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ÚVOD 

 

         V úvodu bakalářské práce použiji známé čínské přísloví: „Řekni mi, já 

zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“ 

         Pro každé dítě je přirozená potřeba hrát si. U předškolních dětí je hlavní 

náplní dne. S přibývajícím věkem však ustupuje vědomému a záměrnému učení. 

Do každé z her vstupují děti naprosto přirozeně, něco objevují a „nanečisto“ si 

tak zkouší různé situace, se kterými se v průběhu života již setkali nebo setkávají. 

Rozvíjejí tak své schopnosti, postoje a charakterové vlastnosti. 

         V dnešní době se stále více hovoří o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do základních škol praktických. Mezi 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří děti se zdravotním postižením a 

znevýhodněním, ale také děti z rodin s nízkým sociálně kulturním postavením. 

Nejinak je tomu také na naší škole. Mnoho dětí pochází z rodin úplných i 

neúplných a většina z nich vyrůstá v nepodnětném prostředí. Tyto děti mají nejen 

jazykové obtíže, ale také sklony k agresivnímu chování.  

         Troufám si tvrdit, že nejdůležitějším prvkem ve vzdělávání je právě učitel, 

který musí své žáky a jejich rodinné prostředí dobře znát, ale především volit 

vhodné přístupy, prostředky a metody, které by vycházely ze zájmu a potřeb 

žáků, a kterými docílí úspěšného vzdělání. Svou bakalářskou práci proto zaměřím 

na dramatickou výchovu jako učební metodu na základní škole praktické. 

         Učím již několik let na 1. stupni Základní školy praktické a speciální 

v Chebu a budu tedy využívat své poznatky a zkušenostmi, které jsem získala 

dlouholetou pedagogickou praxí.  

          Pracuji s dětmi, které díky svým sníženým schopnostem adovednostem, 

zažívají opakovaně neúspěch a velice často odmítání ze strany kamarádů, 

spolužáků, ale i ze strany vlastní rodiny. Proto se snažím, jako většina pedagogů, 

aby se každé z dětí co nejlépe rozvíjelo a mohlo se v maximální možné míře 

zapojit do běžného i tak složitého života. Praktická škola už ve svém názvu 

dokládá převážně praktický způsob výuky. Žáci se učí praktickým dovednostem, 

zvyšují tak svou samostatnost důležitou pro jejich budoucí život a získávají 

sebejistotu a tolik potřebnou nezávislost. Myslím si, že právě prostřednictvím 

různých metod a technik dramatické výchovy můžeme dětem snáz a přirozeně 
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přiblížit a pochopit situace, se kterými se ve svém životě již setkávají nebo budou 

setkávat. Právě praktickou zkušeností a zapojením do různých činností 

dosáhneme u dětí hlubšího zapamatování, než jen pouhým verbálním předáváním 

vědomostí a zkušeností. 

        Cílem této práce je shrnout získané poznatky o žácích se speciálními 

vzdělávacími potřebami, o dramatické výchově a navrhnout konkrétní techniky 

dramatické výchovy využitelné ve výuce na základní škole praktické, kterými je 

možné zážitkovou formou zprostředkovat různé informace o okolním světě nebo 

sobě samém.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

1.1 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

    České školství prošlo nejzásadnější změnou po roce 1989, kdy hlavním cílem 

bylo poskytnout všem žákům stejné šance na dosažení určitého stupně vzdělání, 

při čemž by se více vycházelo z jejich speciálních vzdělávacích potřeb. České 

vzdělávání upravuje Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném vzdělávání (Školský zákon) Tento zákon strukturuje 

vzdělávací soustavy (typy škol a školských zařízení), vzdělávací programy a 

stanovuje cíle vzdělávání. Na tento zákon navazuje také Vyhláška číslo 

73/2005Sb., která pojednává o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných. (Pipeková, 2006) 

       Výše uvedený školský zákon byl později novelizován zákonem č. 472/2011 

Sb., stejně jako zmiňovaná vyhláška, která byla novelizována vyhláškou 

147/20011Sb. 

      Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je 

osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním. Osoby se zdravotním postižením jsou osoby mentálně, tělesně, 

zrakově nebo sluchově postižené, s vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami, autismem a vývojovými poruchami učení a chování. Osoby se 

zdravotním znevýhodněním jsou osoby zdravotně oslabené, dlouhodobě 

nemocné nebo s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a 

chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Osoby se sociálním 

znevýhodněním jsou osoby pocházející z rodinného prostředí s nízkým sociálně 

kulturním postavením a ohrožené sociálně patologickými jevy, osoby v nařízené 

ústavní výchově nebo uložené ochranné výchově, azylanti a účastníci řízení o 

udělení mezinárodní ochrany na území naší republiky. 
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(http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a 

informace).     

       Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice se 

uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření a to po dobu devíti 

(desíti) let v průběhu povinné školní docházky na dvou vzdělávacích úrovních: 

úroveň základního vzdělávání, kterou poskytuje základní škola nebo základní 

škola praktická a úroveň základů vzdělávání, kterou poskytuje základní škola 

speciální. (Bartoňová, Vítková in Pipeková, 2006)   

      Vyrovnávacím a podpůrným opatřením se rozumí využívání speciálně 

pedagogických postupů a metod, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, 

kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů, využívání poradenských služeb školy a školských 

poradenských zařízení, poskytování individuální podpory v rámci výuky 

(vypracování individuálního vzdělávacího plánu), služeb asistenta pedagoga, 

snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiné úpravy zohledňující 

speciální vzdělávací potřeby žáků. (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-

147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb) 

     V následující části popíši jednotlivé druhy škol a školských zařízení, které 

slouží k základnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pouze okrajově se zmíním o mateřských školách, mateřských školách 

speciálních, základních školách speciálních a větší pozornost věnuji základním 

školám praktickým, jelikož úzce souvisí s tématem mé bakalářské práce.  

                                                                                                                                                                                                                           

1.2 Mateřské školy a speciální mateřské školy 

 

       Předškolní období je pro rozvoj budoucí osobnosti velice důležitou etapou 

zvláště v rozvoji psychických i fyzických schopností každého člověka. 

Předškolní vzdělávání dětí zajišťují mateřské školy. Toto vzdělávání se zpravidla 

organizuje pro děti od tří do šesti let věku a platí i pro děti s různým druhem 

postižení, u nichž včasné poskytnutí speciálněpedagogické péče hraje důležitou 

roli pro jejich další vývoj (Švarcová, 2006). Děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami lze zařadit do běžných tříd mateřských škol, do speciálních tříd při 

běžné mateřské škole nebo mohou navštěvovat speciální mateřskou školu. 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a%20informace
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a%20informace
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb
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       Autorky Bartoňová, Vítková (2007) zmiňují, že největší počet dětí 

navštěvuje mateřské školy logopedické, mateřské školy pro děti zdravotně 

oslabené, s mentálním, zrakovým nebo kombinovaným postižením. V rámci 

mateřských škol se po roce 1989 začaly zřizovat také tzv. přípravné třídy pro děti 

pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které by měly zlepšit 

úspěšnost těchto dětí v základní škole. 

       Děti se vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se 

uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle 

speciálních potřeb a možností dětí. K tomu, aby bylo vzdělávání dětí 

s postižením, nebo znevýhodněním úspěšné je třeba volit vhodné vzdělávací 

metody a speciální prostředky. Pedagog by se měl snažit o vytvoření optimálních 

podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními 

a pomoci mu dosáhnout co největší samostatnosti. (Pipeková, 2006) 

 

1.3 Základní škola speciální 

 

      Základní škola speciální (dále jen ZŠS) je zařízením, které vzdělává a 

vychovává žáky, kteří se pro své nedostatky rozumového vývoje nemohou 

vzdělávat na běžné základní škole ani základní škole praktické, ale jsou schopni 

si osvojit elementární vzdělání. V těchto školách se vzdělávají většinou žáci se 

středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního postižení. Edukace je 

zaměřena především na rozvoj motoriky, komunikačních schopností a rozvoj 

samostatnosti a sebeobsluhy. (Švarcová, 2006) 

      Bartoňová, Vítková (2007, s. 73) opět doplňují: „U ZŠS může být zřízen 1 – 

3letý přípravný stupeň ZŠS, určený pro žáky s těžkým mentálním nebo 

kombinovaným postižením.“ Žáci ZŠS se vzdělávají podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen RVP ZŠS). 

Zmíněný program rozlišuje dvě úrovně vzdělávání: pro žáky se středně těžkým 

mentálním postižením a žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více 

vadami. Žák dosáhne ukončením základní školy speciální stupně základy 

vzdělání. 
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1.4Základní škola a základní škola praktická 

 

      Žáci se zdravotním postižením se mohou vzdělávat v základních školách 

určených žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. základní škole (dále 

jen ZŠ) pro sluchově, zrakově nebo tělesně postižené, ZŠ pro hluchoslepé, atd. 

      Základní škola praktická (původně zvláštní) je nejčastějším zařízením 

vzdělávacího systému pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které 

vyplývají z lehké mentální retardace nebo jiné úrovně snížení rozumových 

schopností. Tento typ školy je nazýván „praktickou“ proto, že již podle svého 

vybavení se zde realizuje převážně praktická příprava žáků. (Valenta, 2009) 

      Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1. -5. 

ročník) a 2. stupeň (6. -9. ročník). (Bartoňová, Vítková, 2007) 

      Žák se zdravotním postižením je zařazen do základní školy praktické na 

základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě i 

odborného lékaře a souhlasu zákonného zástupce. O zařazení žáka rozhoduje 

ředitel školy.  

(http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace) 

      Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole 

praktické dosáhne žák stupně základní vzdělání. (Bartoňová, Vítková, 2007) 

      Žáky základní školy praktické tvoří také děti s poruchami koncentrace 

pozornosti, děti psychicky labilní, hyperaktivní, děti se specifickými poruchami 

učení, chování, ale také žáci s více vadami, s kombinací mentálního postižení 

s tělesnou či smyslovou vadou. Posláním základní školy praktické je speciálními 

výchovnými a vzdělávacími prostředky a metodami umožnit žákům dosáhnout co 

nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobních kvalit a přitom v maximální míře 

respektovat jejich individuální možnosti a zvláštnosti. Výchovně vzdělávací 

proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje žáků. Při 

vzdělávání žáků se sníženou rozumovou schopností, sníženými dovednostmi a 

návyky je nezbytný individuální přístup, který odpovídá vývojovým a 

osobnostním zvláštnostem. Proces vyučování zde probíhá odlišně, než vzdělávání 

ostatních žáků. Vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva, ve 

třídách je snížen počet žáků, čímž je umožněn již zmíněný individuální přístup 

učitele, speciálního pedagoga. (Švarcová, 2006) 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
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      Shrnu-li uvedené informace, je prvotním cílem základních škol praktických 

vzdělat a vychovat jedince, kteří se budou moci s co nejmenšími problémy 

integrovat do běžného života.      

 

1.4.1 Vzdělávací program základní školy praktické  

 

      Vzdělávání žáků probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu (dále 

jen RVP). RVP je závazný dokument z roku 2005, který vymezuje obsah, rozsah 

a podmínky předškolního, základního, středního a dalšího vzdělávání. Je v něm 

vymezeno vše, co je nezbytné pro společné a povinné vzdělávání. Na základě 

tohoto dokumentu si každá škola rozpracovává svůj školní vzdělávací program 

(dále jen ŠVP), který umožňuje upravit vzdělávací obsah, vyučovací metody a 

formy podle potřeb a možností jejich žáků. Je tedy plně v kompetenci školy. 

(Pipeková, 2006) 

      Žáci s postižením či znevýhodněním jsou vzděláváni podle přílohy 

Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (dále jen RVP ZV) 

upravené pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tento dokument nese název 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen RVP ZV-LMP). 

Vzdělávací obsah je rozpracován do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou 

upraveny tak, aby respektovaly sníženou úroveň rozumových schopností žáků, 

jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Svými vzdělávacími cíly a 

konkrétním obsahem rozvíjí především poznávací a komunikační schopnosti 

žáků, jejich zájmy a potřeby.  V tomto dokumentu najdeme nejen obsah učiva, 

ale jsou zde popsány také tzv. očekávané výstupy - tedy předpoklad způsobilosti 

žáka využít osvojené učivo. Dále jsou zde uvedeny tzv. klíčové kompetence. 

Představují jakýsi souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého občana společnosti (RVP ZV, 

2006, s. 15). Smyslem vzdělávání žáků na základní škole praktické je vybavit je 

právě výše zmíněnými kompetencemi tak, aby jim umožnily odpovídajícím 

způsobem a efektivně jednat v různých životních situacích. Klíčové kompetence 

předepsané v RVP ZV – LMP odpovídají požadavkům základního vzdělávání a 

respektují individuální zvláštnosti, možnosti a schopnosti žáků. Vzhledem ke 
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specifickým potřebám žáků s mentálním postižením se kromě kompetencí 

k učení, k řešení problémů a kompetence občanské, klade velký důraz především 

na kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální. (RVP ZV – LMP, 

2006) 

     Součástí RVP ZV - LMP jsou také průřezová témata, která reprezentují 

okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí 

základního vzdělávání. Jejich zařazení do vzdělávání na 1. i 2. stupni je povinné. 

Průřezová témata dávají žákům možnost individuálního uplatnění, pomáhají 

utvářet osobnost žáka a to především v oblasti postojů a vztahů. (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková,2007) 

       Dramatická výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP ZV) zařazena alespoň jako Doplňující vzdělávací obor, 

přičemž doplňující vzdělávací obory nejsou povinnou součástí základního 

vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující 

vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako 

povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah.  (RVP ZV, 2006) 

      Provazník (2012) vyslovil názor „ …o přetrvávajícím odsouvání dramatické 

výchovy (ale mnohdy i jiných esteticko-výchovných předmětů) na vedlejší kolej – 

jen do zájmové oblasti, jako by šlo o cosi zbytečného, jako by šlo pouze o 

rekreaci či zábavu, která do „vážného“ výchovného a vyučovacího procesu 

nepatří.“ Vysvětluje, že se právě prostřednictvím praktických činností 

(navozenými situacemi) žáci učí o světě nebo o sobě, a to především přímým 

prožitkem a vlastní zkušeností, vytvářením domnělých postav a situací. 

