhu o rodine, o vzajemne pomoci clenu rodiny, zda jste verili,
ze to se spacky dobre dopadne… Napadlo vas, ze Kamil bude ten, kdo zachraní celou
rodinu?
13. V utvorenych dvojicích napsat jedno nebo více slov, ktere nas k tematu napadnou,
prvnak muze namalovat. Vyvesit ve tríde jednotlive vytvory.
81

V nasich podmínkach take mohu a vyuzívam metod dramaticke vychovy. Jedna z lekcí,
ve ktere bylo hlavním ctenarskym cílem utvarení kladneho vztahu zaku ke ctení
a osobnostne - socialním cílem hlubsí poznaní a seznamení zaku patych a prvních tríd,
byl vyse popsany projekt, kteremu predchazely samostatne lekce prvnaku a paťaku,
ktere se tykaly prvotního seznamení s knihou a zacatku deje. Tento spolecny projekt
tak plynule navazoval na obe lekce.
V teto lekci se utvarely hlubsí vztahy mezi zaky jednotlivych rocníku, na coz klademe
v nasich podmínkach velky duraz. Muzeme si pomoci podobnymi projekty, ve kterych
se zaci z ruznych rocníku mohou setkat a spolupracovat. Zaroven mnohem casteji pri
podobnych projektech spolupracují ucitele mezi sebou. Je treba, aby spolecne nasli
tema projektu a mozne cesty, kterymi se projekt bude ubírat. Stanovili si cíle projektu
pro dane skupiny spoluzaku. V tomto ohledu ma malotrídní skola take velkou vyhodu.
Mala skola, príjemne klima a prostredí – to jsou zakladní podmínky pro kvalitní
spolupraci ucitelu.
Kterou ze specifických podmínek malotřídní školy jsem ve výše uvedených
lekcích uplatnila a využila?
Ve vyse uvedenych lekcích jsem predevsím vyuzila maleho poctu zaku ve trídach, ktery
nam na malotrídních skolach umoznuje setkavaní heterogenních skupin v ramci
ruznych vyucovacích hodin. Muzeme pracovat metodami dramaticke vychovy, pro
ktere je dulezity dostatecny prostor, jeho variabilita a nízky pocet zaku. V podobnych
hodinach je nemene dulezita take kooperace mezi kolegy, kterí se musí domluvit na
jednotlivych postupech, cílech a vedení hodin. Díky príjemnemu klimatu, ktere do jiste
míry ovlivnuje to, ze se zaci z ruznych rocníku dobre znají, je prace mnohem snadnejsí
a uplatnovaní prvku dramaticke vychovy tak lze dobre vyuzít pro zaujetí, prohloubení
znalostí a dovedností a zazitek jednotlivych zaku.
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11. CTENI NÁS PROVÁZI I V OSTÁTNICH PREDMETECH
Rozvoj ctenarství a ctenarske gramotnosti jsem se pokusila take rozvíjet i v jinych
predmetech, predevsím v hodinach vlastivedy a prírodovedy. Pracovat s naucnym
textem je jednou z podmínek kvalitního rozvoje ctenarství a ctenarske gramotnosti. Pro
tyto hodiny jsem na nasem trhu nasla, a vyuzila tak kvalitních pracovních ucebnic, ktere
obsahují velmi pekne odborne texty. Díky tomu jsme mohli vyuzívat pri praci
s nimi ruzne metody rozvoje ctenarske gramotnosti, jako napr. INSERT, kladení otazek.
Díky podmínkam malotrídní skoly jsem predevsím v hodinach vlastivedy casto
vyuzívala metod dramaticke vychovy k lepsímu pochopení daneho tematu. Jedním
z temat, ktere jsem zpracovala pro hodinu vlastivedy v patem rocníku, byl Holocaust.
Pri lekci jsem vyuzila knihy s nazvem Díte s hvezdickou (Lizano M., Dauvillier L., Salsedo
G.). Kniha je delana formou komiksu. Potrebovala jsem více textu k porozumení celeho
príbehu, proto jsem si do strukturovaneho dramatu pripravila texty, ktere se obsahove
drzely dane knihy. Detem jsem zamerne hodne predcítala pro hlubsí vhled do príbehu
a pripoutaní k danemu problemu. Podrobnou prípravu neuvadím zde, ale v príloze
c. 11, protoze je velmi rozsahla.
Díky prostoru ve tríde a nízkemu poctu zaku ve tríde si mohu dovolit podobne sehravat
ruzna vlastivedna temata. Dulezite je najít spravny text, ktery se bude tematicky hodit
do vyuky a ke konkretní skupine zaku.
Díky nízkemu poctu zaku ve tríde je v techto cinnostech vetsí casovy prostor na
jednotlive kroky, prozitek a okamzitou reflexi jednotlivych aktivit, ve kterych dostali
moznost vyjadrit se temer vsichni. Strukturovane drama se velmi podarilo, pro tuto
skupinu byl vybran vhodny namet, kteremu deti porozumely, a ja jsem podle
predchozích zkuseností vedela, ze toto tema je vtahne do cinnosti. Vsichni jsme si
odnesli poznaní, prozitek a hluboky zazitek.
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12. ZPRÁCOVÁNI Á VÝHODNOCENI DÁT DOTÁZNIKU
1. Co rád děláš ve volných chvílích?

7
6
5
4
3
2
1
0

začátek sledovaného období
závěr sledovaného období

a)

b)

c)

d)

e)

U této otázky, která se týkala zálib žáků ve volných chvílích, je patrná výrazná změna
odpovědi b). Odpověď zněla: „Čtu si.“ Na začátku sledovaného období tuto odpověď
zaznamenali pouze dva žáci, na konci sledovaného období už jich bylo pět.
2. Předčítání v rodině
10
8
6

začátek sledovaného období

4

závěr sledovaného období

2
0
a)

b)

c)

d)

U této otázky jsem nepředpokládala téměř žádnou změnu, neboť spíše zkoumala
konkrétní stav; rodinnou situaci ohledně předčítání a seznamování se s knihami
v předešlém období. Pouze jeden žák změnil na konci sledovaného období svoji odpověď:
„Čtou mi pořád.“
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U této otázky jsem nepředpokládala téměř žádnou změnu, neboť spíše zk. Předpokládá
3. Jak jsi na tom s vlastním čtením v současné době?
10
8

6

začátek sledovaného období

4

závěr sledovaného období

2
0
a)

b)

c)

d)

U této otázky došlo k velmi výrazným změnám. Na počátku sledovaného období
odpovědělo celkem devět žáků, že čtou jen z povinnosti. Na konci období to byli už jen tři
žáci. K velké změně také došlo u odpovědi a), kde na začátku období nebyl ani jeden žák,
který by odpověděl, že čtení ho baví. Na konci sledovaného období tuto odpověď zaškrtlo
pět žáků. U odpovědi b) - „čtu občas“ se změnil také počet žáků; ze dvou na čtyři. Žádný z
žáků na konci období neodpověděl, že nečte vůbec.
4. Kde scháníš knížky a časopisy ke čtení?
10
začátek sledovaného období
5

závěr sledovaného období

0
a)

b)

c)

d)

e)

U této otázky je velmi patrné, jak žákům pomohla zavedená čtenářská dílna a zavedený
čtenářský kroužek s možností nosit si vlastní knihy nebo si je půjčovat ve čtenářském
koutku ve třídě. Dva žáci navíc začali pravidelně chodit do knihovny, čtyři žáci na konci
sledovaného období napsali, že si půjčují knihy od kamarádů a nejvýraznější posun byl
u odpovědi d) - 9 žáků si začalo půjčovat knihy ve čtenářském koutku ve třídě. Možnost
dát dětem výběr kvalitních knih výrazně ovlivnil čtenářství v této třídě. Pouze jeden žák
z původních deseti odpověděl, že knihy neshání, protože nečte.
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5. Co pro tebe kniha znamená?

10
8

začátek sledovaného období

6

závěr sledovaného období

4
2
0
a)

b)

c)

U této otázky došlo také k velmi výrazným změnám. Devět žáků se na konci sledovaného
období vyjádřilo, že kniha pro ně znamená zážitek, legraci atd., tři žáci dokonce v knize
nově nacházejí ponaučení a radu. Jen pro jednoho žáka z původních deseti znamená kniha
pouze povinnost.