       Bohužel, v  RVP ZV-LMP nenajdeme ani zmínku o zařazení dramatické 

výchovy alespoň jako doplňujícího vzdělávacího oboru. Přitom právě tyto děti 

vyžadují speciální metody, formy a přístupy práce. Využití dramatické výchovy 

ve výuce je zde shrnuto pouze do jedné krátké věty v očekávaném výstupu pro 

první stupeň – Dramatizace jednoduchého příběhu. 
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2. SPECIFIKA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

 

2.1. Charakteristika osob s lehkým mentálním postižením 

 

       Protože se má práce týká edukace žáků na základních školách praktických a 

jak jsem již výše uvedla, základní škola praktická je zařízením vzdělávacího 

systému, kde se vzdělávají nejčastěji žáci s lehkým mentálním postižením, 

považuji za důležité zmínit se, alespoň v krátkosti, o specifikách vyplývajících 

z mentální retardace. 

      Z hlediska psychické struktury osobnosti netvoří jedinci s mentálním 

postižením stejnorodou skupinu. Každý z těchto jedinců má charakteristické 

osobnostní rysy. Přesto se u velké části z nich objevují určité společné znaky, 

které však dále závisí na druhu, hloubce a rozsahu mentálního postižení a na tom, 

zda jsou všechny složky psychiky postiženy rovnoměrně. (Švarcová, 2006) 

      Poškození se podle autorek Bartoňové, Bazalové, Pipekové (2007) týká 

procesů poznávacích, dále zasahuje sféru emocionální a volní, ovlivňuje také 

chování a adaptabilitu jedince a projevuje se i ve zvláštnostech motoriky.  

     V. Nývltová (2010) dodává, že za optimálního vedení dítěte může dojít i 

k výraznému zlepšení mentální úrovně a obdobně jako u psychicky zdravých dětí 

záleží na tom, jak je jedinec vychováván a v jakém prostředí žije. Poruchu nelze 

odstranit, může však docházet v průběhu vývoje k příznivým změnám v psychice 

i osobnosti mentálně postiženého dítěte. 

      Renotiérová a Ludíková (2006, s. 167) shrnují: „Každý mentálně retardovaný 

jedinec je svébytnou bytostí s vlastními problémy a s vlastními vývojovými 

možnostmi, které je možné a nutné rozvíjet.“ 

     

2.1.1 Psychické zvláštnosti žáků s lehkým mentálním postižením 

    

      Prostřednictvím smyslového vnímání poznává člověk své okolí, rozlišuje 

známé i zcela neznámé podněty a situace a na základě takto získaných informací 

se dokáže orientovat ve svém prostředí. (Vágnerová, 2004)  

      Podle Švarcové (2006) jsou základem vnímání vjemy, počitky či představy, 

které si děti s poškozenou nervovou soustavou vytvářejí pomalu a s velkým 
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množstvím nedostatků a zvláštností. Takto omezená a opožděná vnímavost 

(schopnost vnímat) jsou základními příčinami, které u dětí brzdí a zpomalují 

rozvoj psychických procesů, zejména myšlení. Tyto zvláštnosti jsou tedy 

charakteristické pro mentálně postižené jedince a mají velký vliv na další průběh 

psychického vývoje.  

     Zpomalené tempo a zúžený rozsah vnímání má za následek dále špatnou 

orientaci v neznámém místě a v neznámých, neobvyklých situacích, špatně 

chápou souvislosti a vztahy mezi předměty. Osoby s mentálním postižením 

neprojevují potřebu detailně zkoumat předměty a obrazy, spokojují se pouze 

s povrchním poznáním. (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007) 

      Švarcová (2006) však upozorňuje, že vyjmenované nedostatky lze 

kompenzovat a vyrovnávat systematickou výchovou, obohacováním životních 

zkušeností a rozšiřováním okruhu jejich znalostí a představ. Naopak nedostatečný 

přísun podnětů zpomaluje rozvoj vnímání, rozvoj myšlení a tím se prohlubuje 

mentální postižení.  

     Na následujícím obrázku (obr. 1) je zobrazen učící se mozek. Z obrázku je 

patrné, jak se zvyšujícím se přísunem podnětů a zapojením jednotlivých smyslů, 

zvláště pak samotnou aktivitou, zvyšuje úspěšnost učení. 

 

Obr.č.1 : Učící se mozek (Müller, 2005, s. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% z toho, co čteme 50% z toho, co slyšíme a vidíme 
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Zdroj: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc:Univerzita Olomouc, 2005 

 

Myšlení 

       Psychologie definuje myšlení jako „poznávací proces, kterým získáváme 

zprostředkované a zobecňující poznání skutečnosti, zejména jejích podstatných 

znaků a vztahů“ (Čáp, 1993, s. 50) 

       Jiní autoři (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s. 24) definici upravují, 

když uvádí: „Myšlení je zobecněné a slovem zprostředkované poznávání 

skutečnosti.“ Myšlení dětí s mentální retardací se liší velkou konkrétností a 

slabou schopností zobecňování. Takové myšlení, které se omezuje jen na 

konkrétní vztahy mezi předměty a jevy, je pak chudé a neproduktivní. Tato 

neschopnost zobecňování je opět následkem poškození mozku. Ve vyučování se 

nedostatek myšlení mentálně postižených dětí projevuje tím, že si špatně osvojují 

pravidla a základní pojmy (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). 

20% z toho, co slyšíme 

 
70% z toho, co říkáme 

 

30% z toho, co vidíme 

 

90% z toho, co sami děláme 
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      Nývltová (2010, s. 126) souhlasně doplňuje, že jedinci s lehkou mentální 

retardací „… jsou schopni přemýšlet jen o tom, co vidí a s čím mají nějakou 

zkušenost.“ Jsou schopni pochopit jednoduché souvislosti, které se týkají jen 

konkrétních předmětů.  

       Nízká úroveň rozvoje myšlení u dítěte s mentálním postižením úzce souvisí 

s nedostatečným rozvojem řeči. (Švarcová, 2006) 

 

Řeč 

     Řeč slouží ke vzájemnému dorozumění mezi lidmi. Souvisí s vývojem 

nejrůznějších psychických procesů. Umožňuje lidem logické myšlení, poznávání, 

paměť, sociální komunikaci, vyjadřuje city apod. (Čáp, 1993) 

     Valenta a Krejčířová (1997) chápou řeč jako nástroj myšlení, jelikož pomocí 

slov vyjadřujeme své myšlenky. 

     U dětí s lehkým mentálním postižením většinou, dle mých zkušeností, 

nedochází k tak velkému deficitu řeči. Znatelné jsou však rozdíly u dětí s lehkým 

mentálním postižením, které navíc vyrůstají v nepodnětném prostředí. U nich 

dochází k opožděnému vývoji řeči, jejich slovní zásoba je velice malá, mají 

špatné vyjadřovací schopnosti a často nejsou schopny porozumět ani slovnímu 

sdělení. 

 

Paměť 

      Nezbytným předpokladem pro vnímání, myšlení a jiné psychické procesy je 

paměť. (Čáp, 1993). Paměť definuje Čáp (1993, s. 45) jako: „…soubor 

psychických procesů a vlastnost umožňující osvojení zkušeností, jejich 

zapamatování, uchování a vybavení.“ 

      Podobně ji formuluje Müller (2005, s. 120):„schopnost organismu přijímat, 

uchovávat a znovu vybavovat předchozí vjemy (informace), a to i po odeznění 

podnětů.“ 

       Dítě si běžně díky paměti uchovává nabytou zkušenost, získává vědomosti a 

dovednosti. Na základě paměti si vytváří určité způsoby chování a vytváří si 

vztahy k ostatním lidem. U dětí s  mentálním postižením je však proces 

osvojování si nových zkušeností velmi pomalý. Příčiny jsou většinou ve 

vlastnostech nervových procesů (útlum funkce mozkové kůry, pomalé tempo 

vytváření podmíněných spojů). Potřebují k tomu mnoho opakování, protože 
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osvojené dovednosti a poznatky rychle zapomínají a většinou je nedokážou 

v běžném životě vhodně a včas využít. Velké problémy mají s udržením 

představ v hlavě, proto mívají špatnou paměť. (Švarcová, 2006) 

       S tímto se shoduje také Vágnerová (2004), která proto radí používat co 

možná největší množství názorných pomůcek a dramatických činností, které 

povedou k trvalejšímu a vědomějšímu zapamatování.  

       Toto si uvědomuje také Švarcová (2006), která se zmiňuje o tom, že je 

potřeba verbální přístup často zaměňovat nebo doplňovat tzv. multisenzoriálním 

přístupem, který je založený na komplexním vnímání, protože abstraktní slovní 

výklady děti zpravidla nechápou.  

       Podobně smýšlí také jiní autoři. Například Čáp (1993, s. 47) říká, že: „Paměť 

se rozvíjí, zdokonaluje činností a učením…“. Valenta, Krejčířová (1997) 

upozorňují na nutnost neustálého opakování, rozmanitosti ve výuce, ale také 

relaxace. 

 

Pozornost 

      S poznáváním a bezprostředním vnímáním souvisí také pozornost. 

V psychologii je definována jako „ …psychický stav, který zajišťuje na určitou 

dobu soustředění člověka na jeden jev nebo na jednu činnost.“ (Čáp, 1993, s. 58) 

Pozornost rozlišujeme na bezděčnou (pasivní) a záměrnou (aktivní). Bezděčná je 

vyvolávána změnami v prostředí (zvuky, světla), rychle vzniká a rychle zaniká, 

proto není vhodná k pracovním, učebním ani zájmovým činnostem. Tomu slouží 

pozornost záměrná. (Čáp, 1993) 

       Valenta (2005) vysvětluje pozornost jako zaměřené a soustředěné vnímání, 

na jejímž udržení se podílí spousta faktorů. Osoby s mentálním postižením 

vykazují u záměrné pozornosti značné výkyvy. Jsou lehce unavitelní, 

nesoustředění, pozornost udrží mnohem kratší dobu, mají sníženou schopnost 

rozdělovat pozornost mezi více činností. Je třeba, aby po každém větším 

soustředění následovala relaxace. (Valenta in Müller, 2005)  
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2.1.2 Emocionální a volní zvláštnosti žáků s mentálním postižením 

 

     Významnou roli, důležitou pro začlenění mentálně postiženého člověka do 

společnosti, hraje emocionalita i úroveň rozvinutých volních vlastností. Jsou 

zároveň předpokladem pro úspěšné učení, ale i podmínkou úspěchu výchovného 

působení. (Švarcová, 2006) 

     City (emoce) vyjadřují náš subjektivní vztah k sobě samému, ale i ke světu. 

Vyjadřují, zda je pro nás něco příjemné nebo nepříjemné a vyvolávají v nás určité 

reakce. Emoce a jejich poruchy rozdělujeme podle intenzity, délky trvání (nálady 

a afekty) nebo kvality emočního prožitku (veselost, smutek). (Vágnerová, 2004) 

     O dětech s  mentálním postižením většinou mluvíme jako o emočně 

nevyspělých, jelikož se nacházejí na úrovni mladšího dítěte. Poruchy emocí často 

souvisí s dlouhodobým neuspokojováním základních potřeb (lásky, jistoty, 

bezpečí…). V důsledku tohoto emočního strádání může být jejich duševní vývoj 

narušen. Strach a neadekvátní reakce může vyvolávat, zvláště u osob s mentálním 

postižením, také změna prostředí, neznámé osoby nebo podněty či neúměrně 

náročné úkoly. Pokud tyto prožitky přetrvávají, mohou se stále více upevňovat a 

následně pak vytvářet určité rysy povahy. Děti s mentálním postižením dále 

neumí dostatečně ovládat své city, což vede k tomu, že se u nich opožděně a 

obtížně vytvářejí morální city (svědomí, pocit odpovědnosti, soucit apod.) Proto 

je třeba se zaměřit v edukaci na jejich další utváření a rozvoj. Tím, že děti mohou 

prožívat pozitivní emoce, se zvýší kvalita jejich života a jejich životní jistoty. 

(Švarcová, 2006)  

 

Vůle 

      „Termín vůle souhrnně označuje psychické procesy a vlastnosti, které 

zajišťují dosahování cílů a řízení činnosti k nim směřující, zvláště v situacích, kdy 

je zapotřebí překonávat překážky.“(Čáp, 1993) 

      Jiní autoři (Valenta, Krejčířová, 1997) definují vůli jako: …psychický proces, 

kterým člověk organizuje svoji činnost v uvědomělém a cílevědomém 

jednání.“(Valenta, Krejčířová, 1997, s. 34) 

      U dětí s mentálním postižením je charakteristickým příznakem pokles nebo 

nedostatek vůle (hypobulie, abulie). Slabá vůle se projevuje nedostatkem 

iniciativy, nesamostatností, neschopností sebeovládání a překonávání překážek. 
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Děti sice vědí, jak mají jednat, ale nejsou schopny požadovaným způsobem 

jednat nebo nepociťují potřebu tak jednat. Všechny tyto projevy jsou projevem 

nezralé osobnosti. Výchova vůle má vždy složitý a dlouhodobý charakter 

vzhledem ke zvláštnostem a závažnostem postižených jedinců. Ale jak autorka 

sama uvádí: „Bez volního úsilí nemůže dítě splnit ani ten nejjednodušší úkol a, 

vzato do důsledku, nemůže se dále rozvíjet.“(Švarcová, 2006, s. 55) 

2.2 Principy vzdělávání žáků s mentálním postižením 

 

     Při vzdělávání žáků s mentální retardací je třeba počítat právě s tím, že se 

budeme setkávat s osobami nejrůznějších zvláštností a problémů. Vzdělávání 

těchto dětí se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření, které vychází z potřeb a 

forem postižení. Speciální podporou se rozumí např. (Bartoňová, Vítková, 2007)   

 využívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání 

 využívání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek 

 využívání speciálních učebnic a didaktických materiálů 

  poskytování pedagogických a psychologických služeb 

 zajištění služeb asistenta pedagoga a poskytnutí individuální podpory při  

  výuce  

     Velký důraz se klade na rozvoj správných pracovních návyků, manuální 

zručnost a osvojení praktických dovedností, které žáci uplatní v dalším životě a 

z toho důvodu jsou školy vybaveny odbornými učebnami (šijovny, cvičné 

kuchyně, výtvarné a keramické dílny, kovo a dřevodílny a jiné). Specifikem ve 

výuce jsou další skutečnosti. V jednotlivých třídách je snížený počet žáků, čímž 

je zajištěn individuální přístup. Děti se učí z učebnic speciálně vydaných pro 

tento typ školy. (ŠVP ZV-LMP, 2009) 

       Důležitou součástí vzdělávání žáků je jejich hodnocení. Žáci jsou hodnoceni 

slovně nebo se používá tradiční klasifikace známkami. Pro učitele je hodnocení 

náročnou činností, z hlediska odpovědnosti a spravedlnosti. Hodnocení by se 

nemělo soustředit pouze na vědomosti a dovednosti žáka, ale také na zájem, 

snahu, chování a způsob řešení problému (Švarcová, 2006). Stejným způsobem 

smýšlí Valenta, Krejčířová (1997, s. 54), když říkají, že „…každé větší 

ohodnocení musí vycházet z komplexního a dlouhodobého pozorování dítěte.“ 
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       Na vysvědčení je hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjádřeno známkou, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. Je nutné mít stále na paměti povahu 

postižení či znevýhodnění. (Bartoňová, Vítková, 2007) 

      Charakter vyučování určují obecné požadavky, nazývané didaktické zásady. 

2.2.1 Didaktické zásady vyučování 

 

       Didaktické zásady neboli zásady procesu vyučování jsou obecnými 

doporučeními pro učitele, při jejichž respektování může učitel dosáhnout 

maximální efektivity a účinnosti při výuce. Tyto zásady platí pro učitele všech 

druhů a stupňů škol, tedy i pro speciální pedagogy. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

Didaktické zásady  

1. Zásada názornosti 

2. Zásada přiměřenosti 

3. Zásada soustavnosti a trvalosti 

4. Zásada uvědomělosti a aktivity žáků 

5. Zásada individuálního přístupu      

ZÁSADA NÁZORNOSTI  

     Je při práci s dětmi s mentálním postižením víc než samozřejmá. Aby mohly 

vznikat mnohačetné spoje mezi vnímanými jevy a později i představami, musíme 

dítěti s mentálním postižením předkládat konkrétní věci a jevy, aby docházelo 

k zapojování co možná největšího počtu smyslových analyzátorů. Speciální 

školství by tak mělo být vybaveno velkým množstvím nejrůznějších pomůcek 

(speciálních učebnic, obrazů, encyklopedií, her, hraček, PC programů a 

praktických učeben). Jelikož základní škola praktická připravuje žáky na 

zvládnutí osnov odborných učilišť, mělo by být učivo maximálně konkretizované 

a výuka zaměřena především prakticky. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

ZÁSADOU PŘIMĚŘENOSTI  

      Chápeme výběr učiva, metod, organizačních forem a stavby hodiny, které 

odpovídají stupni postižení, ale také věku žáků. (Valenta, Krejčířová, 1997)        
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Učitel musí při sestavování vyučovací hodiny promyslet, jak bude využívat 

zkušenosti žáků, jak bude rozvíjet jejich myšlení, poznání, estetické cítění a 

zároveň respektovat jejich individuální zvláštnosti. (Čáp, 1999) 

     Na základní škole praktické jsou k tomuto upraveny podmínky, jako např. 

snížený počet žáků ve třídě, speciální učební metody apod. Ve vyučovací hodině 

se využívá převážně motivujících postupů, individuálních přístupů, činnosti se 

vhodně obměňují stejně jako formy práce (je žádoucí střídat frontální, 

skupinovou a individuální výuku). Zásluhou takovýchto přístupů dochází ke 

zlepšení koncentrace, představivosti, ale i paměti žáků. (Valenta, Krejčířová, 

1997) 

 

ZÁSADA SOUSTAVNOSTI A TRVALOSTI  

     Vede vyučujícího k takovému způsobu práce, při níž si žák osvojuje 

vědomosti, dovednosti a návyky v komplexní, ucelené soustavě. Mentálně 

postižený jedinec potřebuje dodržovat při své práci řád, systém, který je třeba 

dlouhou dobu cvičit a zdokonalovat, jinak tíhne ke zmatečnému poznání. Na 

základní škole praktické je třeba neustále procvičovat a opakovat zvláště 

dovednosti a návyky. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

ZÁSADA UVĚDOMĚLOSTI A AKTIVITY ŽÁKŮ  

     Je spojena uvědomělým osvojováním nových poznatků. Právě pro ono 

uvědomělé osvojování je velice důležitá počáteční motivace. Žák ztrácí zájem o 

problematiku, pokud není předem seznámen s cílem vyučování, s  úkoly a s 

učivem. Je důležité, aby se učitel v průběhu hodiny přesvědčoval orientačními 

otázkami, zda žák výkladu rozumí, čímž kontroluje také jejich pozornost. 

Aktivitu žáků vzbudíme především zajímavou stavbou a formou vyučovací 

hodiny. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU  

      „ Spočívá v tom, že práce je přizpůsobena každému žáku na základě jeho 

možností.“ (Čáp, 1999, s. 212)  
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      Tato zásada souvisí se zásadou přiměřenosti. Jelikož žáci netvoří stejnorodou 

skupinu, která by společně respektovala nároky učebních osnov, je třeba na 

základě speciálněpedagogické diagnostiky tvořit například individuálně 

vzdělávací plány (IVP), ve kterých se zohledňuje nejen míra postižení, ale také 

např. pracovní tempo žáka. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

2.3 Osobnost pedagoga  

 

      Ve výchově a vzdělávání žáků na všech typech škol hraje velmi významnou 

roli učitel. Mimořádný význam má osobnost učitele při výuce žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  Musí využívat nejen svých pedagogických dovedností, 

ale také prokázat mimořádnou míru trpělivosti, empatie, schopnosti vcítit se do 

myšlenkových pochodů žáka a vytvářet přátelskou a pohodovou atmosféru. 

Důležitou roli hraje také emocionální a volní složka osobnosti učitele, jeho 

postoje a vztahy, životní zkušenosti a míra kreativity. Samozřejmostí u pedagoga 

má být všeobecný a kulturní přehled a odborná a morální způsobilost. Učitel 

praktické i speciální školy má zpravidla u svých svěřenců velkou autoritu. Má tak 

nad svými žáky velkou moc. Dětem pomáhá, ale může jim svým nevhodným 

přístupem i uškodit. Být učitelem je psychicky velmi náročná práce. Pedagog 

nepředává jen hotové poznatky, ale snaží se vést žáka, aby k poznatkům přišel 

tvořivou cestou sám. (Švarcová, 2006) 

      Také jiní autoři (Čáp, 1993, Machková, 2007) se zamýšlí nad kvalitami 

učitele. Kromě výše uvedených vlastností a schopností by měl ovládat také umění 

komunikace, měl by vzbuzovat důvěru, umět dokázat nasměrovat a zaujmout pro 

určitou činnost. Mezi další jeho schopnosti by měly patřit respektování 

individuálních zvláštností a pružnost.  

      V mé bakalářské práci se věnuji uplatnění dramatické výchovy na základní 

škole praktické, proto se krátce zaměřím právě na učitele dramatické výchovy.  

      Machková (2007) vidí v učiteli osobnost, která by měla mít určitou míru 

dramatického talentu, měl by mít schopnost originálně vnímat nové věci, 

pohotově přijímat nové podněty a reagovat na změny. Primárním předpokladem 

pro úspěšnou hodinu je tvořivost, která je velmi důležitá zvláště u mladších dětí 

na prvním stupni. Hodně záleží na pedagogovo vedení, jednání a chování. I dobře 
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připravenou vyučovací hodinu s vhodně zvolenými metodami, je možné zkazit 

tím, že je vedena nudně nebo naopak chaoticky. Stejně tak lze hodinu s celkem 

bezvýznamným obsahem prezentovat poutavě a se zaujetím. Velkou cenou pro 

učitele a zároveň i jeho pedagogickým cílem by měla být jednoznačně žákova 

změna v chování, jednání, dovednostech, schopnostech, ale také vědomostech. 
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3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 

3.1 Vymezení a definice pojmu dramatická výchova 

 

     Výchovou nazýváme proces záměrného a cílevědomého působení na osobnost 

člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. Účinnost výchovy je 

závislá na individuálních dispozicích a bývá ovlivněna sociokulturními 

podmínkami (Průcha, Walterová, Mareš, 1995).  

     Jedním z prostředků výchovy, které vedou k výchovnému cíli, patří také 

dramatická výchova. Dramatická výchova se řadí mezi esteticko-výchovné 

předměty, spolu s hudební, tělesnou a výtvarnou výchovou. Podporuje edukaci a 

vede k rozvoji osobnosti žáků. Dramatická výchova, jinak také tvořivá dramatika, 

tvořivé drama, výchovná dramatika a nebo dramika je improvizovaná forma 

dramatu, která vede k představování si, hraní a reflektování lidské zkušenosti. 

Dramatická výchova nachází východisko v přirozené dětské hře, ale ne jakékoli 

hře, v činnosti, a to v dramatické činnosti. Veškeré dramatické činnosti jsou 

založeny na mezilidských vztazích. Charakteristickým rysem je konkrétní 

dramatická situace, na níž je nutné reagovat a tím odvíjet další dění (Machková, 

2012). 

     Podle Waye (1996, s. 11) celá dramatická výchova vychází z principů dramatu 

a divadla, není však možné tyto dva pojmy zaměňovat. Vysvětluje, že: „Divadlo 

se převážně týká komunikace mezi herci a diváky, drama se především týká 

zkušenosti zúčastněných….“  

     Provazník (2012) považuje dramatickou výchovu za obor, který jako jediný 

z esteticko-výchovných předmětů, pracuje s celou osobností člověka.  

 

3.2. Cíle dramatické výchovy 

 

        Hlavním cílem každého výchovného působení je dosáhnout žádoucích 

vlastností člověka, tedy změn v chování, jednání, schopnostech, dovednostech či 

vědomostech (Průcha, Walterová, Mareš, 1995). Nejinak tomu je při uplatňování 

dramatické výchovy ve vyučování.  
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      Cílem dramatu se stává rozvoj člověka. Vede k přímé zkušenosti a obohacuje 

jeho obrazotvornost. Dětem umožňuje vyzkoušet si jednání v různých životních 

situacích. Drama pomáhá znovu oživit látku, která byla pro děti jen suchou 

informací. Činí tak z informace živou zkušenost. Je považováno za užitečné, 

účinné a prospěšné, protože svým působením ovlivňuje a mění skupiny dětí, 

mládeže či kohokoli jiného (Machková, 2007). 

      Jednou ze skupiny cílů je rozvoj komunikativních dovedností a to jak 

verbálních, tak i neverbálních. Mezi další cíl řadí Machková (2007) rozvoj 

schopnosti kritického myšlení, to znamená schopnost klást otázky, schopnost 

samostatně přemýšlet, posuzovat různé varianty atd. Jako další uvádí tvrzení, že 

dramatická výchova vede k sebepoznání a sebekontrole, posiluje zdravé 

sebevědomí, vytváří se osobní jistota. Každé dítě má příležitost cítit se potřebným 

pro druhé, vyjádřit se v situaci, kde bude respektováno a přijímáno. Dále autorka 

mluví o rozvoji obrazotvornosti a tvořivosti. Píše, že tyto schopnosti a psychické 

funkce se týkají nejen umění, jeho chápání a tvorby, ale i vztahu k životu, k lidem 

a činnostem jakéhokoliv druhu. 

     Ve své knize Jak se učí dramatická výchova (Machková, 2007) shrnuje tyto 

cíle a rozděluje je do tří základních rovin: 

1. rovina dramatická: 

a) dovednosti (hra v roli, výrazové prostředky), 

b) vědomosti (dramaturgie, historie, teorie), 

                                 2.    rovina sociální: 

c) skupina (její struktura, dynamika, vztahy ve skupině, kooperace), 

d) poznávání (života, světa, lidí), 

 3.    rovina osobnostní: 

 a)     psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení,    

         komunikace, emoce, vůle), 

 b)    schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti a příslušné  

        dovednosti), 

 c)    motivace, zájmy, 

 d)    postoje, hodnotový žebříček 

      Za dramatické cíle Machková (2007) považuje například uvedení do 

divadelního umění, porozumění dramatičnosti a divadlu, osvojení dramatického 

jednání, přirozené jednání v improvizaci s dramatickým konfliktem, schopnosti 
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výrazu pohybem, schopnost komunikace verbální i neverbální, zvládnutí 

dramatického prostoru apod.  

      Sociální cíle dle ní obsahují podobné schopnosti a dovednosti uvedené již 

výše. Řadí sem například vývoj sociálního porozumění a spolupráce, dosáhnutí 

vysoké úrovně tolerance, empatie, nácvik naslouchání druhým atd. 

      Do osobnostního cíle zařazuje například osvojení vyjadřování vlastních 

myšlenek, dosáhnutí pozitivního sebevědomí, nácvik řešení problémů a podobně 

(Machková, 2007).   

      Jiné členění cílů dramatické výchovy nabízí Valenta (2008). Cíle dělí na: 

 umělecko-výchovné – směřují spíše do oblasti divadla, např. schopnost 

vyjadřování se, schopnost hodnotit divadelní umění, znalosti z oblasti 

estetiky a divadla atd. 

 věcné vzdělávání – záměrem je učení „o životě“, o lidech, situacích, 

problémech, událostech atd. 

 rozvoj osobnostní, sociální a etický – rozvoj dovedností, schopností 

komunikace, schopnost naslouchat, vnímat druhé, tolerovat atd.  

      Na rozdíl od Machkové (2007) řadí Valenta (2008) osobnostní a sociální 

rozvoj do jedné oblasti, jelikož jak říká: „…hra vyžaduje od jedince aktivaci 

víceméně všech složek jeho osobnosti…“ 

      Shrneme-li tedy uvedené cíle dramatické výchovy, můžeme říci, že 

dramatická výchova rozvíjí všestranně osobnost žáka a to za přímé zkušenosti. 

Tyto cíle (hlavní, dílčí) stanovujeme a upravujeme vždy individuálně podle 

potřeb žáků. 