6. Počet přečtených knížek za rok
10
8
6
4

začátek sledovaného období

2

závěr sledovaného období

0

a)

b)

c)

d)

V této otázce se žáci měli vyjadřovat k počtu přečtených knih za rok. Došlo k výrazným
změnám. Každý z žáků přečetl na konci sledovaného období alespoň jednu knihu.
K největší změně došlo u odpovědi b) - 7 žáků přečte 5 - 9 knížek za rok.
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7. Důvod nečtenářství

10
8
6
4
2
0

začátek sledovaného období
Závěr sledovaného období

a)

b)

c)

d)

e)

U této otázky se žáci měli zamyslet nad důvody, proč se v dnešní době nečte. Největší rozdíl
zaznamenala odpověď c) - z původních devíti žáků odpověděli na konci období jen čtyři
žáci, že čtení moc k životu nepotřebujeme. K jiným výrazným změnám zde nedošlo.

Z jednotlivych grafu a viditelnych odpovedí jednotlivcu je patrne, ze doslo k vyraznym
zmenam v pohledu na ctenarství. Zmeny, ktere jsem nastavila predevsím v prvním roce
zkoumaneho období, vyrazne ovlivnily celkem jedenact zaku z dvanacti. Z dalsích
rozhovoru s detmi jsem zjistila, ze jim nejvíce pomohl zavedeny ctenarsky koutek, kde
mely prísun peknych a zajímavych knih, a moznost si tyto knihy prohlízet, pujcovat
a císt. Jako dalsí duvod jejich zmeny v pohledu na knihy uvedly zavedení dílen ctení, ve
kterych jim byla dana moznost volby vyberu knihy.
Dalsím faktorem, ktery je vyrazne ovlivnil, byl zavedeny pokus nasí trídy ve druhem
skolním roce sledovaneho období. Nase trída se pokusila precíst co nejvíce knih za cely
skolní rok. Uvedene archy prectenych knih jsou uvedeny v príloze c. 7. Deti se k tomuto
vyjadrily, ze byly rady, ze nesoutezí mezi sebou, ale ze se snazí jako tym precíst co
nejvíce knih.
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13. VÝSLEDKÝ Á ZHODNOCENI ÁKCNIHO VÝZKUMU
V uplnem zaveru prace se pokusím shrnout, jak se mi podarilo splnit stanovene cíle.
Na pocatku sledovaneho období jsem rízenymi rozhovory a pozorovaním zjistila, ze
pouze dva zaci mají zajem o ctení. Deset detí se vyjadrilo, ze ctení povazují spíse jen
za skolní povinnost. Na konci sledovaneho období vsechny deti cetly. Cetly v dílnach
ctení, vetsina cetla i doma. Cas urceny v dílnach ctení k samostatnemu ctení vlastních
knih jsem musela postupem casu prodluzovat na vlastní zadost detí.
Na zacatku období ctenarskou dílnu tvorily predevsím rízene cinnosti ucitele.
S postupem casu a rostoucím zajmem a zkusenostmi zaku se dílna stala spíse volnou
cinností detí; z velke casti vyucovací hodiny cetly vlastní knízku. Pouze u jednoho zaka
k vyraznemu zlepsení nedoslo.
Pravdepodobne to bylo ovlivnene jeho diagnostikovanou poruchou dyslexie
a dysortografie. O vysetrení jsem zadala rodice jiz od pocatku ctvrte trídy, bohuzel se
pro vysetrení rozhodli temer az na konci sledovaneho období.
Za zcela zasadní posun k lepsím vysledkum povazuji predevsím vytvorení novych
podmínek na pocatku sledovaneho období. Predevsím slo o zmenu celkoveho prístupu
k praci, kdy jsem zacala pracovat s detmi konstruktivisticky a vyuzívat k tomu
nejruznejsí modely prace. Nejvíce se mi osvedcil zakladní model kritickeho myslení –
EUR a projektova vyuka, se kterymi jsem s temito zaky zacínala uplne od zacatku.
Za zasadní inovativní metodu rozvoje ctenarske gramotnosti povazuji zavedení
pravidelne dílny ctení. Osvedcilo se mi její postupne obmenovaní dle získanych
dovedností jednotlivych zaku, dle jejich mozností. Pro zmenu jsem take hodne
naslouchala praním detí. Pokud pozadovaly zmenu, hledala jsem dalsí moznosti, aby je
ctenarska dílna i nadale bavila. Se seznamovaním jednotlivych metod prace jsem
postupovala velmi pomalu, abych deti neodradila cinností, pro kterou nejsou jeste
ctenarsky vyspele a pripraveny pracovat s knihou prave tímto konkretním zpusobem.
Pri vsech cinnostech jsem vyuzívala nízkeho poctu zaku ve trídach, ktery mi umoznoval
sledovat proces zmen u jednotlivych zaku, individualne pozorovat, jak se jejich
ctenarske dovednosti mení a prípadne jim pomoci jeste k lepsím vysledkum. Nízky
pocet zaku ve trídach tak povazuji za zakladní podmínku, díky níz jsem mohla pracovat
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uvedenymi zpusoby. K ní se vazí a velmi uzce s ní souvisí dalsí nabízene a v praci
vyjmenovane specificke podmínky malotrídní skoly.
I opravdoví „nectenari“ z pocatku sledovaneho období zacali s knihou pracovat, vybírat
si zanr, mluvit o knize a premyslet o ní. I prospechove nejslabsí zak si nasel oblíbeny
zanr – encyklopedie z prírodovedne ríse. Vyuzila jsem toho a pri hodinach prírodovedy
se stal pro ostatní hvezdou trídy. Zazil svuj vlastní uspech díky kniham.
Vyuzila jsem i prostoru ve tríde tím, ze jsem zacala pracovat metodami dramaticke
vychovy. V tomto smeru jsem teprve na pocatku, ale po kazde zdarile lekci si uvedomím
její podstatu a dulezite zastoupení ve vyucovaní.
Príjemne klima a spoluprace s kolegy v nasí skole mi pomohly vest i hodiny
ve smísenych skupinach, ve kterych si kazdy jedinec odnesl svuj osobní poznatek,
dovednost ci postoj. Není dulezite, aby kazdy jedinec si odnesl z hodiny to same – to
podstatne. Co je vlastne to podstatne? Lze to zobecnit, kdyz kazdy jedinec je
individualita? Ne. Musíme si uvedomit a naucit se, ze nelze stavet vsechny zacky do
jedne rady a ocekavat, ze vsichni odejdou se stejnymi vysledky. Kazdy z nas je jiny,
individualní a na to bychom meli myslet pri nasí praci.
Do jake míry se mi podarilo splnit dva cíle, ktere jsem si na pocatku stanovila?
1. Změnit pohled a přístup jednotlivých žáků k čtenářství díky zásadním změnám
ve výuce.
Vsechny nastavene zmeny, ktere jsem detem ve vyuce pripravila, se ukazaly jako velmi
pozitivní. Dukazem jsou nejen prace zaku z jednotlivych vyukovych lekcí, z nichz
nektere jsou obsahem príloh, ale take spolecny plakat na tema „ctenarství“
a individualní trojlístek s nazvem „moje ctení“ v polovine sledovaneho období.
Odpovedi detí na otazku, co je ctení a co pro ne znamena, jsou jistym dukazem toho, ze
jsem v detech probudila zajem o knihu, ze zacaly o ní premyslet a zajímat se o ni.
Se spolecnym plakatem nemely vubec problem pracovat. Urcite techto mezistupnu
v dalsí praci s jinou trídou opet vyuziji.
Vsechny ukoly, ktere jsem si naplanovala, jsem splnila dle mych ocekavaní a predevsím
dle mozností a zkuseností techto detí. Jsem si vedoma, ze kazda trída je individualní
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a pokusy, ktere jsem uplatnovala v teto tríde, nebudou platit v jine. Vzdy bude muset
dojít k nejakym dílcím zmenam. Je vsak pro me dulezite, ze díky akcnímu vyzkumu
mam kostru prace, ktera vede mne a zaky ke stanovenym cílum.
2. Najít optimální cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků s ohledem
na jejich individuálnost.
Pri teto praci jsem hledala a stale hledam optimalní cesty k rozvoji ctenarske
gramotnosti. Díky zavedení konstruktivisticky pojateho vyucovaní a vyuzívaní principu
jako napr. EUR, projektoveho vyucovaní, jsem dala detem moznost, aby pracovaly na
sice spolecne praci, ale kazdy svym individualním zpusobem. Detem jsem nabízela
ruzne metody a formy prace, z nichz bylo velmi patrne, jak ktery system komu vyhovuje.
Individualizovala jsem vyuku, ve ktere tak vsechny deti dostaly moznost zazít uspech,
i kdyz treba jen v dílcím ukolu. Díky malemu poctu zaku jsem pozorovaním zjisťovala
a sbírala informace o jednotlivych zacích, o jejich stylu ucení. Mohla jsem jim pak
nasledne pomoci pri jejich nezdaru i v jinych rovinach skolních povinností.
Za zcela zasadní a dulezitou zmenu povazuji zavedení pravidelne ctenarske dílny. Deti
v ní zjistily, co je to prozitkove ctení, jak se muze o knihach hovorit a premyslet. Je to
system, ktery do znacne míry ovlivnil u detí ctenarství, vyber knih, a rozvíjení ruznych
ctenarskych dovedností.
Dalsí metody, ktere jsou postaveny na principech EUR, jsem uplatnila i v jinych
predmetech. V detech jsem díky temto metodam vzbudila zajem o dany problem
a hledaní jeho resení. Deti se staly aktivnejsími a napaditejsími. Vyuka je zacala bavit.
Predkladat detem jine texty nez jen umelecke vyrazne ovlivnuje rozvoj ctenarskych
dovedností.
Deti se zacaly lepe orientovat v odbornych textech, lepe chapaly zadaní ruznych uloh
ve vsech predmetech, díky pouzívanym metodam dokazaly v textu nalezt podstatne
informace, navzajem si sdelit, co je pro ne v textu nesrozumitelne a jakym zpusobem si
pomoci, aby novou informaci pochopily.
Malotrídní skola a podmínky, ktere nam vytvarí, davají velky prostor k vyuzívaní
inovativních metod a forem prace, ktere vedou u zaku k rozvoji ctenarske gramotnosti.
Nejvíce vsak zalezí na nas ucitelích, zda jich pri praci vyuzijeme.
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14. ZÁVER Á DOPORUCENI
V predkladane diplomove praci jsem hledala nejefektivnejsí zpusoby rozvoje ctenarske
gramotnosti u zaku na malotrídní skole, pricemz jsem se zamerila na podmínky, ktere
jsou typicke pro praci na malotrídní skole. Díky nim jsou tyto zpusoby prace dobre
uplatnitelne na techto typech skol a bohuzel je nelze v takove míre uplatnit na plne
organizovanych skolach. K dosazení definovanych cílu jsem prostudovala odbornou
literaturu zabyvající se problematikou ctenarske gramotnosti u zaku primarního
vzdelavaní a realizovala vlastní vyzkumne aktivity, jejichz prostrednictvím jsem se
pokusila najít navod, jak rozvíjet ctenarskou gramotnost u zaku primarní skoly.
Zacínat s desetiletymi zaky pracovat na zmene jejich pohledu na ctenarství a rozvíjet
ctenarskou gramotnost se zaky ctvrte trídy není snadne. Pokud k tomu jeste
prihledneme k tomu, ze jsem tuto trídu prevzala po paní ucitelce, ktera vedla vyuku
zcela transmisivním zpusobem a deti nebyly vubec zvykle pracovat konstruktivisticky
a v kooperaci, byl ukol zpocatku velmi narocny. Narocny v tom smyslu, ze deti nebyly
do teto doby ve skole vedeny tak, aby knihu povazovaly za sveho kamarada, se kterym
mohou travit alespon cast sveho volneho casu. Ukazat detem krasu ctenarství a snazit
se, aby se zacaly o knihu vubec zajímat, mi trvalo temer cely skolní rok.
Postupovala jsem po malych kruccích, a troufam si ríct, ze se mi to vyplatilo.
Nektere hodiny se mi zpocatku vubec nepovedly. Nemam tolik zkuseností, ale presto
jsem ukol a cíl nevzdala a pokracovala dal. Byla to tezka prace, ktera vsak prinesla
ocekavane i neocekavane vysledky. Díky nim mam zkusenost, kterou mohu vyuzívat pri
dalsí praci s zaky. Díky akcnímu vyzkumu si uvedomuji nezdary, ktere se objevily a budu
se snazit prístupy zmenit tak, aby v dalsím procesu se darilo lepe. Díky podmínkam,
ktere mi poskytuje malotrídní skola, byla tato prace z urcitych pohledu mnohem
snadnejsí, díky nekterym nevyhodam malotrídní skoly jsem musela hledat jine, mozna
slozitejsí cesty.
Z akcního vyzkumu i dotazníku jsou patrne vysledky dobre prace. Nejvetsí radost mi
vsak prinesly rozhovory se svymi zaky nad knihami. Ákcní vyzkum mohu povazovat za
urcity druh zpetne vazby, ve ktere se odrazí nase spolecna cesta s detmi za knihami;
moje chyby, jejich nasledne napravení a me uspechy a nasledna radost z dobre
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vykonane prace.
V teto praci jsem jasne zdokumentovala, ze zacít s detmi hovorit o knízkach, diskutovat
o jejich krase, muzeme jako ucitele zacít kdykoli. Prevzít trídu od jineho ucitele, ktery
je tímto zpusobem nevedl, je sice problem, ale pokud ja jako ucitel chci s tímto
problemem neco udelat, podarí se mi to. Pokud pri te ceste vyuziji podmínek, ktere mi
nabízí prostredí, ve kterem pracuji, urcite bude prace jednodussí. Jen si techto
podmínek musím jako ucitel vsímat a snazit se jich uplatnit pri sve praci. Pokud
narazím ve sve ceste za danym cílem na nejakou prekazku, byť v malotrídní skole se
take objevují, musím se pokusit najít alternativy a nevzdat to.
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16. PRILOHÝ
Príloha c. 1
Dotazník pro děti na začátku a konci sledovaného období
Milé děti,
ráda bych Vás požádala, abyste mi vyplnily následující dotazník. Použiji ho ke svému studiu
na Karlově univerzitě. V dotazníku budete odpovídat na různé otázky týkající se vašeho
vztahu ke čtení. Děkuji Vám za vyplnění a přeji Vám jen krásné a nezapomenutelné zážitky
v naší třídě, byť budou spojené s nějakou příjemnou četbou nebo něčím jiným.
Iva Chwastková, třídní učitelka
1. Co rád děláš ve volných chvílích?
(můžeš zaškrtnout více odpovědí; pokud trávíš svůj volný čas raději jinak, napiš to k bodu
e)
a) rád chodím ven
b) čtu si
c) jsem u počítače
d) nevím
e)_______________________________________________________________________
2. Určitě si vzpomeneš, jestli ti někdo doma někdy četl. Někdo z vás má to štěstí, že mu
doma předčítají dodnes. Pokus se správně odpovědět.
a) ano, četl, když jsem byl malý
b) ano, čtou mi pořád
c) ne, nikdy mi nikdo nečetl
d) nevím, nepamatuji si
3. Jak jsi na tom s vlastním čtením v současné době?
a) čtu rád/a, baví mě to, knížka je můj zážitek
b) čtu jen občas
c) čtu jen z povinnosti
d) nečtu vůbec
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4. Kde sháníš knížky nebo časopisy na čtení? (můžeš zaškrtnout více odpovědí)
a) máme doma celkem dobře zařízenou knihovnu, knížky pravidelně kupujeme
b) chodím do knihovny
c) od kamarádů, většinou mi dobře poradí
d) ve škole, v třídním čtenářském koutku
e) nesháním, nečtu
5. Co pro tebe kniha znamená? (můžeš zaškrtnout více odpovědí)
a) legraci, tajemství, dobrodružství, fantazii, zážitek, zajímavost
b) poučení, něco nového se z ní dozvím
c) povinnost, která mě vůbec nebaví, nemám na ni čas
6. Zkus odhadnout co nejpřesněji, kolik knížek za rok přečteš. Nepočítej ty, které jsme
společně četli ve škole.
a) 10 a více
b) 5 – 9
c) 1 – 4
d) 0
7. Zkus se zamyslet nad tím, proč se v současné době nečte tolik, jako dříve. Pokud nenajdeš
odpověď, která je blízká té tvojí, napiš to na řádek e). Můžeš zaškrtnout více odpovědí.
a) není na to čas
b) dlouho to trvá, než se z knihy dozvím, jak to celé skončí. Raději se podívám na film, tam
je to rychlejší, akčnější
c) čtení není důležité, moc ho nepotřebujeme
d) knihy jsou drahé a do knihovny se mi nechce nebo nemůžu chodit
e)_______________________________________________________________________
Děkuji Ti za Tvůj čas a vyplnění dotazníku.
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Príloha c. 2
Příprava na výukovou lekci Kamil neumí létat
Hlavní téma hodiny: Kniha se muze stat nejen mym kamaradem, ale i radcem. Takova
dobra rada z knihy muze zachranit zivot mne a mym pratelum a blízkym.
Predmet: Cesky jazyk s literaturou
Třída: ctvrta
Čtenářské cíle:
zak predvída dej
zak nasloucha predcítanemu textu
zak pozorne cte a vyhledava informace z textu
zak se aktivne seznamí se ctenarskymi strategiemi kladení otazek a predvídaním
zak si prohlubuje svuj vztah ke kniham
zak si uvedomí, ze kniha mu muze prinest i dobrou radu
Osobnostně – sociální cíle:
zak rozvíjí ucinnou kooperaci ve dvojici
zak sdílí sve postrehy, napady se skupinou
zak aktivne pracuje s pojmy pratelství, vysmech, obdiv a pratelství
zak se zamyslí nad souvislostmi textu knihy s jeho osobními zazitky a pocity
Časový rozsah: 2 vyucovací hodiny
Pomůcky a materiály:
arch papíru, tabule, tabulka predpovedí, text knihy
Pramen: kniha Kamil neumí letat
Použité metody práce:
rízeny rozhovor, kladení otazek, brainstorming, predvídaní, predcítaní, petilístek
Průběh hodiny:
Predvídaní pomocí rozhovoru, brainstorming
Evokacní cast lekce
Zaci spolecne sedí s ucitelem v kruhu a pred sebou mají knihu: Kamil neumí letat.
Pomocí rízeneho rozhovoru a kladení otazek premyslí nahlas sve napady, ktere
spolecne zapisují na pripraveny arch papíru. Ucitel zacína se zapisem a otazkami, aby
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deti inspiroval k dalsím napadum.
Otazky: O cem by kniha mohla byt? Co se v ní dozvíme? Kdo bude hlavním hrdinou
knihy? Co muzeme predvídat z nazvu knihy? Pro koho je kniha urcena?
Predcítaní
Ucitel precte první cast textu
Kamil je špaček. Narodil se pod okapem, ve staré stodole se třemi bratry, čtyřmi
sestřičkami a šedesáti sedmi tisíci čtyřmi sty třiceti dvěma bratranci a sestřenicemi. Byla
to VELKÁ rodina. Od prvního dne byl Kamil jiný. Zvláštní. Hned jak špačíci vypadli z hnízda,
začali objevovat svět. Kája si oblíbil žížaly. Adélka zase trávu. Pepíka bavilo bláto. Franta
našel vodu. A Kamil…ehm…A Kamil…ehm, Kamil objevil KNIHU.
Zatímco Kamilovi bratranci se honili za brouky, mouchami a mravenci, Kamil se naučil
číst. Nejdřív písmena, pak slova a nakonec i celé věty. V noci, když bratranci snili o tom,
jak zobají brouky a přebírají voňavé odpadky, Kamilovi se zdálo o dobrodružných
výpravách a hrdinských činech. Dokonce snil o tom, že on sám je slavný spisovatel a píše
legendy a poezii.
Rízeny rozhovor:
1. V textu se objevilo, ze byl Kamil jiny, zvlastní. Proc byl zvlastní?
2. Myslíte si, ze je spravne nekoho oznacovat za jineho, zvlastního, kdyz se zabyva necím
pro nej neobvyklym?