 

3.3. Metody a techniky dramatické výchovy 

 

      Valenta a Krejčířová (1997, s. 97) uvádí, že: „… metody dramatické výchovy 

jsou nejpřirozenější cestou výchovy a vyučování, neboť užívají dětské schopnosti 

hrát si jako, ale přitom prožívat reálné city, vztahy a postoje; tedy učit ne 

verbálním poučováním, ale vlastním prožitkem.“  

      Podle Machkové (2007) znamená metoda cestu k cíli, která rozhoduje o jeho 

dosažení. K pedagogické praxi jsou tak podle jmenované autorky potřeba: 
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1) metody průpravné – jsou to hry a cvičení, jejichž cílem je rozehřátí, 

soustředění, uvolnění, navázání kontaktu, motivace…, a tvoří především 

průpravnou část dramatu 

2) metody dramické – jsou základem práce dramiky; patří sem hra s příběhem a 

hra v roli 

3) metody doplňkové – označujeme také jako podpůrné a považujeme za ně 

např. malbu, modelování kresbu, hudební projev a jiné. 

      Vymezením metod dramatické výchovy se podrobně zabývá i Josef Valenta.  

V knize Metody a techniky dramatické výchovy (2008, s. 46) označuje pojem 

metoda jako:  

„1. … celý systém dramatické výchovy (v literatuře i v praxi se běžně setkáváme 

s formulacemi typu „dramatická výchova jako metoda vyučování“), 

2. … základní koncepční metodický princip, na němž je dramatická výchova 

založena, 

3. …specifický styl práce např. určité osobnosti… 

4.…soubor nebo skupinu dílčích postupů, respektive jejich společný princip 

v rámci „hry v roli“ 

5. … konkrétní postup, z nějž vyplývá v praxi konkrétní činnost učitele a žáka.“ 

      Jiná definice, kterou opět Valenta (2008) objasňuje pojem metoda, je na 

rozdíl od definice výše uvedené Machkové rozvleklá, ale není nesrozumitelná. 

Píše, že: „ Metoda výchovy a vyučování je určitý způsob činnosti, kterým se žáci 

zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, že u nich (ideálně) nastává 

učení a z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev zvaný „metoda“ též 

činnost učitele, kterým je žákova činnost, respektive žákovo učení navozováno a 

řízeno; tyto činnosti žáka i učitele tvoří (ideálně) společný celek, jímž je 

naplňován výchovný a vzdělávací cíl.“ (Valenta, 2008, s. 47) 

      Shrnu-li jednotlivá tvrzení, mohu říci, že metodou nazýváme systém 

konkrétních činností učitele, ale i žáků, které jsou záměrné a směřují k naplnění 

pedagogických, tedy výchovných a vzdělávacích cílů. 

      Za několik desítek let existence dramatické výchovy vznikl značný počet 

metod, značné množství variant práce ovlivněné jak osobností učitele, tak situací, 

v níž se dramatická výchova uplatňuje. Jiné cíle, obsahy, a tedy i metody má 

výuka ve školním vyučovacím předmětu, jiné v souborech nebo kroužcích, jiné 

v literárně dramatických oborech v základních uměleckých školách a jiné ve 



 

31 

  

speciálních školách. Učitel má sice bohatý výběr metod, ale není věcí jeho čiré 

libovůle, jakou zvolí. Se všemi lze naložit dobře nebo špatně, ve prospěch hráčů i 

proti němu. (Machková, 2007) 

      S pojmem metoda často splývá pojem technika. I když by se zdálo, že 

pojmy metoda a technika jsou totožné, je tomu jinak. Řada autorů (Valenta, 2008, 

Machková, 2007, Kasíková, 1997) jak jsem pochopila, vidí metodu jako cestu 

k naplnění vzdělávacích cílů, zatímco techniku chápou jako jednotlivé kroky na 

této cestě. Například metodou je pantomima a technikou je částečná, či 

zpomalená pantomima. Technika je tedy rozpracovaná, zkonkretizovaná metoda, 

konkrétní postup, který naplňuje jednu konkrétní část, jednu určitou dovednost.         

      Níže uvádím nejčastější metody dramatické výchovy, které jsou vhodné pro 

práci s dětmi základní školy praktické. 

 

3.3.1 Dramatická hra 

 

      Již samotný název naznačuje, že jde o hru s dramatickým jednáním, která 

má ovšem hrový charakter. Zúčastněné osoby na sebe navzájem působí a danou 

situaci přetvářejí a obměňují. Z tohoto důvodu nejde jen o hru s pravidly, ale i o 

hru tvořivou s hudebními a pohybovými prvky, o práci s textem a slovem. Děti 

při hře navazují kontakt, rozvíjí smyslové vnímání, fantazii, rozvíjí verbální 

i neverbální komunikaci, jemnou i hrubou motoriku a získávají důležité 

sociální zkušenosti. Děti při dramatických hrách uplatňují svoje zkušenosti a 

poznatky z běžného života, ověřují si své nápady a učí se rozumět novým 

informacím. Partnerem nemusí být vždy druhá osoba, partnerem může být, 

hračka, jakýkoliv předmět nebo věc. Stejně jako jiné dramatické aktivity, měla by 

i dramatická hra končit diskuzí, reflexí, sebereflexí. Děti (žáci) si tak ujasní 

některé důležité momenty, přehodnotí své postoje a názory a porovnají je 

s názory ostatních účastníků hry. Dramatická hra je považována za nejdůležitější 

prostředek dramatické výchovy (Majzlanová, 2004). 

     Obdobně to vnímá také Machková (2007), když uvádí, že dramatická hra je 

základní složkou v hodinách dramatické výchovy, protože dramatické situace se 

nacházejí ve všech oblastech lidského života. Liší se od pohybových 

konstruktivních nebo dětských tvořivých her, protože obsahuje výrazné sociální 
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prvky a konflikt, který ve jmenovaných typech her může být nevyjádřený nebo 

zcela chybět.  

     Morganová, Saxtonová (2001) doplňují, že se dítě, žák zapojuje do takové 

aktivity, která nevyžaduje, aby byl někým jiným než sám sebou. Základem pro 

dramatické hraní jsou většinou různé literární předlohy, příběhy, ale také 

obrázky, předměty atd.  

     Podle Müllera (2005) žáci získávají praktickou činností a experimentováním 

zkušenosti a učí se tak řešit komplexní problémy. Cílem dramatické hry je kromě 

informativní oblasti také budování etických hodnot - morálního vědomí, 

morálních citů, postojů a vlastností. 

Z výše uvedených tvrzení vyplývá, že základem každé dramatické hry je 

dramatická situace nebo nějaký konflikt, který vybízí ke zkoumání a vede 

k rozmanitému řešení.   

 

3.3.2 Improvizace 

 

     Jedním ze základních principů metod dramatické výchovy je improvizace.  Je 

to hraní bez scénáře, které zvládnou děti v kterémkoli věku a s jakoukoli mírou 

schopností, protože není závislá na schopnosti číst, ani na pamětním učení.(Way, 

1996)  

     Improvizace navozuje situace podobné životu. Je tak možné vystřídat 

bezpočet rolí, vztahů a situací v nichž se spontánně rozvíjí řeč, slovní zásoba, 

plynulost řeči a samostatné vyjadřování. Kromě komunikačních dovedností se 

rozvíjí také ostatní psychické funkce - vnímání, myšlení a pozornost a s ní 

související soustředěnost. V improvizované hře dochází v neposlední řadě také 

k rozvoji sociálních vztahů, kdy je nutná spolupráce při řešení nastoleného 

konfliktu a ochota přijímat a respektovat nápady druhých. V dramatické výchově 

probíhá v bezpečném prostředí a podmínkách, kde lze vše změnit, rozvinout nebo 

zcela převrátit a nehrozí přitom žádné reálné následky a sankce. (Machková, 

2007)  

     Touto dramatickou činností lze okamžitě reagovat na vzniklou fiktivní situaci. 

Hráč či hráči tak jednají spontánně, bez předešlé domluvy nebo přípravy. 
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Učitel nikdy neříká, jak se má co zahrát, natož co má hráč „napodobit.“ Nechává 

tak prostor na tvořivost a fantazii žáků. (Morganová, Saxtonová, 2001) 

     Podobně smýšlí také Majzlanová (2004), když improvizací vidí jako činnost, 

děj nebo tvorbu, která vzniká bez předešlé konkrétní přípravy, spontánně, na 

základě inspirace a vychází z okamžité myšlenky, nálady nebo pocitu, přičemž 

dramatická situace, konflikt, vzniká až v průběhu hraní. Improvizaci používáme 

v rámci různých technik, jako je například pantomima, rolová hra, etuda apod. 

Hráči (žáci) ve vytvořených postavách stále objevují sebe samého, hledají 

výrazové prostředky (pohyb, mimiku, gesta), vyhledávají a vytváří reakce na 

vzniklé okolnosti. Improvizace tak dává možnost zažít úspěch, poskytuje 

uvolnění a připravuje na zvládání dalších dramatických činností. Autorka dále 

dělí improvizaci na hromadnou, skupinovou, párovou a sólovou. Hromadnou 

improvizaci zařazujeme spíše v začátcích, než žáci (hráči) ztratí zábrany, a než se 

začnou spontánně projevovat. Teprve ve chvíli, kdy se projev dětí stane 

spontánním, a získají určité zkušenosti, můžeme zařadit improvizaci sólovou. 

Improvizaci lze také dělit podle druhů a počtu vyjadřovacích prostředků 

(pantomimické, slovní, pohybové)nebo podle využití určitých rekvizit a předmětů 

(improvizace s reálnými předměty, se zástupnými rekvizitami, s imaginárními 

rekvizitami). Majzlanová (2004) upozorňuje, že před každým využitím různého 

druhu nebo typu improvizace je třeba brát ohled na věk a předcházející 

zkušenosti hráčů. 

 

3.3.3 Hra v roli 

 

      Jan Čáp (1993) hovoří o hraní rolí jako metodě, při níž se přehrávají 

modelové situace ze života a děti v nich nachází řešení „životních“ situací.  

Mluví o sociálně psychologickém výcviku, pro který platí, že: „ silně upoutává 

motivaci účastníků; přináší lepší poznání druhých i sebe sama; umožňuje lepší 

pochopení obecných morálních na konkrétních příkladech a v praktických 

souvislostech; dává poznání i živou zkušenost, ovlivňuje postoje, motivy, sociální 

dovednosti…“ (Čáp, 1993, str. 320) 

      Eva Machková považuje hru v roli a fikci za ústřední a klíčovou metodu 

dramatické výchovy. Uvádí, že: „…postup, při němž se člověk svou vlastní 
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osobou stává někým nebo něčím jiným, „vstupuje do bot druhého“, a to fiktivně, 

„jako“, „jakoby“.“(Machková, 2007, s. 95)  

      Musím říci, že až po přečtení několika zajímavých publikací jsem si 

uvědomila, že neodborná veřejnost často používá termín „…děti se vžijí do role“, 

„…člověk se vžije…“. Autoři odborných knih však často volí slova jako: 

„…člověk se stává někým jiným“, „…přijímá roli někoho jiného“, „…vytváří 

obraz jiného člověka…“, „vstupuje do bot druhého“, atd. Valenta (2008) však ve 

své knize upozorňuje na to, že vžití se do role je věcí individualizovanou a 

předpokládá vysokou míru identifikace s fikcí, s postavou a jejím prožíváním. 

Týká se to tedy emocí, myšlení, ale i fyzického stavu. 

Uvědomuji si, že při práci zvláště s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, 

které jsou většinou z psychologického hlediska indisponovány, je nutné výraz 

vžít se používat velice obezřetně. 

      Hraní role je podle  Majzlanové (2004) výchovná, vzdělávací, ale také 

léčebná metoda. Do rolových her děti vstupují spontánně a přebírají na sebe 

jinou roli než je jim vlastní. V převzatých rolích se děti, žáci učí vyjadřovat své 

vlastní myšlenky a přání. Rolové hry vznikají v předškolním věku (hra na 

doktora, otce matku, učitele) Postupem věku se v hrách odráží realizace přání, 

snů, vzorů (zpěvák, indián, princ…).  

 

3.4 Možnosti využití dramatické výchovy       

         

     Obor dramatická výchova lze využít několika způsoby. Dramatickou výchovu 

jako zájmová činnost, jako vyučovací předmět nebo jako učební metodu 

(Machková, 2007). Podle Valenty (2001) lze dramatickou výchovu využít také 

jako léčebný postup.  

1. forma – zájmová činnost 

Zájmová dramatická výchova se vyučuje v základních uměleckých školách, 

v kroužcích a souborech. Její účast je vždy dobrovolná a vychovává především 

k dramatickému umění. 
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2. forma – vyučovací předmět 

Dramatická výchova jako předmět může být povinná, povinně volitelná nebo 

nepovinná. Je uvedena ve vzdělávacím programu dané školy a zakotvena 

v učebním plánu. Je zaměřená k výchově k dramatickému umění nebo výhradně 

k osobnostnímu rozvoji žáků. Může také spojovat obojí.   

3. forma – učební metoda 

Tato metoda je použitelná v jakémkoli vyučovacím předmětu. Napomáhá tak 

trvalejšímu a vědomému zapamatování a umožňují žákům lépe pochopit situace 

těžko popsatelné (vztahy mezi lidmi, jejich vývoj, život v historickém období), 

rozvíjí tvořivost a fantazii. (Machková, 2007) 

4. forma – léčebný postup 

Tzv. dramaterapie je určena především osobám s psychickými nebo sociálními 

problémy. Je vedena specializovaným terapeutem. (Valenta, 2001) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. CÍL 

 

     Hlavním cílem praktické části mé bakalářské práce je navrhnout konkrétní 

postupy s využitím metod a technik dramatické výchovy, které je možné využít 

ve výuce na základní škole praktické.  

     Již jsem zmínila, a v této práci uvedla, různé způsoby začlenění dramatické 

výchovy do edukace, a to jako zájmové činnosti, jako vyučovacího předmětu a 

jako učební metody. Základní škola praktická, ve které pracuji jako učitelka již 

13 let, ve svém školním vzdělávacím programu nemá zahrnutý předmět 

Dramatická výchova. Učitelé používají ve svých vyučovacích hodinách pouze 

některé metody a techniky dramatické výchovy a to nejčastěji v předmětech 

Český jazyk – literatura, sloh; Prvouka, Výchova ke zdraví a Dějepis.  