3. Co myslíte, bude Kamilovi k nejakemu uzitku, ze cte? Dokaze toho spacek nejak vyuzít?
Ctení s porozumením, vyhledavaní odpovedí v textu
Rozdaní dalsí casti textu a otazek do dvojic. Prace ve dvojicích, hledaní odpovedí na
otazky v textu. Podtrhavaní toho, co nam pomohlo najít odpoveď na otazku. Upozornení
ucitelem, ze mezi otazkami je i takova, pro kterou nenajdete odpoveď v textu, budete
se muset nad ní zamyslet. Tuto otazku si libovolne oznacte a pokuste se na ní odpovedet.
Prvního června se všichni malí špačkové seřadili k první hodině létání pod vedením učitele
Peroutky. Kamil mezi nimi nebyl. „Kde je ten ulejvák?“ zlobil se učitel Peroutka. Ulejvák
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byl v knihovně. A tak když ostatní špačíci nacvičovali střemhlavý let, LOPINGY, VÝKRUTY
a LÉTÁNI ve formách, Kamil měl zobák plný pohroužený v knihách. V duchu byl v oblacích
a nechal se unášet fantazií. Bojoval s piráty, v jeskyni žil s pralidmi… Četl o sopkách, a jak
vzniká duha… Prohlížel si velryby, dinosaury… Zvláště dinosauři se Kamilovi líbili. Chtěl
vědět, proč planety obíhají kolem Slunce, proč fouká vítr a jak je možné, že se z housenky
stane motýl. Knihy ho přenesly na místa, kam by nikdo nemohl doletět. A srdíčko mu
tlouklo vzrušením. Bratranci mu začali říkat Kamil – knihy svačil, zoban křupan a
knihomol.
Pracovní list k textu
Pracujte ve dvojicích. Najdete spolecne v textu odpovedi na otazky. Zapiste je.
Kam Kamil chodil místo toho, aby se zucastnil hodin letaní?
Myslíte si, ze delal spatne, kdyz nechodil na hodiny letaní a proc?
Jake knihy cetl Kamil? Co se z nich dozvedel?
Jak mu zacali ríkat jeho bratranci? Jak byste to nazvali? Napiste slova, ktera vas k tomu
napadnou.
Jak se asi Kamil cítil?
Nasleduje reflexe odpovedí, vyplnene pracovní listy s napady ucitel pripevní na dobre
viditelne místo ve tríde.
Prestavka (moznost si precíst odpovedi jinych dvojic, sdílení)
Predcítaní 3. casti textu
Z toho by vám rozhodně veselo nebylo. Kamil si rovnal rozčepýřená peříčka a tiše se trápil.
„Kdyby jen věděli, jak výsměch bolí.“ Potom smutně odhopkal do knihovny…jedině tam se
cítil šťastný. A tak celé léto strávil v knihovně, četl si a snažil se zapamatovat si všechno,
co se do jeho špaččí hlavičky vešlo…
…až se jednoho dne první list zbarvil dočervena a snesl se na zem. Podzimní fujavice se
prohnala starou stodolou a shodila hnízda postavená přes léto. Byl čas vydat se na jih.
Občas některý bratránek utrousil: „Kamile, měl by ses naučit lítat. Za pár dní vyrážíme,
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a tys to ani nezkusil!“ „Ach ano, migrace, četl jsem o tom,“ zachmuřil se Kamil. „Kamile, že
ty neumíš lítat?“ zeptala se ho sestřička. A Kamil přiznal, že neumí.
Rízeny rozhovor:
1. V jakem rocním období se nachazíme a z ceho jste to poznali?
2. Na co se chystají vsichni spacci?
3. Co myslíte, jak to asi dopadne?
Rozdat tabulku predpovedí. O odpovedi na otazku, jak to s Kamilem dopadne, se poraď
se svym kamaradem ve dvojici, spolecne hledejte argumenty, proc prave takto skoncí
cely príbeh a spolecne zapiste do tabulky predpovedí vase pokracovaní príbehu.
Spolecna reflexe. Vsechny dvojice prectou sve pokracovaní príbehu. Spolecne hledame
pro a proti, argumentuje, sdílíme.
Predcítaní ucitelem:
A potom přišel ten den. Špačkové se seřadili a vyletěli vysoko. Zakroužili Kamilovi nad
hlavou a chystali se odletět. Díval se za nimi a bylo mu smutno. Slza jako hrách se mu
skutálela z oka. Zůstal sám. Kamil ťapkal zpátky do stodoly a skrz slzy neviděl.
Co se stane? 2. zapis do tabulky predpovedí.
Po prectení tohoto uryvku mozna budou chtít deti upravit svoji verzi pokracovaní
príbehu, nechame jim pro to prostor.
Rozdaní textu do dvojic, ctení ve dvojicích, pravidelne strídaní ve ctení.
Proto si nevšiml, že bratři a sestřičky se pro něj vrátili. Omotali Kamila stuhami a provázky,
které našli a posbírali po smetišti. Když byl Kamil pod křidýlky bezpečně uvázaný, chytil
konce stuh do zobáku, vznesli se… a Kamil s nimi! Byl dojatý a šťastný, i když se trošku
styděl. A tak letěli a letěli mnoho dnů. Kamil si konečně mohl prohlédnout řeky, lesy
a města, o kterých četl celé léto. Nadšeně vykřikoval a bratrům, sestrám, bratrancům
a sestřenicím co chvíli něco ukazoval. Ale špačíci neměli ani pomyšlení, aby obdivovali
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krajinu. Vytrvale mávali křídly a letěli stále dál na jih.
Diskuse, zda se nekdo v predpovedích dokazal priblízit deji v knize. Ucitel zdurazní, ze
není chybou se v predvídaní mylit. Pomocí otazek cela skupina diskutuje, ucitel
rozhovor rídí, aby si nikdo neskakal do reci, aby se zaci ucili prijímat nazory svych
spoluzaku a umeli argumentovat, proc mají ten svuj napad, nazor.
1. Proc byl Kamil tak sťastny?
2. Co se nahle stalo, prisla pomoc? Co si o tom myslíte?
3. Mohl by tady cely príbeh o Kamilovi koncit?
4. Jak by mohl príbeh pokracovat?
Jednoho dne však od rána foukal zvlášť silný vítr. Oholil stromy, které se ohýbaly až k zemi.
Udržet se ve vzduchu bylo pro špačky každým okamžikem těžší. Vzduch měl zvláštní vůni
a Kamil poznal, co znamená…NEBEZPEČÍ!
Otazka: Jak to, ze to prave Kamil poznal?
Kamilovi se vybavilo, co četl o klimatu, a zavolal na svou špaččí rodinu: „Blíží se HURIKÁN!
Slyšíte, hurikán!“ Bratři a sestry, bratranci a sestřenice se ptali: „Co je to hurikán?“ Kamil
vysvětloval, jak svým zobáčkem svedl nejrychleji. „Musíme uhnout z cesty ničivé tropické
bouři, co se obrovskou rychlostí žene k pobřeží a nezeslábne, dokud nenarazí na široký
pruh pevniny! Pospěšme! Zachráníme se v jeskyni!“ Nikdo neměl tušení, před čím je Kamil
tak rozčileně varuje. Ale uznali, že to zní přesvědčivě. Na přemýšlení nebyl čas. Hejno
provedlo výkrut vpravo a ladným obloukem zamířilo do jeskyně. Udělali přesně, co jim
Kamil poradil. Stihli to tak tak. Přihnala se větrná smršť a za ohlušujícího burácení ničila
vše, co ji stálo v cestě. Copak to Kamil neříkal? Špačci se k sobě přitiskli a pozorovali tu
spoušť v němém úžasu.
Otazky ve dvojicích, pote spolecna reflexe odpovedí.
1. Jak to, ze Kamil vse vedel a znal?
2. Myslíte si, ze ostatní spacci pochopili, ze Kamilovy knízky a jeho ctení jim vsem
zachranilo zivot? Jaky pojem vas k tomu napada?
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3. Co muzeme tedy v knihach najít? Proc je dobre knihy císt? Cím byly pro Kamila a cím
mohou byt pro nas?
Bouře se konečně přehnala. Ráno bylo zase dobře. Objevilo se sluníčko a špačci se vyhrnuli
ven. Jediné peříčko se jim nepocuchalo. A to všechno díky Kamilovi. Všichni měli takovou
radost, že na Kamilovu počest uspořádali velkolepou rodinnou oslavu. Podávaly se
nadívané žížaly a křupavé hmyzí kuličky. Když se tak najedli, že už ani nemohli,
zatancovali si a zazpívali píseň o tom, jak bylo hejno zachráněno. S Kamilem si připili
pramenitou vodou, kterou mu přinesli v čepičce žaludu. Kamil byl tak šťastný a měl
takovou radost, že začal hopsat a skákat a tančit a mával křídly… A ještě mával křídly.
A ještě mával křídly. A všichni ho povzbuzovali a volali: „Kamile, vždyť ty lítáš!“ A Kamil
se vznášel a poletoval a zpíval: „Já lítám! Podívejte se, já lítám!“ A rázem byl nejšťastnějším
špačkem na celém světě. A celé hejno se vzneslo s ním a letěli na jih. Všichni měli dobrou
náladu a po cestě vtipkovali… A ze všech nejvíce zářil KAMIL.
Vratíme se k brainstormingu a pokusíme se najít shody a rozdíly, zhodnotíme svoje
tabulky predpovedí a dopíseme do nich potrebne.
Petilístek
Na zaver lekce deti mely vytvorit petilístek na tema „knízka“.
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Príloha c. 3
Text básně Žába a princ
Žába a princ
Karel Hynek
Rosa padla na ruze
Slunce je hned osusí
Zaba leze z kaluze:
„Ách, to je dnes ovzdusí!“
To pusobí na dusi
Pulec zabe zavidí
Chtel by tez ven z kaluze
Podívat se na lidi
Na travu i na ruze
Pulec vsak ven nemuze
Zaba se mu smeje „kvaaaak“
„Ty nevís jak zpíva ptak
Nevís kolik broucku leze po steblech
Nevís jak je mekky lesní mech
Vzdyť ti ani nenarostly nozicky
Hloupy pulce drz se jen sve louzicky!“
„Je dost jasna ma lekce?“
Kvaka zaba zpysnela Vtom se snesl cap lehce
Á sezral ji docela!
Pulci se smat nemela
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Príloha c. 4
Hancina chyba – vysledny produkt vybrane skupiny zaku
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Príloha c. 5
Myslenkova mapa na tema: Co je ctení a co pro me znamena
Trojlístek na tema: Moje ctení
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Príloha c. 6