       Domnívám se, že tato část práce může učitelům přinést inspirace na 

vyučovací hodiny. Následující příklady her se tematicky odlišují, každá z nich 

rozvíjí jinou stranu osobnosti (sféra psychická, emocionální, volní…). Je možné 

je měnit, rozvíjet a doplňovat podle potřeb. 

 

4.1 Ukázky vyučovacích hodin s využitím dramatické výchovy 

 

       Náměty a inspirace k jednotlivým  hrám pro praktickou část bakalářské práce 

jsem si opatřila na nejrůznějších seminářích, v knihách od vyhlášených autorů 

(Machková, 2013, Koťátková, 1998, Marušák, Králová, Rodriguézová, 2008, Šik, 

2001), použity byly také vlastní nápady a inspirací mi byly i internetové stránky. 

Vše jsem podle vlastních potřeb upravila. Většinu lekcí, projektů jsem realizovala 

v různých ročnících nejčastěji na prvním stupni základní školy praktické. Dva 

projekty byly uskutečněny na druhém stupni ZŠ praktické. 

       Kromě názvu tématu uvedu ke každé z realizovaných vyučovacích hodin 

rozsah lekce, pomůcky, orientační počet žáků a doporučenou věkovou skupinu. 

V souvislosti s využitím dramatické výchovy se zaměřím také na použité metody 

a techniky ve vyučování, určím vzdělávací oblast a vyučovací předmět a 

stanovím cíle hodiny, které se budou kromě dramatické výchovy vztahovat také k 
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ŠVP. Fotodokumentaci z některých uvedených hodin zařadím jako přílohu 

k bakalářské práci. 

 

4.1.1 Pravěk 

 

Inspirace, zdroj: http://svp.muni.cz/download.php?docId=77 

Časový rozsah:      3 - 4 vyučovací hodiny 

Počet žáků:            11 dětí  

Věková skupina:    12 - 13 let 

Pomůcky: Encyklopedie, předměty používané v pravěku (pěstní klín, pazourek),  

                 audiopřehrávač, kameny, hrudka, proužky papíru s větami, papír,   

                 keramická hlína 

Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Vlastivěda, Dějepis 

Cíl:  - Rozeznat rozdíly života lidí v dávných dobách a dnes 

        - Uvědomit si význam komunikace 

       - Rozvoj poznávacích schopností, vědomostí, představivosti 

        - Rozvoj verbální a neverbální komunikace 

        - Rozvoj vnímání  

        - Rozvoj fantazie a pracovních činností 

        - Vzájemná spolupráce 

        - Schopnost řešit problémy 

        - Schopnost vyjádřit své vlastní názory 

        - Umět zhodnotit vlastní práci a práci ostatních žáků 

 Metody vyučování: Učitel v roli, skupinová práce, myšlenková mapa, diskuze,  

                                   pantomima, rozhovor, narativní pantomima       

 

1. Hledání tématu hodiny 

Žáci hledají jednotlivá písmenka rozmístěná po třídě. Po jejich nalezení se pokusí 

sestavit slovo, které je zároveň tématem hodiny. Mělo by jim vyjít slovo pravěk.  

 

 

 

http://svp.muni.cz/download.php?docId=77
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2. Myšlenková mapa 

Žáky můžeme rozdělit do skupin. V uvedeném případě existují 2 skupiny. Na 

papír píší, co ví, co si pamatují o pravěku. Po určité chvíli si společně sedneme a 

shrneme sepsané poznatky. Vysvětlíme si, v případě neporozumění, některé 

pojmy. Učitel předem připraví k tomuto tématu obrázky, předměty a společně 

s dětmi si je prohlédnou a okomentují. K dispozici mají také knihy, encyklopedie 

atd. 

 

3. Diskuze o pravěku 

Učitel předem připraví k tomuto tématu různé druhy písma, obrázky, předměty a 

společně s dětmi si je prohlédnou a okomentují. K dispozici mají také knihy, 

encyklopedie atd. Dětem vysvětlíme podmínky vzniku řeči a písma jako nutnost 

vyjadřování se a zaznamenávání různých myšlenek a skutečností. 

 Učitel rozdá dětem nastříhané papírky s různými větami a žáci postupně 

pantomimicky zahrají tuto větu. Ostatní se snaží hádat, co nám chtěl 

„herec“ říci (např. Našel jsem velkého mamuta, pojďte mi ho pomoci 

ulovit.; Vezměte zbraně, blíží se nebezpečí…). 

Reflexe: 

V kruhu si společně popovídáme o nutnosti řeči. Ptáme se žáků např.: „ Jak se 

cítili, když jim ostatní nerozuměli? Jak je obtížné sdělit něco, aniž bychom 

mluvili?“ Apod. 

 

4. Stroj času 

Do pravěku se přenášíme za doprovodu tiše hrající hudby nebo bubínku. Všichni 

žáci vstupují do rolí pravěkých lidí. Učitel popisuje situaci (rozdělávání ohně, 

tahání větví, přikládání do ohně, muži si vyrábí z kamenů zbraně, chystají se na 

lov zvěř, lovení mamuta) a žáci podle popisu hrají pantomimu. 

 Vyučující zadává úkol žákům ve skupinách: „Kmeny se v pravěké době 

dorozumívaly kreslenými znaky, pohybem a různými skřeky. Vaším 

úkolem bude poslat kreslenou zprávu jinému kmeni. Po výměně zprávy 

žáci vystoupí z rolí a pokusí se význam věty rozluštit. 

Obměna: Každý z žáků dostane tento úkol a ostatní poté hádají. 

 Vyučující rozdá dětem větší kameny (oblázky) a úkolem dětí bude nakreslit 

uhlem na svůj kámen libovolný obrázek „pravěkého“ zvířete. 
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 Učitel v roli vůdce kmene oznamuje žákům, že se lovcům podařilo ulovit 

mamuta a chystá se velká hostina. Ženy i muži si pro tuto slavnou chvíli 

vyrobí šperk, který je bude zdobit. Následuje výroba šperků z hlíny, 

modelíny, přírodnin (viz. Příloha A). 

 Učitel (v roli) svolává všechny k pomyslnému ohništi a velká oslava 

spojená s fiktivní hostinou a tancem začíná. Při této fiktivní hostině může 

každé dítě popisovat chuť vybraného „kusu“ jídla. Po nějaké době učitel 

vystoupí z role a opět dětem popisuje děj: „Všichni jsou po dlouhé zábavě 

a syté večeři unaveni, naposledy přiloží do ohně, aby udrželi teplo, a 

ubírají se zpět do jeskyní k spánku.“ 

 

5. Stroj času 

Žáci se „vrací“ do třídy. 

 

6. Závěrečná reflexe 

Vyvozování závěrů o tom, co jsme se naučili, o tom, co se událo. Žáci vyjadřují 

své vlastní pocity z prožitého. 

 

Vlastní shrnutí 

     Realizovaný projekt, tak jak byl popsán, žáci přijali se zaujetím. I přesto, že 

většina těchto žáků již dovršila 13 let, jsem se nesetkala se žádným ostychem. 

Domnívám se, že je to proto, že se s metodami dramatické výchovy setkávají již 

od 4. třídy. Podařilo se propojit hodiny přírodovědy, pracovních činností, 

výtvarné výchovy a psaní. Zábavnou formou si žáci zopakovali, někteří teprve 

získávali, vědomosti o pravěké době. Byli uvedeni do problematiky 

prostřednictvím konkrétních situací a uvědomili si tak například význam řeči a 

písma. Ve skupinách spolupracovali, hledali společná řešení, shromažďovali 

informace. V konkrétních situacích si vyzkoušeli život pravěkých lidí. Časté 

střídání činností podnítilo žáky k větší pozornosti a motivovalo je k práci. Téměř 

všichni žáci se při závěrečné reflexi shodli na tom, jak bylo obtížné vyjadřovat se 

beze slov a jak je znepokojovalo, že jim druzí nerozumí. Někteří poukázali na 

výhodu „žití“ v dnešní době. Např. „ Když mám hlad, můžu si jít koupit jídlo hned 

a nečekám, až něco ulovím. Můžu si doma hrát s hračkami. Když je mi zima, 

obleču se. Před zimou se schovám v teple, doma….“ 
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Domnívám se, že vytyčené cíle hodiny byly splněny. 

4.1.2  Rok 

 

Časový rozsah:      2 vyučovací hodiny 

Počet žáků:            8 - 12 

Věková skupina:    9 - 11 let 

Pomůcky: Papírové lístky s názvy ročního období, psací potřeby, kartičky  

                 s názvy měsíců, magnety, magnetická tabule, plášť (nebo jiný převlek)    

                 pro „ROK“ 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda, Prvouka 

Cíl: - Umět popsat proměny v přírodě v jednotlivých ročních období 

       - Zvládnout orientaci v čase 

       - Kooperace ve skupině  

       - Schopnost práce s mimikou 

       - Zjišťování informací 

       - Učení komunikace 

       - Udržení komunikační pozornosti 

       - Aktivní naslouchání 

       - Rozboj představivosti 

       - Pohyb v prostoru 

       - Dodržování smluvených pravidel 

Metody vyučování: asociační kruh, Brainstorming, simultánní improvizace,  

                                 učitel v roli, skupinová práce, rozhovor, diskuze 

 

1. Rozehřívací, uvolňovací cvičení 

Po vysvětlení pojmu „štronzo“ a podání instrukcí, učitel začne vyťukávat rytmus 

a žáci se dají v rytmu do pohybu. Chodí volně v prostoru (nejen v kruhu) po třídě 

a zastaví se na vyslovené znamení - „štronzo“. Ze zkamenění je může vysvobodit 

pouze slovo „volno.“ Později přistoupíme k tematizovanému „štronzu“. Než 

zazní slovo „štronzo“, řekne učitel nejdřív slovo nebo téma, které budou děti 

vyjadřovat (například lyžování, koulování, hrabání). Děti se stále pohybují 
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prostorem a po zaznění slova „štronzo“ utvoří sochu, která podle jejich mínění 

téma vyjadřuje.  

 

Reflexe: 

Učitel se vyjadřuje k jednotlivým sochám, které děti tvoří. Dává jim tak zpětnou 

vazbu o tom, že jejich myšlenkám rozumí. 

 

2. Asociační kruh 

Učitel se dětí sedících v kruhu ptá, co je napadne, když slyší slovo ROK. 

Společně diskutují k tomuto tématu. Dále hledají význam slova MĚSÍC, ROČNÍ 

OBDOBÍ. Pojmy srovnávají. Vyučující se ptá otázkami typu: „Jak dlouhý je 

rok?“ „ Co všechno můžeme udělat za rok, měsíc?“ apod.  

 

3. Rozdělení do skupin 

Děti se postaví do řady, učitel jim připevní na záda barevné lístečky s názvy 

ročního období. Poté je vyzve, aby se volně pohybovaly po prostoru a snažily se 

pantomimou předvést spolužákům, do jakého ročního období patří (např. léto 

předvedeme koupáním, plaváním; zimu stavěním sněhuláka…). Touto aktivitou 

se děti rozdělí do skupin. 

 

4. Brainstorming - skupinová práce 

Do vzniklých skupin rozdáme papír a děti na něj zapisují vše, co je napadne 

k určenému ročnímu období (viz. Příloha B). Po určité době si společně, opět 

v kruhu, výsledky ukážeme a diskutujeme o vykonané práci a předešlé aktivitě. 

Vedeme s dětmi rozhovor a vyptáváme se jich: „Jak se nám ve skupině 

pracovalo?“ „ Co bylo obtížné při předvádění určeného roční období?“ 

 

5. Simultánní improvizace 

Děti si mezi sebe rozdělí kartičky se jmény měsíců a učitel je vyzve, aby začali 

vykonávat určitou činnost charakterizující přidělený měsíc (např. květen - hraní 

kuliček, listopad - pouštění draků…). Upozorní je, že se po chvíli někdo objeví a 

bude si chtít o jejich činnosti krátce popovídat. Děti, všechny najednou, rozehrají 

akci. Po chvíli mezi ně vstupuje ROK, učitel v roli, přistupuje ke každému zvlášť 

a ptá se jednotlivců: „Jakou činnost v tomto měsíci nejraději vykonáváš? Proč 
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právě tu? Co v tomto měsíci dělají živočichové? Jaký jsi měsíc?“ apod. Takto 

postupně obejde všechny děti. 

 

6. Skupinová práce 

Učitel, ještě v roli, mluví k žákům a zadává jim další úkol: „Kamarádi moji, 

potřebuji si rozdělit práci do celého roku a od vás potřebuji pomoc. Ve sklepě 

mám semena a sazenice, a chtěl bych, aby měli lidé v létě a na podzim úrodu. 

Potřebuji znát měsíce, ve kterých mohu tuto činnost vykonávat.“ Na magnetické 

tabuli jsou nadepsaná roční období a děti po jednom chodí a připevňují lístečky 

pod zadaná roční období. Mohou si vzájemně poradit. „V létě potřebuji hřát 

vodu, aby se lidé mohli koupat a nechat pro kluky a holky dozrát některé druhy 

ovoce.“ Žáci opět chodí k tabuli a přiřazují měsíce pod určené roční období. „Na 

podzim potřebuji sklidit obilí do stodol, rozfoukat vítr, aby si lidé mohli pouštět 

draka, obarvit listí na stromech.“ Situace se opakuje. „V zimě potřebuji nechat 

napadat sníh, připravit krmivo do krmelců a připravit se na příchod nového roku. 

Zbývající děti opět splní svůj úkol. 

Po této činnosti následuje reflexe. Učitel (vystoupí z role) s dětmi diskutuje nad 

předešlou činností. Děti se vyjadřují a hodnotí skupinovou práci. 

 

7. Čtení 

Společně si přečteme pohádku O dvanácti měsíčkách od Boženy Němcové. 

Následující aktivitou zkontrolujeme porozumění přečteného textu. 

 Předávaná řeč - První žák začne vyprávět kousek příběhu a další na něj 

naváže. Postupně se vystřídají všechny děti. Vyprávění probíhá do té 

doby, dokud příběh neskončí. 

 Dramatizace - Celý „projekt“ můžeme s dětmi zakončit dramatizací 

pohádky. Děti si sice nevymýšlí děj, drží se předlohy pohádky, ale mohou 

improvizovat v rámci daného textu 

 

Vlastní shrnutí 

      Lekci jsem uskutečnila ve čtvrtém ročníku základní školy praktické. Tuto 

třídu neučím, ale děti mě znají z předešlých let. Ve třídě je 8 děvčat a 4 chlapci. 

V určený den bylo ve třídě pouze 8 dětí. Z tohoto důvodu jsem musela některé 

připravené aktivity poupravit (neměla jsem k dispozici všech 12 měsíců). 
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V úvodním cvičení nenastaly větší problémy, děti rychle pochopily pojem 

„štronzo“. Společně jsme si vytvořili prostor, třída je dostatečně velká. Pro 

některé děti nastala potíž ve chvíli, kdy se měly samy pohybovat po prostoru. 

Někteří chodili do kruhu nebo se pohybovali v těsné blízkosti jiného spolužáka.   

Předvádění zadaných činností proběhlo bez většího ostychu. 

V asociačním kruhu se zapojily téměř všechny děti. Jejich znalosti byly dobré, 

přistoupili jsme tedy k další činnosti. Důležité bylo, aby děti dodržely pravidla, 

aby se během hledání nedomlouvaly slovně, ale pantomimicky. Sledovala jsem 

celou činnost a překvapilo mě, jak si brzy našly svá řešení. Zpočátku všichni 

předváděli každému jednu aktivitu v daném ročním období - situace se zdála 

chaotická, ale brzy se našel žák, který již věděl „své“ roční období a přistupoval 

k ostatním a jen hledal druhého do skupiny (se stejným ročním obdobím). 

Postupně se takto daly dohromady i ostatní děti a domluvená pravidla (bez řečí a 

zvuku) všechny dodržely. 

Bylo vidět, že paní učitelka často používá formu skupinové práce, protože 

pozdější práce ve skupinách dětem nečinila problémy.  

Do simultánní improvizace se zapojily i nesmělé děti. Všichni vykonávali 

stávající činnost, obavy projevili většinou jen z nahlášené „návštěvy“. Poté, co 

zjistili, že onou návštěvou je učitel (v roli), opět se uklidnili. S očividnou radostí 

a ochotou také pomohli ROKU přiřadit měsíce k ročnímu období. V jednom 

okamžiku si museli společně poradit, neuměli přiřadit jeden z měsíců. 

Při společných reflexích děti zhodnotily svoji práci. Na otázku: „Proč si myslí, že 

se jim pracovalo dobře“, mi sdělily, že: „Protože se známe, mohli jsme si i radit, 

jsme v naší třídě“. Vše probíhalo podle mé představy, jen nám zbylo málo času 

na čtení. Z tohoto důvodu jsem dětem pohádku O dvanácti měsíčkách přečetla 

sama. Tři žáci tuto pohádku slyšeli poprvé, ale i přesto ji dokázali společně 

s ostatními převyprávět. Bylo zřejmé, že pozorně naslouchali. Děti si zábavnou 

formou shrnuly poznatky z prvouky a přírodovědy. Původním záměrem bylo 

ještě propojení s hodinou čtení, ale z časových důvodů to již nebylo možné. 

Domnívám se, že byly zvolené takové aktivity, aby se mohly zapojit i méně 

smělé děti. 
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4.1.3  Bajka - Kupec a moře 

 

Námět:   JANÁČKOVÁ, Z a kol. Čítanka pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004.   

               ISBN 80-7289-060-3 

Časový rozsah:      2 hodiny 

Počet žáků:            8 - 12 

Věková skupina:    9 - 11 let 

Pomůcky: připravená bajka, písmena, magnety, tabule 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk - čtení 

Cíl: - Rozlišovat základní literární žánry 

       - Ústně formulovat chování a jednání postavy 

       - Umět popsat hlavní postavy a jejich vlastnosti 

       - Porozumění obsahu textu 

       - Kooperace ve skupině 

       - Zkoumání lidských vlastností 

       - Aktivní naslouchání 

       - Rozvoj koncentrace 

       - Formulace myšlenek a vyjadřování vlastního názoru 

       - Řešení problémových situací 

       - Rozvoj fantazie 

Metody vyučování: Vyprávění, sochy, skupinová práce, narativní pantomima,   

                                 diskuze   

 

1. Seznámení s tématem hodiny 

Žáci mají na tabuli předem připevněná písmena, která tvoří slovo BAJKY. 

V úvodu hodiny si s dětmi vysvětlíme tento pojem. Rozlišíme od pohádky, 

básně… 

 Sochy - Děti rozdělíme do skupin. Do každé skupiny dáme jedno z písmen 

z tabule a úkolem dětí je vytvořit ze svých těl zadané písmeno. Všichni 

členové skupiny se musí v určeném čase společně dohodnout, jak 

písmeno zobrazí. 
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2. Příběh 

Samotnému příběhu předchází přípravné čtení, tj. vysvětlení předem 

připravených slov z textu. S dětmi si vysvětlíme například slova bárka, čeřit se, 

ožebračený, rouno atd. Slova jsou také již napsaná na tabuli. Učitel nebo dobrý 

čtenář krátký příběh přečte (viz. Příloha C).  

Činnost: 

 Narativní pantomima - Žáci vstupují do rolí a stávají se kupcem. 

Vyučující popisuje situace a děti vše ztvárňují pantomimicky. Například 

skládají do bárky svůj náklad; sedají do bárky na klidném moři; veslují; 

zvedá se vítr a musí vynaložit více síly při veslování; jsou pohazováni 

bárkou ve větru… 

Reflexe: 

Všichni společně v kruhu diskutujeme o sehraném příběhu. Učitel se ptá: „O kom 

je? Kdo v bajce hraje? Co se odehrálo? Jak bajka skončila a proč tak skončila?“ 

Společně se snažíme rozdělit příběh do několika málo scén - obrazů. Sestavujeme 

tím pomyslnou osnovu. Každý obraz můžeme pojmenovat. 

 

3. Hraní jednotlivých obrazů 

Vzhledem k malému počtu postav v příběhu, žáci vytvoří maximálně dvojice 

nebo také jednotlivě vstoupí do rolí a postupně zahrají krátké scénky.  Sestaví tak 

celý příběh. Improvizují a je-li potřeba, používají dialog. 

 

4. Závěrečná reflexe: 

Učitel se dětí sedících opět v kruhu ptá na jejich pocity ze hry. Společně 

rozebíráme situaci, kdy rozzlobený rybář nespravedlivě obvinil moře 

z ožebračení. Žáci opět mohou zahrát situaci, kdy jeden druhého nespravedlivě 

obviní, nebo si o této situaci můžeme jen pohovořit. Učitel se ptá: „Byl si někdy 

nespravedlivě obviněn?“ „Jak si se cítil?“ „ Co vedlo jiné k obvinění?“ „ Jak 

tuto situaci po zjištění pravdy vyřešili?“ „ Jak by ji řešili s odstupem času?“ 

Podněcujeme žáky ke hledání řešení a všeobecné diskuzi. 

 

Vlastní shrnutí 

      Tento projekt jsem realizovala v pátém ročníku základní školy praktické. Ve 

třídě je obyčejně 12 dětí (7 dívek a 5 chlapců). Žáci od samého začátku realizace 
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pracovali s nadšením. Počáteční rozdělování do skupin nečinilo dětem problémy. 

Třída pracuje s metodami a technikami dramatické výchovy často. Techniku živé 

obrazy všichni znali a bez ostychu se pustili do tvoření „soch“. Z důvodu 

menšího počtu žáků jsem musela pozměnit první aktivitu - jedna skupina 

vytvářela postupně dvě písmena. Ve skupině většinou spolupracovali, hledali 

různá řešení. Přestože jsme se ale dohodli na tiché spolupráci, měli téměř všichni 

problém tuto dohodu splnit.  

Se zaujetím přistoupili také k další aktivitě - narativní pantomima. Všichni se 

dokonale vžili do rolí a výborně ztvárňovali popisované situace. Pěkně pracovali 

také s mimikou obličeje (únava, těžké břemeno…). V komunikativním kruhu 

jsme diskutovali o zahrané bajce. O celém příběhu se děti samy rozpovídaly. 

Tím, že příběh slyšely a poté ještě jednou přehrály, jim nečinilo problémy 

odpovídat na zadané otázky. Bez větších nesnází rozdělily bajku na jednotlivé 

obrazy, které také odehrály. Téměř všichni žáci při závěrečné reflexi vyprávěli o 

skutečně prožitých situacích, kdy byli někým nespravedlivě obviněni nebo 

naopak. Shodli se, že skoro vždy, když obviňovali, byli naštvaní, rozzlobení, jak 

sami říkali: „Měli nervy.“ Někteří prý nařkli druhé ze strachu z vlastního 

potrestání. Po delší rozpravě si uvědomili, že je lepší nejednat ukvapeně a pokud 

dojde k vyhrocení situace, je důležité umět přiznat pravdu a druhému se omluvit. 

Vše probíhalo podle předepsané přípravy. Jedinou nevýhodu jsem spatřila ve 

zvonění na přestávku, které nás vyrušilo z rozpracované části hodiny. 

 

4.1.4  Erby a cechy  

 

Časový rozsah:      2 -3 vyučovací hodiny 

Počet žáků:            9 - 12 

Věková skupina:    10 -12 let 

Pomůcky: nastříhané obrázky erbů, krátké nastříhané texty o přilehlých městech   

                  a jejich dobové a současné, obrázky s cechovními znaky 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Vlastivěda, Český jazyk - čtení 

Cíl: - Znát region, ve kterém bydlím, jeho zajímavosti, zvláštnosti 

       - Rozvoj koncentrace 
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       - Spolupráce ve skupině 

       - Hledání způsobů řešení problému 

       - Zjišťování informací 

       - Předávání získaných informací, vyjadřování se 

       - Čtení s porozuměním, správná orientace v krátkém textu 

       - Rozvoj fantazie 

       - Dodržování herních pravidel 

       - Umět zhodnotit vlastní práci 

       - Rozvoj sebedůvěry 

Metody vyučování: skupinová práce, diskuze, rozhovor, živé obrazy,   

                                  pantomima, vyhledávání informací, vyprávění 

 

1. Rozehřívací, uvolňovací cvičení 

Vyučovací hodinu začneme navozením příjemné atmosféry. Žáci sedí v kruhu a 

jeden po druhém řekne svoje jméno a zároveň činnost, kterou rád vykonává. 

Pokud neví, může si nějakou vymyslet. Tato činnost ale musí začít stejným 

písmenem, jako jméno dítěte (např: „Jmenuju se Lucka a ráda lyžuju.“ „Jmenuju 

se Tomáš a rád tancuju.“). V závěru tuto aktivitu společně okomentujeme.  

 

2. Hledání tématu hodiny 

 Práce ve skupinách - Žáci rozděleni do dvou skupin řeší společně 

předložený rébus (křížovku). Po vyluštění by jim mělo vyjít téma hodiny.  

Žáci, kteří křížovku vyřeší, se opět vrátí na místa do kruhu. Společně si přečteme 

témata hodiny. Jedna skupina vyřeší slovo CECHY, druhá skupina slovo ERBY. 

Učitel žákům vysvětlí nejdřív pojem erby. Předem si připraví obrázky erbů 

různých rodů a měst. Vysvětlí jim, jak a proč tyto erby vznikaly. Druhý 

pojem cechy dětem ujasníme později. Poté zadá žákům další úkol. 

 

3. Hledání měst 

 Práce ve skupinách - Žáci se opět rozdělí do skupiny. Tentokrát vytvoří tři 

skupiny. Každá skupina obdrží od učitele obálku, ve které jsou 

rozstříhané erby jednoho města. Skupina se společně domlouvá a 

sestavuje obrázek. Po sestavení erbu se skupina přenese na předem určená 

stanoviště (roh třídy). Zde najde stejný erb, který právě sestavila a název 
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města, kterému patří (viz. Příloha C). Na lavici leží spolu s názvem města 

některé fotografie s tamějšími zajímavostmi a krátké povídání o městě. 

Úkolem skupiny je přečíst si pár zajímavostí o daném městě a 

zapamatovat si je.  

Reflexe: 

Společně si sdělujeme zjištěné informace a zajímavosti o městech. Všichni 

dohromady si prohlédnou a sledují vytvořené erby. Žáci se pokusí na obrázku 

najít, co charakterizuje název města (např. město Loket = na erbu ohnutá ruka 

v lokti). 

Učitel má připravené také dobové fotografie a žáci mohou srovnat tato místa 

ze skutečností. 

 

4. Cechovní znak 

Nyní učitel přistoupí k vysvětlení pojmu cechy. „V každém větším městě se 

řemeslníci stejného oboru sdružovali v cechy. Tyto cechy měly také svůj vlastní 

znak.“ Žákům předložíme některé cechovní znaky na obrázcích a ponecháme je, 

aby každý ze symbolů okomentovali a určili, k jakému řemeslu patří. 

 Živé obrazy - Žáci dostanou do skupinek (po 3 - 4) na obrázku cechovní 

znak, který před tím neviděli a vytvoří jeden živý obraz, který vystihuje 

dané řemeslo. Učitel vždy na chvíli obraz oživí (např. tlesknutím) a žáci 

se v té chvíli rozpohybují a odehrají krátkou akci. Po tlesknutí opět 

„zkamení“. 

 Obměna - Pantomima - Každý z žáků předvede pantomimicky nějaké 

řemeslo (švadlenu, holiče, krejčí…). Ostatní hádají. 

 

5. Závěrečná reflexe 

Učitel se žáků ptá, co pro ně bylo zajímavé, co nového se dozvěděli o okolních 

městech. Žáci společně diskutují nad jednotlivými činnostmi. 

 

Vlastní shrnutí 

      Toto setkání jsem realizovala v pátém ročníku základní školy praktické. Žáci 

(7 děvčat a 5 chlapců) jsou na metody dramatické výchovy zvyklí. Vše proběhlo 

podle předlohy. Uvolňovací cvičení některým žákům činilo problémy. Ne všichni 

jmenovali činnost, která začíná stejným písmenem jako jejich jméno. Po nějaké 
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době však aktivitu pochopili. Nakonec jsme ji i několikrát opakovali a žáci 

vymýšleli stále nové a velmi zábavné činnosti. Ve skupinách pracovali velmi 

dobře. Vzájemně se domlouvali a pomáhali si. Občas jsem však měla problémy 

s hlučností. 