Vybrana psanícka detí (komentare k referatum)
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Príloha c. 7
Zpracovany referat o knize
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Príloha c. 8
Seznam prectenych knih za období druheho skolního roku sledovaneho období
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Príloha c. 9
Vennuv diagram, vybrane prace zaku
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Príloha c. 10
Nedokoncene pohadky – vysledne produkty jednotlivych skupin
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Príloha c. 11
Príprava na lekci v ramci hodin vlastivedy s vyuzitím prvku dramaticke vychovy
(vcetne reflexe)

STRUKTUROVANÉ DRAMA - HOLOCAUST
Casovy rozsah:

2 vyucovací hodiny (90 min)

Vekova skupina:

5. trída

Vzdelavací oblast:

Cesky jazyk a literatura, Dramaticka vychova, Clovek a jeho svet

Prurezova temata:

Osobnostní a socialní vychova, Multikulturní vychova, Vychova k
myslení v evropskych a globalních souvislostech

Vystupy z RVP:
1
Zak pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokaze vstoupit do role a v herní
situaci jednat prirozene a presvedcive
Oborove cíle a cíle osobnostne socialní:
2
zak je schopen porovnavat nazory sve s nazory druhych, prijímat je a
uvedomovat si odlisnosti
3
zak je schopen spolupracovat, na zaklade spoluprace si uvedomovat její
dulezitost pri resení problemu a kolizí
4

zak si uvedomuje a snazí se porozumet svym postojum k danemu problemu

5

zak je schopen svuj postoj prezentovat a pokusit se ho obhajit

6

zak je schopen si uvedomit dusledky sveho jednaní

7

zak je schopen se vcítit do problemu a pokusit se s ním vyrovnat

Cíle dramaticke vychovy:


zak spolupracuje se spoluzaky, snazí se o respekt nazoru druhych



zak rozvíjí fantazii, predstavivost, uplatnuje svoje napady



rozvíjí prozitek a skrze nej poznava



zak rozhoduje a podílí se na dílcích ukolech



zak dokaze prijímat role a jednat v nich primerene a prirozene

124

Metody DV, ktere jsou v lekci obsazeny:


Motivacní pohybova hra na rozvoj komunikace mezi zaky



Pripravena improvizace



Hra v roli



Zive obrazy



Ulicka (alej)



Horke kreslo



Fotografie

Dalsí metody, ktere jsou v lekci obsazeny:


Brainstorming



Deník



Galerie



Rozhovor

Literarní namet:
Lizano M., Dauvillier L., Salsedo G. Díte s hvezdickou, Álbatros, Praha 2012
Pomucky:


lístky se jmeny



rozhlasova zprava – text k predcítaní ucitelem



texty k predcítaní



zlute hvezdy



arch papíru Á1 (flip)



male papírky na konecne rozhodnutí



triangl
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Strukturované drama Holocaust z pohledu dítěte
1) HLAVNÍ TÉMA
Proc prave ja? Cím se lisím od ostatních?
2) VEDLEJŠÍ TÉMA
Zklamaní, neduvera
Beznadej
Opovrhovaní nekym, vysmech a ponizovaní
Strach
3) OTÁZKA
Proc si nekdo myslí, ze jsme jiní?
Za co jsme ponizovani?
Zachraním se nebo nezachraním?
Ohrozím svym rozhodnutím svuj zivot a ohrozím zivot mych nejblizsích?
Pokud deti nemají povedomí o zidovskem nabozenství - moznost doplnit o motivaci ve
forme seznamení s zidovskou vírou (hodinu pred uvedením SD).