Při předávání informací jsem se setkala se zájmem žáků. Některé zajímavosti 

slyšeli poprvé, někteří naopak doplňovali spolužáky o další informace. Většinou 

však mluvili a informace sdělovali lepší čtenáři. Zjistila jsem, že by bylo pro 

příště lepší rozstříhat informace o městech na menší lístečky, například jen o 

dvou větách, aby byl každý ze skupiny donucen onu zajímavost přečíst a poté 

převyprávět. Ostatní činnosti již probíhaly podle mých představ. Tuto lekci jsme 

zakončili krátkou vycházkou k blízké cechovní kašně. 

Žáci se tak dozvěděli nové informace a poznali nejčastější řemesla vykonávaná 

nejenom v našem, ale také okolních městech. 

 

4.1.5  Zdraví a nemoc 

 

Časový rozsah:      1 vyučovací hodina 

Počet žáků:            9 - 12 

Věková skupina:    8 - 11 let 

Pomůcky: papírová královská koruna, plášť pro krále,  

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Prvouka, Český jazyk - čtení 

Cíl: - Znát význam aktivního pohybu pro zdraví člověka, prevence nemocí 

       - Rozvoj paměti 

- Rozvoj verbální i neverbální komunikace 

- Rozvoj slovní zásoby 

- Rozvoj fantazie 

- Rozvoj představivosti 

- Samostatná úvaha 

- Posílení sebedůvěry 

- Hledání možnosti řešení problému 

- Správně se vyjadřovat 

Metody vyučování: asociační kruh, simultánní pantomima, hra v roli, učitel v     
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                                  roli, diskuze, rozhovor,  

1. Rozehřívací, uvolňovací cvičení 

Vyučovací hodinu opět začneme uvolněním napětí a navozením patřičné 

atmosféry. Děti si zahrají známou „honičku“ - Chodí Pešek okolo. Je třeba myslet 

na potřebu prostoru. Lavice mohou děti umístit ke stěně, po obvodu třídy. 

 

2. Téma hodiny 

 Asociační kruh - Učitel dětem v kruhu oznámí, jaké bude téma hodiny a 

vyzve děti, aby se vyjadřovaly k pojmům NEMOC a ZDRAVÍ. Ptá se 

dětí, co dělají, aby byly zdraví, co všechno mohou dělat, když jsou zdraví, 

jak se naopak cítí, když jsou nemocní atd. 

 Simultánní pantomima - Při této aktivitě všichni společně předvádí pocity 

zadané učitelem. Např. Bolí vás hlava, břicho, zuby, jste šťastní, 

unavení… 

Reflexe: 

Společně si s dětmi shrneme uvedené poznatky týkající se nemoci a zdraví, 

hovoříme o předchozí aktivitě. 

 

3. Uvedení do rolí - příběh 

Děti se sesednou kolem učitele, který jim začne vyprávět pohádku O zmrzlém 

králi (viz příloha). Ve chvíli, kdy král potřebuje pomoci od svých rádců, učitel 

vyzve žáky, aby po jednom přistupovali ke králi a každý z nich mu poradil jednu 

důležitou věc. Upozornila jsem všechny, že se však nesmí vzájemně domlouvat. 

 Hra v roli - Děti (v roli rádců) přistupují jednotlivě ke králi (učitel v roli), 

pokloní se a poradí králi, jak nebo čím se zahřát. Až se všichni vystřídají, 

učitel (stále v roli) hraje příběh dál. Tentokrát potřebuje pomoc od 

sloužících. Žáci, v roli sloužících, přistupují jednotlivě ke králi a nosí mu 

(fiktivně) cokoliv, čím by se zahřál. Až se opět všichni vystřídají, 

povzdechne si král, že už ke svému uzdravení potřebuje asi jen lékaře. 

Žáci přistupují jednotlivě před krále a nyní mu radí, jak postupovat při 

začínající nemoci (teplý čaj, vlněné ponožky, přikrýt se peřinou…). 
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4. Rozuzlení 

Učitel se předem domluví s jedním dítětem, který nyní vstoupí do role jako 

Honza. „Pane králi, stala se příšerná věc,“ říká Honza králi „ jen na chvilku, 

opravdu jen na malinkou chvilku jsem ve službě na stráži usnul a někdo vám 

odnesl truhly se všemi zlaťáky“. V tom se král (učitel v roli) na Honzu rozčílí a 

rozhodne se ho chytit a zavřít do žaláře. Honza mu však utíká (po třídě) a král za 

ním. Musí však zdolat všechny nástrahy paláce - (obíhá děti). Po kratší honičce si 

král uvědomí, že Honzu už sice nedohoní, ale že Honza byl ten jediný, který mu 

pomohl se zahřát. 

 

5. Závěrečná reflexe 

S dětmi sedícími opět v kruhu si povídáme o zahraném příběhu. Otázkami 

přimějeme děti k tomu, aby se samy rozpovídaly a společně došly k poznání, 

které ze hry vyplynulo. Otázkami typu: „Jak se vám hrálo, jaká role pro vás byla 

těžší a proč, proč byla králi pořád zima?“ atd. by děti měly přijít na to, že krále 

zahřál jedině pohyb. Poté následuje shrnující diskuze o zdravém pohybu, o tom, 

co ještě všechno přispívá nebo škodí zdraví (vitamíny, životospráva, lenost, 

špatná hygiena…).  

 

Vlastní shrnutí 

      Tuto lekci jsem realizovala ve 4. ročníku základní školy praktické. Ve třídě 

bylo 10 dětí (4 chlapci a 6 děvčat). Protože v této třídě vyučuji alespoň hudební 

výchovu, nebyli jsme jeden pro druhého žádným „nováčkem“. Děti přijaly první 

aktivitu s nadšením, tuto hru již znaly. Třída není veliká, proto jsme si ji museli 

nejdříve upravit. Lavice jsme postavili po obvodu třídy, abychom vytvořili 

prostor „na honěnou“. Protože třídní učitelka nepoužívá metody dramatické 

výchovy, upozornila jsem děti na pravidla, která by měly dodržovat 

(nepokřikujeme jeden na druhého, nemluvím, když jiný hovoří…). 

V asociačním kruhu se děti rozhovořily téměř okamžitě. Občas někdo zaměnil 

úraz s nemocí. I přesto, že další aktivita (simultánní pantomima) byla společná, 

se našly děti, které se styděly předvádět nebo se smály těm, které se zapojily. Ne 

všechny děti používaly mimiku obličeje. Při reflexi se už zase zapojili všichni. 
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Na otázku, proč se nezapojili někteří do aktivity, mi odpovídali opět s úsměvem: 

„protože to bylo srandovní, styděl jsem se, nechtěl jsem, aby se mi smáli.“ 

Pohádku rozehráli téměř okamžitě. Používali rekvizity, které si v  předešlých 

dnech s paní učitelkou vyrobili na pracovních činnostech (velké papírové brýle 

pro rádce a dlouhé vousy pro lékaře). Prvotního malého ostychu, kdy se nejdřív 

musely děti králi uklonit, se rychle zbavily. Menší problém opět nastal ve chvíli, 

kdy některé děti přemýšlely, co panovníkovi poradí. Druzí nedočkavě začali 

pokřikovat a radit. Musela jsem je (v roli krále) upozornit na zadané pravidlo. I 

přesto jsem byla mile překvapena, jaké rady dávaly děti v jejich funkcích králi: 

 „ Pošlete si pro vitamíny, dejte si teploměr, jestli nemáte teplotu, přinesu vám 

teplé pyžamo….“ 

Nejzábavnější, podle mého názoru, byla pro děti honička krále a Honzy.  

V závěrečné diskusi se děti opět rozhovořily o zahrané pohádce. Vyjadřovaly se 

k tomu, kdo se jim hrál nebo naopak nehrál lépe, která situace pro ně byla těžší. 

Děti správně poukázaly na nutnost pohybu a opět jsme shrnuli celé téma. Jelikož 

jsme na tuto lekci potřebovali více času, než jsem původně zamýšlela, projevily 

děti ve zbytku vyučovací hodiny zájem o překreslení pohádky. Vytvořenými 

obrázky si nakonec vyzdobily třídu. 

Na těchto dětech bylo vidět, že nejsou zvyklé na spolupráci. Nedodržovaly 

předem stanovená pravidla, překřikovaly se, nenechaly druhého domluvit, byly 

hlučné apod. Myslím si, že i přes vyjmenované nesnáze se hodina vydařila.  Již 

zmíněné činnosti podnítily děti k udržení pozornosti a vzbudily zájem o práci. 

 

4.1.6  Agrese 

 

Časový rozsah:      2 vyučovací hodiny 

Počet žáků:            9 - 12 dětí  

Věková skupina:    12 - 14 let 

Pomůcky: Kartičky emocí - Smajlíci, 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Český jazyk (sloh), Výchova ke zdraví 

Cíl:  - Rozpoznat nevhodné chování a jednání vrstevníků 

        - Posílení vzájemných vztahů a vzájemné spolupráce;  
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        - Rozvoj schopnosti umět mluvit o svých pocitech.  

        - Vyjadřování vlastního názoru 

        - Vzájemné poznání jednotlivých členů skupiny 

        - Zlepšení vzájemné spolupráce, důvěry, ohleduplnosti 

        - Rozvoj empatie a tolerance 

        - Poznání vlastních emocí, reflexe 

        - Rozvoj sebedůvěry 

        - Rozvoj vzájemné komunikace (verbální i neverbální) 

        - Zlepšení schopnosti řešit konflikty 

        - Rozvoj koncentrace,  

        - Tvoření a dodržování pravidel 

Metody vyučování: Asociační kruh, pantomima, skupinová práce, řešení   

                                problému, diskuse 

 

1. Rituál 

Začneme v  kruhu na zemi. Každý z  žáků si postupně vybere kartičku 

s příslušným „smajlíkem“, který vyjadřuje jeho momentální náladu. Žáci také 

mohou použít techniku palec nahoru - palec dolů. Můžeme žáky nechat říci 

v kruhu nějaký příjemný zážitek.  

 

2. Rozehřívací, uvolňovací cvičení 

 Kouzelný kruh -  Jeden žák si sedne na židli do středu našeho kouzelného 

kruhu. Tomu může každý, kdo bude chtít, říci něco pěkného, nebo 

vyjádřit svůj vztah i jinak než slovy (pohladit, poklepat na rameno). 

(Valenta, 2001) 

Obměna: Jednotlivý hráči postupně „obdarovávají“ imaginárním dárkem žáka 

sedícího uprostřed kruhu. Dárek mohou popsat pantomimicky. 

Reflexe:  

Po vyčerpání všech sdělení se ptáme žáků uprostřed na jejich pocity. 

Tato hra slouží k rozvoji empatie a k navození pozitivní atmosféry.  

 Rozplétačka – Hráči zůstanou v kruhu a obrátí se levým bokem doprostřed. 

Každý natáhne do středu kruhu pravou ruku a uchopí jednu cizí. Potom 

natáhne do kruhu druhou ruku, najde a uchopí jinou. Společně mají 

zamotané klubko rozplést a vytvořit kruh hráčů, kteří se však dál drží za 
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ruce. Nesmějí se v žádném případě pustit! Někdy je ve spleti několik 

samostatných kruhů. Jejich počet zjistíme posláním stisku. Trvá to někdy 

delší dobu, ale pletenec se rozplete. Ruce se pustit nesmějí, je však 

dovoleno, aby se v mírném sevření dlaně protáčely. Při hře se krásně 

ukáže dominantní osoba skupiny. 

Touto hrou testujeme trpělivost hráčů a také podporuje vzájemnou spolupráci. 

Jakmile zklame jediný hráč, překazí to všem. Žáci si uvědomují důležitost sebe 

samého. (Šimanovský, 2002) 

 

3. Nastolení problému (konflikt) a jeho řešení 

 Dostaň se ven – Žáci vytvoří pevný, spojený kruh. Jeden hráč stojí 

uprostřed a musí se pokusit dostat z kruhu, ze sevření, ven. Pozorujeme, 

zda se pokouší uniknout lstí nebo přemlouváním. Neměl by však použít 

násilí. Ve hře se střídají a každý se snaží použít jinou taktiku.  

Žáci si touto hrou vyzkouší, jak je těžké postavit se skupině, jak je důležité umět 

se domluvit. 

Učitel povypráví vymyšlený příběh, ve kterém dojde u jednoho z žáků ke ztrátě 

cenné věci (hodinky, mobilní telefon, peníze…). Většina bez rozpaků obviní 

jednoho ze skupiny (stojící uvnitř kruhu). Ti, kteří dostanou role, si sami hledají 

argumenty a uplatňují je v hádce. Jejich dramatizace může být velice hlučná a 

emotivní. Důležité je, aby rozepře zůstala jen na úrovni verbální konfrontace. 

Pokud dojde k nezvládnutí situace, učitel hru okamžitě zastaví. Hra se dá po 

určité době rozvinout tím, že „okradený“ svou cennost najde (zapomněl, že si ji 

přendal jinam, že ji půjčil atd.) Přizná to nebo bude dál pokračovat v obviňování 

a nátlaku?  

 Alej - Žáci se postaví do dvou řad čelem proti sobě. Vytvoří širší mezeru, 

uličku, kterou prochází „okradený“ a hráči v řadách mu postupně 

našeptávají své názory na řešení problému (má dále obviňovat druhé nebo 

se přiznat?) 

 

4. Reflexe 

V následné reflexi žáci zhodnotí své jednání. Učitel se po přehrání ptá žáků, kteří 

se snažili z kruhu unikat, jak se cítili, co zažívali, jak jim bylo, co pro ně bylo 

nejtěžší překážkou, jestli se dokážou vcítit do člověka, který je „utlačován“ 
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skupinou nebo jednotlivcem. Diskutujeme s nimi o tom, který ze způsobů úniků 

se jim zdál správný, či se jim líbil a proč. Ale také naopak. Žáci by měli umět 

vyjádřit, co bylo špatně a proč, jak se asi mohl cítit ten který jedinec atd. 

Zmíněná hra by měla naučit prosadit nebo prosazovat se vůči celé skupině.      

Pokud v závěru, cítíme stále ještě jakési napětí, můžeme zařadit ještě nějakou hru 

na uvolnění nebo skončíme rituálem, kdy každý opět vyjádří svůj aktuální 

emoční stav. 