Popis lekce
Osnova aktivit:
1. Jsme jiní nez ostatní?
2. Seznamení s hlavní hrdinkou príbehu
3. Oznacení Zidu Davidovou hvezdou
4. Cesta do skoly
5. Co se to deje?
6. Jaky bude konec?
7. Reflexe

1. Jsme jiní než ostatní?
Vychovne vzdelavací cíl:
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Zaci se seznamí s ruznymi druhy krestní jmen, rozlisí krestní jmena ceska a

zidovska


Zaci se pokusí vyjadrit sve pocity a postoj k dane situaci

Zvolene metody vyucovaní:


Hra s pravidly

Pomucky:


Karticky s krestními jmeny

Cas:


7 minut

Popis:
Ucitel zakum nalepí na zada lístky se jmeny. Nekdo bude mít jmeno zidovske, nekdo
ceske. Ucitel necha zaky, aby se pokusily rozdelit na dve skupinky podle jmen - Cesi a
Zide. Nevysvetlí jim, podle jakeho kriteria se mají rozdelit. Po rozdelení nasleduje kruh
a zasadní otazky na zaky - „Pripada si teď nekdo odlisny od ostatních, kdyz ví, ze je Zid
ci Cech? Ten, kdo si pripada hodne jiny, muze vstoupit do kruhu. Platí, ze cím blíze
stredu, tím je to cítení silnejsí.“ (Pokud zaci nemají predchozí zkusenost s touto
metodou, musí predchazet nazorna modulace ucitelem navodnym príkladem).
Židovská jména: Ábraham, Ánna Hindel, Chaja Mirjem, Icik, Ignaz, Ingeborg, Inka, Isaak,
Jeremias, Judith, Klementina, Lotti Debora, Martha, Moric Erich, Rolf, Rudolf Ruben,
Samuel, Selda, Sigmund, Smaja
Česká jména: ucitel doplní ceska jmena podle poctu zbylych detí
Reflexe: Zpočátku děti nemohly přijít na to, podle jakého kritéria se mají rozdělit
do dvou skupin. Bylo vidět, že se chtějí rozdělit na chlapce a děvčata a vymýšlely
další jiné strategie. Proto jsem aktivitu ukončila, postavili jsme se do kruhu a
vyzvala jsem je, aby se nám jeden po druhém představil – řekl své jméno a co rád
dělá. Lístečky se jmény jsem dětem při představování přelepila na hrudník. Poté,
když slyšely a viděly všechna jména, hned věděly, že se mají rozdělit na Židy a Čechy.
Diskuse a aktivita, ve které děti měly vstoupit do kruhu podle toho, zda se cítí jiní,
se nám velmi zdařila. Protože tyto děti ale znaly už z besed a hodin literární
výchovy hodně o tématu židovství, téměř všichni Židé šli do kruhu. Proto jsem
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zařadila po seznámení s Duňou další aktivitu (živé obrazy), která nebyla původně
uvedena ve scénáři. Měla jsem ji pro tento případ připravenou. Je popsána v reflexi
po následující činnosti. Při seznamování s hlavní hrdinkou jsem začala krátkým
vyprávěním uvádět děti do děje, že naše Duňa se tak rozhodně zpočátku necítila, že
chodila společně s českými dětmi do školy a necítila se nijak odlišná.

2. Seznámení s hlavní hrdinkou příběhu
Vychovne vzdelavací cíl:


Zaci nahlednou do zivota detí za 2. svetove valky



Zaci si utrídí historicke souvislosti spojene s 2. svetovou valkou

Zvolene vyucovací metody:


Predcítaní



Diskuze v kruhu



Slovní hra s pravidly



Zive obrazy

Pomucky:


Fotky

Cas:


10 minut

Příběh:
Každé ráno jsem chodila do školy společně s kamarádkou Kateřinou a Izákem. Izák byl
tak hezký!! Obě, Kateřina i já, jsme do něj byly zamilované. Ani jedna z nás se mu to
neodvážila přiznat. Já jsem měla chuť mu to říct, ale Kateřina byla pořád s námi a mně se
do toho před ní nechtělo. Ani o přestávce to nešlo, protože chodil do chlapecké školy a já
do dívčí.
Popis:
Ucitel nabídne zakum tri fotky devcatek a ti mají za ukol se rozhodnout, ktera z nich by
asi mohla byt Duna (nase hlavní hrdinka príbehu). Spolecne pak vyberou jednu fotku.
(Ucitel muze zakum nabídnout moznost, ze se skutecna fotka Duni nedochovala).
128

Zaci sedí v kruhu, ucitel predstaví hlavní hrdinku Dunu (ukaze fotografii) a predstaví
kratky uvodní príbeh, co Duna rada dela s kamarady. Ucitel vyuzíva knízky Díte s
hvezdickou (Vyuzíva ji jako oporu. Knízka je psana formou komiksu, takze behem sveho
vypravení ucitel muze ukazovat zakum prímo obrazky z knihy vztahující se ke kontextu.)
„Duna s kamarady rada tancí“ - rekne a predstaví – ostatní to zopakují. Hra pokracuje
po kruhu, kazdy rekne, co Dunu baví delat s kamarady, jak si s kamarady hraje.
Pozn. Pokud zaci nebudou vedet, ucitel navodí napr. Pri spatnem pocasí, kdyz venku
prsí… V lete ve velikem horku… V zime na snehu…
Reflexe: Vybranou fotku jsme si viditelně vyvěsili ve třídě. Hra se vydařila, na rozdíl
od prvního představení (kde se všichni představili, co rádi dělají sami) zde děti
měly představit, co rády dělají se svými kamarády. Na toto místo jsem vložila živé
obrazy. Děti jsem rozdělila do tří skupin po čtyřech, v každé skupině byly dvě
židovské a dvě české děti. Každá skupina vytvořila živý obraz, co spolu rády české
děti s židovskými dělají. Dvě skupiny živý obraz dokonce rozehrály. Pak nastala
krátká reflexe formou rozhovoru o tom, jak se cítili. V tuto chvíli se děti shodly na
tom, že při hře necítily, že by byly jiné, a že je pro ně velmi důležité přátelství.

3. Označení Židů Davidovou hvězdou
Vychovne vzdelavací cíl:


Zaci získavají nove poznatky o zivote Zidu v období 2. svetove valky



Zaci hledají duvody a argumenty, proc se nektere dejinne udalosti staly

Zvolene vyucovací metody:


Predcítaní



Rozhlasova zprava



Brainstorming

Pomucky:


Davidova hvezda



Policejní narízení z roku 1941



Árch papíru



Psací potreby
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Cas:


15 minut

Příběh:
Už vím! Ten den byl stejný jako jindy… až do večera. Po cestě ze školy jsem vyslechla z
rozhlasu zajímavou zprávu: Prosím Pozor! Na základě nařízení o policejních nařízeních
říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 se v dohodě s říšským protektorem v Čechách
a na Moravě nařizuje Židům, kteří dovršili šestý rok života toto: Je zakázáno ukazovati se
na veřejnosti bez židovské hvězdy, která musí být šesticípá ve velikosti dlaně, ze žluté látky,
černě lemovaná s nápisem JUDE. Musí být nošena viditelně a pevně přišita na náprsní levé
straně oděvu.
Popis:
Ceske deti oznací pripravenou hvezdou zidovske deti tak, aby hvezda byla na
viditelnem míste.
Zaci sedí v kruhu. Uprostred je pripraven arch papíru s otazkou Proc? Zaci hledají a
zapisují sve napady (Brainstorming) a postrehy, proc prislo toto narízení, hledají duvod
odlisení zidovskych lidí. Po vycerpaní napadu jeden zak vse precte nahlas.
Po ukoncení teto aktivity ucitel arch vyvesí na viditelnem míste, aby mel kazdy moznost
nahlednout.
První kolizní problém.
Reflexe: Po přečtení úryvku jsem řekla českým dětem, aby označily své kamarády
Židy hvězdou. Seděly ve dvou řadách proti sobě. Pak jsem mezi ně dala arch papíru
a řekla jim, aby přemýšlely, proč se tak stalo, proč musí být Židé označení. Děti
začali psát své poznatky, nikoli pocity. Poupravila jsem původní otázku a chtěla
jsem, aby české děti na svůj arch napsaly, jak se cítily, když označovaly své
kamarády židovskou hvězdou a Židé, aby napsali své pocity z označení. Slovním
naváděním jsem jim pomohla. Společně jsme si pak odpovědi přečetli a vyvěsili.
Vybraná hesla: Já nechci být jiný… já nejsem jiný… pořád jsi můj kamarád…
nechápu… zrada… konec přátelství?
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4. Cesta do školy
Vychovne vzdelavací cíl:


Zaci se seznamí se zvlastními narízeními proti zidum v období 2. svetove valky



Zaci se pokusí vnímat historicke udalosti na vlastní kuzi

Zvolene vyucovací metody:


Tiche ctení



Pripravena improvizace



Fotka trídy

Pomucky:


Davidova zluta hvezda



Lístky se zadaním

Cas:


20 minut

Příběh:
Když jsem přišla domů, tatínek už byl doma z práce. Bylo to divné. Řekl nám, že byl dnes
na velké schůzi a tam někdo navrhl, aby se z nás stala rodina šerifů. Vypadal šťastně, ale
maminka byla smutná. Pravda je, že šerif… to je spíš pro kluky, ale nedělala jsem si z toho
hlavu a nazítří ráno jsem pyšně předváděla svoji šerifskou hvězdu.
Hrozně jsem se těšila, že svou šerifskou hvězdu ukážu Kateřině a Izákovi. Kateřina mne
však obešla bez povšimnutí. Nejdřív jsme si myslela, že žárlí, ale netrvalo dlouho a
pochopila jsem, že je to mnohem horší. Izák se neobjevil vůbec a já jsem málem přišla
pozdě do školy. „Duňo! Vezmeš si své věci a sedneš si úplně dozadu!" Vůbec jsem nechápala,
proč se na mne paní učitelka zlobí. Co jsem udělala, že nemůžu zůstat sedět na svém místě?
Rozbrečela jsem se, ale paní učitelka si stála za svým rozhodnutím. Za celý den mne
nevyvolala a o přestávce si se mnou nikdo nechtěl hrát. Jedna spolužačka mi řekla, že je
to proto, že máme Davidovu hvězdu! Proč si tatínek vymyslel tuhle historku, když to není
pravda? Nechápala jsem, proč když jsem Židovka, jsem najednou jiná než moje
spolužačky… Dál jsem chodila do školy, kde dělali všechno proto, aby nás přesvědčili, že
nejsme stejní jako naši spolužáci.
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Popis:
Ucitel zaky rozdelí do skupinek tak, aby v kazde skupince bylo zidovske díte. Zaci teď
mají za ukol sehrat kratkou scenku z prostredí skoly, kde doslo k jasnemu vyclenení
zidovskych detí. Ucitel rozda skupinkam lístek se zadaním situace. Skupiny si zadaní
schovají, aby ostatní mohli premyslet, jakou situaci predstavují.
Zadaní:

a) Deti se dal kamaradí s zidovskymi detmi bez ohledu na chovaní paní
ucitelky
b) Deti by se rady kamaradily s zidovskymi detmi, ale mají z toho strach
c) Deti vyclení zidovske deti ze sveho kolektivu

Reflexe: Před tuto aktivitu jsem vložila ještě jednu aktivitu: fotografii třídy,
abychom se plynule přemístili do školy a pro hlubší prožitek. Děti přicházely
postupně do třídy a každý řekl jednu větu, co si o dané situaci myslí, co cítí. Velmi
se jim to podařilo. Zazněly tyto věty: Stejně tomu nerozumím… tatínek mě chtěl asi
chránit… Duňo, pořád jsi moje kamarádka… Nechápu tu učitelku… nevěřím jí…
Poté následovala výše popsaná aktivita ve skupinách. Nechala jsem stejné skupiny
– dvě české děti a dvě židovské. Děti rozehrály asi minutové improvizace. Ostatní
měli poznávat, o co v dané situaci šlo, zda se spolu děti dál kamarádí, zda se něco
změnilo. Podařilo se jim zachytit přesná zadání a pochopit, že každá skupina
sehrávala jinou situaci. Dokonce poznaly, že druhá skupina českých dětí má
obavy… dál se kamarádit s židovskými dětmi, i když by moc chtěly, a že je to mrzí.
K tomu jsem krátce popovídala o tom, že spousta Čechů dál pomáhala Židům, ale
někteří se báli Němců, báli se o svůj vlastní život, proto se raději Židů stranila, ale
neubližovala. Někteří se však postavili proti Židům, možná ze strachu, možná k
tomu měli úplně jiný důvod.

5. Co se to děje?
Vychovne vzdelavací cíl:


Zaci se dostanou do neobvykle situace, kterou se pokusí vyresit



Zaci nasbírají novou zkusenost pri rozhodovaní
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Zvolene vyucovací metody:


Predcítaní



Hra v roli



Ulicka svedomí



Horke kreslo

Pomucky:


Kreslo



Kostymní znak Duni (satek)



Árch papíru - hnedy (skrín) a modry (nebe, volnost)

Cas:


20 minut

Příběh:
Nakonec se maminka s tatínkem rozhodla, že mne budou raději učit doma. Ven jsme moc
nechodili. Přesto mám na tu dobu hezké vzpomínky. Když to bylo těžké, drželi jsme hodně
spolu. Jednou v noci mne maminka vzbudila a volala na mne, abych si pospíšila.
Nechápala jsem, co se to děje. Hrozně jsem se bála, ale nekřičela jsem. Nikdo z nás nekřičel.
Na dveře se ozývaly strašlivé rány. Najednou mne tatínek chytil za rameno a utíkal se
mnou do ložnice. Řekl mi, abych si vlezla do skříně. Pak řekl mamince, že si musím pospíšit
a já si vzpomínám, že jsem jenom kývla. Než tatínek zandal víko, řekl mi, abych se
nehýbala, dokud se pro mne nevrátí. Maminka mi pořád opakovala, jak moc mne má ráda,
až jsem měla strach. A pak… mi tatínek řekl, že mě má moc rád a že jsem jeho zlatá
holčička. Taky jsem jim chtěla říct, že je mám moc ráda. Moc moc moc… Ale neměla jsem
čas… Slyšela jsem, jak policisté křičí a ptali se rodičů, kde jsem. Tatínek pořád klidně
opakoval, že jsem odjela na venkov k příbuzným. Bylo to podruhé, kdy jsem slyšela tatínka
lhát. Slyšela jsem, jak maminka pláče. Zacpala jsem si uši, abych už nic neslyšela.
Nezabíralo to. Byl strašný kravál, jako by v bytě všechno rozbíjeli. Dokonce jsem cítila, jak
posunuli moji skříň, ale ani jsem se nehnula, jak mi tatínek řekl. Zadržela jsem dech, abych
si byla jistá, že mne nikdo neuslyší. Potom bylo už jen ticho… Co teď? Chvilku jsem čekala
a stále bylo ticho. Chtělo se mi plakat, ale co když vojáci čekají, až se prozradím? Co když
tam maminka leží a potřebuje moji pomoc?
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Popis:
Ucitel precte dalsí cast príbehu a dostane se k nejtezsímu momentu - rozhodnutí Duni.
Zaci vytvorí ulicku svedomí a kazdy si nejprve promyslí, jakou postavu ztvarní, kdo chce
Dune poradit, co ma delat. Pak si pripraví kratkou radu pro Dunu, ktera bude ulickou
prochazet.
Reflexe: Po přečtení tohoto úryvku byly všechny děti velmi emotivně vtáhnuty do
děje. Většina z nich v uličce představovala kamarády, ale objevila se zde i teta a
andílek. Vstoupila jsem do role Duni a procházela uličkou. Protože mám malý počet
žáků (drama hrálo 12 dětí), mohla jsem si dovolit s dětmi více rozehrávat. Takže s
některými jsem si řekla i několik vět. Některé děti byly velmi nervózní, že poradí
Duně špatně, velmi to prožívaly. Poté jsem řekla, že si zajdu ještě za svými
kamarády do školy, kteří mi zůstali. Děti si posedaly jako ve škole a Duňa k nim
mohla přijít.
Poslední setkaní se svymi kamarady
Horke kreslo
Zaci teď budou mít moznost jeste jednou si s Dunou promluvit. Duna si sedne pred
skupinky svych spoluzaku. Nejprve se radí se skupinkou zidovskych detí a pote se
skupinkou ceskych detí. Nasledne ucitel da na zem dva archy papíru (hnedy a modry)
a zaci se rozhodnou, zda by Duna mela ci nemela opustit svou skrys. V obou
predchozích aktivitach predstavuje Dunu ucitel v roli s kostymním znakem (satek). Po
zaverecnem rozhodovaní ucitel spocíta kladne ci zaporne hlasy a podle toho se bude
dal odvíjet príbeh.
Reflexe: Snažila jsem se dětem při této aktivitě ještě více sdělovat, jaká nebezpečí
číhají, když vylezu jako Duňa ze skříně, jaká nebezpečí mohou nastat, když zůstanu,
co by se mohlo stát, když vylezu – že třeba zachráním maminku, která je zraněná,
nebo naopak jsou tam vojáci, kteří číhají, až vylezu. Když zůstanu ve skříni, je
možné, že o mně nikdo neví a já tam umřu. Změnila jsem hlasování na tajné. Deset
dětí z dvanácti se rozhodlo pro to, aby Duňa vylezla. Při závěrečné reflexi většina
dětí řekla, že se takto rozhodly proto, aby zachránily svoji maminku, že její život je
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důležitější než jejich, že nemají strach ze své smrti, že radši by šly se svými rodiči
do koncentračního tábora, i když ví, co by je tam čekalo.

6. Jaký bude konec?
Vychovne vzdelavací cíl


Zaci se seznamí i s velmi stinnymi strankami historie, ktere se tykaly i detí

v jejich veku
Zvolene vyucovací metody:


Predcítaní

Cas:


8 minut

Nyní ucitel na zaklade rozhodnutí zaku zvolí jeden z koncu celeho príbehu.
Příběh a) Duňa zůstane schovaná ve skříni
Stále bylo ticho. Napadlo mne zkusit zvednout desku. Nešlo to. Leželo na ní něco těžkého.
Začala jsem plakat. Najednou jsem něco zaslechla. Byla to naše sousedka, která věděla,
kam mne tatínek s maminkou schovali. Paní sousedka mi řekla, že si musím změnit jméno,
že to moje zní moc židovsky. Hrozně se mi to nelíbilo, ale věděla jsem, že je to pro moje
dobro. Od té doby už jsem nebyla Duňa, ale Simona. Chtěla jsem vědět, zda je tatínek s
maminkou v pořádku, ale nikdo nic nevěděl. Jednoho dne jedni pánové rozhodli, že
nemůžu dál zůstat se sousedkou v našem městě. Odvezli nás v noci na venkov. Musela jsem
dělat, že sousedka je moje maminka. Bylo to těžké. I když jsem ji měla moc ráda, nechtělo
se mi jí říkat maminko. Nebyla to přece moje maminka. Přesto jsem to udělala. S
mamíškem jsem bydlela několik měsíců u jedné staré paní. Byla moc milá a moc nám
pomáhala. Měla jsem velké štěstí. Obě se ke mně chovaly skvěle. Ale i když mě měly
opravdu hodně rády, často jsem myslela na rodiče. Začala jsem chodit do katolického
kostela. Později jsme se zase vrátily zpět do města, ale o rodičích jsem stále neměla žádné
zprávy. Až pak jednoho dne se moje maminka objevila u nás v obýváku. Nevím, jak to říct,
zhrozila jsem se. Nejdřív jsem ji nepoznala. Až po chvíli jsem si byla jistá, že je to moje
maminka. Zas jsem měla svou mámu! Tatínek jako mnoho deportovaných se z
koncentračního tábora už nikdy nevrátil. Marně mi vysvětlovali, že už ho neuvidím. Stále
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čekám, že se vrátí.
b) Duňa opustí svou skrýš a vojáci ji odvedou společně s rodiči.
Nevydržela jsem to a silou se opřela o víko. Vypadlo s rachotem na zem. Okamžitě ke mně
přiskočili vojáci a odvedli mne za rodiči. Maminka začala hlasitě plakat. Stála jsem přede
dveřmi a dívala se na všechno, co jsme opouštěli. Moje postýlka, kdo v ní bude spát? Kdo
se zachumlá do mých měkkých peřinek? Na koho se usměje každý večer šašek z obrázku
na zdi?? Jak je to smutné opustit domov! Co se stalo? Já tomu nerozumím! Proč musíme
odejít a vše známé tady nechat? Vyšli jsme na ulici a všichni na nás zírali. Mám se stydět?
Problesklo mi hlavou. Cestou na nádraží dostal každý z nás číslo, které nám zůstalo po
celou dobu. Tatínkovo číslo bylo 651 – maminčino 652 a moje 653. Od této chvíle jsme
ztratili jména a stali se jen čísly. Nastoupili jsme do vlaku. Ve vagonu bylo tíživé ticho,
každý přemýšlel, co bude dál. Dívala jsem se z okna a pozorovala vše kolem. Záviděla jsem
těm lidem venku, kteří nemusí opouštět svůj domov. Po několika hodinách vlak zastavil.
3km od našeho cíle – Terezína. Němečtí vojáci nás vedli hlubokým sněhem přes pole. Šli
jsme, bylo nám těžko a já si pamatuji, že mě tatínek podpíral a snažil se mi pomoci. Tušila
jsem, že i moji rodiče jsou bezmocní. Náhle jsme my, děti, dospěly a věděly jsme, že se
musíme o sebe postarat samy. Přišli jsme k cíli. TEREZÍN.

7. Reflexe
Deníkova forma - Co na mne zapusobilo, Co mne zaujalo, jak bych se zachoval/a ja, mela
bych strach a z ceho nejvíce?
Zvolene vyucovací metody:


Deník

Pomucky:


Árch papíru



Magnety, pripínacky

Cas:


10 minut

136

Popis:
Zaci do deníku (arch papíru) zapisují sve dojmy z celeho príbehu. Do sveho deníku
mohou zapsat cokoli, co je napadne k prozitemu dramatu. Papíry pote magnety
pripevní ucitel na tabuli (galerie), aby mohly deti sve dojmy sdílet s ostatními. Je mozne
zaradit i diskuzi v kruhu, pokud to bude potreba, pro lepsí pochopení celeho dramatu.
Závěrečná reflexe: Děti se rozepsaly a svoje deníky jsme vyvěsily okolo fotky Duni.
Následovalo asi 10 min., kdy si děti četly postřehy svých spolužáků. Zajímavý byl
deník jednoho žáka, který velmi myslel na budoucnost – napsal, že ještě před
Terezínem by se rychle zeptal svého tatínka na adresu své tety, kdyby se náhodou
zachránil, aby věděl, kam může jít.
Poté jsme ještě seděli v kruhu a děti si povídaly, co je nejvíce zasáhlo v celém
příběhu, co je zaujalo, zda měly strach, a z čeho nejvíce, jaký čekaly závěr. Nejen, že
se shodly na tom, že je nejvíce zasáhlo rozhodování a strach, který měly, když Duňa
byla ve skříni, hrozně se bály, že Duně špatně poradí v uličce, ale také velmi řešily
otázku přátelství – kdy označením skončilo kamarádství mezi Kateřinou a Duňou.
Celé drama je inspirovalo k tomu, že si téměř všichni hned chtěli přečíst knihu
o Duně. Ptali se, zda je tento konec také v knize. Prozradila jsem jen, že závěr v knize
je jiný.
Pozn. Po skončení tohoto dramatu a po přestávce jsem přišla do třídy a celá třída
hrála nějakou hru. Byli zapojení úplně všichni. Děvčata mi řekla: „Paní učitelko, my
jsme teď super parta tady ve třídě“. Myslím, že sehrání tohoto dramatu na ně mělo
velký vliv právě v otázce kamarádství a přátelství. Knihu si hned chtěla některá
děvčata přečíst, dala jsem ji tu možnost. Knihu si mezi sebou půjčují.
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