 Sociometrické řady – je vhodná k celkovému zklidnění. Touto hrou 

rozvíjíme soudržnost a neverbální komunikaci. (Při tvoření řady nesmí 

nikdo promluvit). Nutí hráče, aby se rychle dohadovali a dohodli. Hráči se 

snaží vždy rychle seřadit podle postupně ohlašovaných zadání učitelem: 

           „Udělej rychle řadu…“ - podle velikosti 

                                           - podle délky vlasů 

                                                     - podle věku…                     (Šimanovský, 2002) 

 

Vlastní shrnutí 

      Toto setkání jsem uskutečnila v šestém ročníku základní školy praktické. Ve 

třídě je 9 chlapců a 2 dívky. Na začátku hodiny jsme si stanovili vlastní pravidla, 

která jsme se dohodli dodržovat. Napsali jsme je na společný velký papír a 

vyvěsili jsme si je na viditelné místo ve třídě. Jedno z dohodnutých práv 

vedoucího bylo právo stop, které slouží k tomu, aby včas činnost ukončil, pokud 

by mohlo být někomu „ubližováno.“ 

Jeden z „problémových“ hráčů sám přiznal, že se cítil nepříjemně, že měl 

stísněné pocity a ani jeho mnozí kamarádi mu nepomohli. Skupina došla 

k závěru, že není možné hledat hned na druhých chyby a používat útoku, ale že je 

důležité zachovat „chladnou hlavu“ a umět se domluvit nebo hledat jiné řešení 

problémové situace. Přítomní ve společném rozhovoru správně přirovnali 

jednotlivce k šikanovanému a mohl se vést další hovor o šikaně, jejích aktérech a 

obětech, o chování jako takovém atd.  

Žáci přispívali k diskusi a spolupracovali s ostatními při řešení úkolů. Bez 

ostychu hovořili o svých pocitech a náladách. Vypozorovala jsem, že si někteří 

začínají uvědomovat své vlastní emoce. Zvládáním emocí získávají základní 

dovednost ke schopnosti zvládat mnohé životní situace. 
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4.1.7  Strach 

 

Inspirace: GOSCINNY, R. Mikulášovy průšvihy. Praha: BB Art, 1997. ISBN 

80-86070-44-1. 

Časový rozsah:      2 vyučovací hodiny 

Počet žáků:            9 - 12 

Věková skupina:    11 - 13 let 

Pomůcky: kartičky emocí, arch papíru s nakresleným strašákem, oblečení pro   

                 učitele v roli, kartičky se jmény dětských hrdinů 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk - čtení, sloh 

Cíl: - Vypravování podle vlastních zážitků 

       - Umět se souvisle vyjadřovat 

       - Umět používat mimojazykové prostředky řeči 

       - Rozeznávat emoce 

       - Rozvoj empatie 

       - Rozeznat různé podoby strachu 

       - Zamyslet se nad vlastním strachem 

       - Uvědomit si chování člověka pod vlivem různých pocitů 

       - Rozvoj schopnosti vyjadřovat se o svých pocitech 

       - Řešení problému 

       - Umět zhodnotit práci svých spolužáků 

Metody vyučování: pantomima, vyprávění, brainstorming, štronzo, diskuze,  

                                 volné psaní, učitel v roli, alej, etuda, 

 

1. Komunikativní kruh 

Děti se sedící v kruhu učí rozeznávat jednotlivé emoce. Učitel si předem připraví 

kartičky, na které nakreslí obličej s emocí (zlost, pláč, smutek, radost, údiv…). 

Děti si postupně vytahují kartičky emocí a pantomimicky se je snaží znázornit. 

Ostatní hádají, o jakou emoci se jedná.  

Obměna: Vyučující vytvoří nějaký výraz obličeje a kolem sedící žáci hádají, jak 

se učitel cítí. 

Učitel si se žáky povídá o strachu obecně. 
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2. Uvolňovací cvičení 

 Štronzo - Děti se volně pohybují po třídě a učitel vypráví úryvek z knihy. 

Děti se zastaví, zkamení, ve chvíli, kdy uslyší učitele mluvit o nějakém 

pocitu. Tento zmíněný pocit mohou vyjádřit také pantomimou. Pohybovat 

se začnou tehdy, až učitel začne opět pokračovat ve vyprávění. 

 

3. Čtení 

Dětem přečteme úryvek příběhu, ve kterém se Mikuláš obává písemné práce 

z matematiky. Jeho strach ho dovede k tomu, že přesvědčí kamaráda k podvodu.  

 Brainstorming - Žáky rozdělíme do skupin. Každá skupina píše na určený 

arch papíru, na kterém je předem předkreslený nebo nalepený „strašák“, 

čeho všeho se mohou bát.  

Reflexe:  

Společně shrneme sepsané myšlenky a zamýšlíme se nad tím, čeho se bojí oni 

sami a co je pro ně největším „strašákem“, jak se chovají, když se bojí. 

 

4. Alej 

Učitel v roli Mikuláše (s aktovkou na zádech a kšiltovkou na hlavě) prochází 

úzkou uličkou vytvořenou dětmi, žáky. Vždy, když Mikuláš přistoupí k žákovi, 

ten mu nahlas „napoví“ svůj pocit a důvod (má jít do školy a proč nebo nemá jít 

do školy a proč). Vytvoří tzv. vnitřní hlasy. 

Učitel (ještě v roli) si nakonec nahlas povzdychne, že do školy půjde a písemnou 

práci zkusí napsat, protože má za dobré výsledky vždy něco doma slíbeno. 

Reflexe: Učitel (vystoupí z role) a ptá se žáků, mají-li také doma něco slíbeno 

například za dobrý prospěch. Společně vedou diskuzi o tom, jestli má být člověk 

za dobrý výkon něčím odměněn a za špatný naopak potrestán apod. 

 

5. Etuda 

Žáci rozděleni opět do skupin (vhodné je 6 skupin po dvou) si připraví krátkou 

scénku (etudu). Každá skupina dostane na kartičce jméno hlavní dětské postavy a 

její povahový rys.  

Mikuláš - je pro každou legraci, dost často něco provede 

Vendelín - nejlepší Mikulášův kamarád, hrozně rád jí a s nikým se nerozděluje 
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Celestýn - „mazánek“ paní učitelky, miluje písemky, má nejlepší prospěch, je 

vždy vzorný a slušný. 

Augustýn - jedináček a vejtaha, nosí do školy drahé hračky, nikomu nechce   

                 hračku půjčit a každého s tím štve 

Albín - je velice silný, boxuje, ve škole se často pere 

Kryšpín - nejhorší žák ve třídě, většinou ve škole spí  

Úkolem je předvést určenou postavu v krátké etude a pronášet nějaké věty, které 

ukazují právě na její povahový rys. Ostatní hádají, jaký onen hrdina je (např. „Já 

jsem Augustýn. Mám super auto na ovládání. Nikdo nemá tak pěkné auto. Bylo 

příšerně drahé a nikomu ho nepůjčím.“ = „vejtaha“).  

Reflexe:  

Děti se vyjadřují k aktivitě - jak se jim dařila proměna do postav, oceňují druhé… 

 

6. Návrat k příběhu 

Učitel čte další část příběhu nebo ho vypráví svými slovy. „Celá třída se bojí 

písemné práce, jen Celestýn ne. Mikuláš dostal nápad. Požádat Celestýna, aby 

nechal kolovat správné výsledky po třídě.“ Bude chtít Celestýn podvádět? 

Společně diskutujeme. Žáci navrhují různá řešení, jak se Celestýn nejspíš 

zachová a společně je sepisujeme na tabuli. 

Po diskuzi a sepsání návrhů řeknu dětem, jak to bylo podle příběhu v knize. 

„Celestýn přistoupil k podvodu. V tom jsme konečně viděli, jak Celestýn něco píše 

na malý kousek papíru a muchlá ho do kuličky. Rozhlíží se po třídě. Paní učitelka 

opravuje sešity.“ Žáky postavíme před poslední úkol. 

 Volné psaní - Žáci samostatně na papír popisují, co si myslí. (Hodí 

Celestýn papírek nebo nehodí? Uvidí ho paní učitelka? Bude to nějak 

řešit?) 

 

7. Závěrečná reflexe 

Děti se vyjadřují ke svým myšlenkám. Své rozhodnutí musí zdůvodnit. Jak 

bychom jednali my? Snažíme se převézt tento konkrétní příběh do běžného 

života. Z čeho máme nebo jsme měli strach my samotní. Jak jsme ho vyřešili 

apod. 
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Vlastní shrnutí 

      Tento projekt jsem realizovala v pátém ročníku ZŠ praktické. Ve třídě je 12 

dětí. V této třídě jsem nikdy neučila, ale žáci mě znají. Domluvila jsem se s paní 

učitelkou na jedné dopolední výuce. V uvedený den přišlo do třídy 10 žáků. Vše 

jsme „rozehráli“ podle daného scénáře. 

Žáci pracovali zpočátku s menším zaujetím. Větší pozornost už věnovali činnosti 

zvané brainstorming. Žáci pracovali ve dvou skupinách. Popisováním všech 

svým myšlenek zaplnili téměř bez váhání celý list papíru. Překvapilo mě, že jsem 

se u dvanáctiletých dětí setkala i s odpovědí typu: „strach ze stáří“, „strach 

z chudoby“ nebo „strach z války.“ Při samotné ústní reflexi se žáci začali 

rozpomínat na své další „strašáky“ - bouřku, zubaře, některé vyučovací předměty 

a dokonce i některé učitele. Menší potíž nastala ve chvíli, když jsem vstoupila do 

role Mikuláše (s čepicí a aktovkou na zádech). Pro žáky byla tato situace natolik 

komická, že vyvstaly problémy se soustředěním. Techniku Alej jsem ihned 

musela pozměnit. Všichni jsme se opět usadili do společného kruhu a teprve 

formou opětovné diskuse se každý rozhovořil a začal Mikulášovi radit. Žáci 

většinou chlapci radili, aby do školy šel, nebo bude mít „průšvih“, jeden mu chtěl 

dokonce pomoci a látku ho doučit. Velice zajímavý (i pro děti) byl rozhovor o 

tom, má-li být člověk za dobrý výkon něčím odměněn a za špatný naopak 

potrestán. Žáci se rozpovídali o vlastních zkušenostech. S odměnou za dobrý 

výkon (známku, úklid, pomoc…) většinou souhlasili, ale našli se i tací, kteří ji 

neschvalovali. S tresty téměř jednotně nesouhlasili. Došli jsme nakonec k závěru, 

že pochvala je správná, protože člověka namotivuje k dalšímu správnému 

jednání. Se stejným zaujetím rozehrálo 5 dvojic také krátké etudy. Jedna karta se 

jménem dětské postavy zbyla z důvodu menšího počtu žáků. Krátký text na 

kartičce si dvojice společně přečetly a poté předvedly. Tyto krátké scénky 

přivedly žáky k větší pozornosti. Pozorně zkoumali předvedené situace. Dělalo 

jim radost, když poznali uvedený povahový rys Mikulášova kamaráda. Do 

aktivity se zapojila také jindy tichá, bázlivá žákyně, kterou někteří spolužáci 

odměnili pochvalou. Ve volném psaní žáci sepisovali své myšlenky. Téměř 

všichni tipovali Celestýna „jako sraba“. Jeden chlapec Celestýnovi „věřil“ - 

„vždyť to ostatním slíbil, tak by to měl hodit“ a další chlapec nechal ve svém 

příběhu Celestýna přistihnout paní učitelkou a udělil mu za podvod rovnou třídní 

důtku. Odůvodnil to slovy: „Aspoň si zkusí, mazánek, jaký je to mít strach.“ Ve 
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společné reflexi jsme se opět vrátili k sobě samému, zapřemýšleli nad svým 

vlastním strachem. 

Na závěr bylo vidět na žácích mírné napětí, jak celý příběh dopadl. Z důvodu 

časové tísně jsem příběh dovyprávěla vlastními slovy. Pokud bychom měli více 

času, bylo by dobré nechat žáky, aby příběh dočetli sami.  
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ZÁVĚR 

 

       Cílem této bakalářské práce bylo shrnout získané poznatky o žácích se 

speciálními vzdělávacími potřebami, o dramatické výchově a navrhnout 

konkrétní postupy s využitím metod a technik dramatické výchovy využitelné ve 

výuce na základní škole praktické. 

       V praktické části jsem popsala různé náměty projektů, které jsem realizovala 

na Základní škole praktické v Chebu. Zaměřila jsem se především na děti 

s lehkou mentální retardací. Tito žáci využívají při svém vzdělávání specifické 

metody a formy práce. Vzhledem k jejich sníženým poznávacím schopnostem, 

krátkodobému soustředění, a s tím související neudržení pozornosti, je velmi 

důležité časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při 

výběru metod a forem práce. Většina dětí zmíněné školy navíc vyrůstá v 

nepodnětném rodinném prostředí a někteří žáci mají problémy i se zvládáním 

agresivity. Tyto děti mají problémy také s komunikací, mají malou, nerozvinutou 

slovní zásobu a jsou nesmírně vděčné za každý projevený zájem o jejich osobu. 

Ke všem novým věcem, tedy i ke „hrám“ přistupovaly s nebývalým zájmem 

poznat a naučit se něco nového.  

       Stejně tak, jako se učí tyto děti v hodinách pracovních činností přímou 

aktivitou pracovním návykům a dovednostem, učí se v navozených dramatických 

aktivitách získávat potřebné sebevědomí, spolupracovat, chápat a ovládat své 

emoce, rozvíjet slovní zásobu atd. Učí se reagovat ve fiktivních situacích na 

vzniklé problémy a tím nabýt co nejvíce zkušeností do svého budoucího života. 

Dramatická výchova tak rozvíjí celou osobnost člověka. 

Důležité je děti co nejvhodněji motivovat a vzbudit v nich tak potřebný 

zájem o další činnosti. Velký důraz by měl být kladen právě na dostatek vnějších 

podnětů. Metody dramatické výchovy umožňují rozvíjet více smyslů najednou a 

tím dochází k hlubšímu zapamatování.  

Dramatická výchova také podporuje práci ve skupině. Proto je vhodné 

zahrnout ji do vyučovacích hodin. Děti rády pracují ve skupinkách nebo 

dvojicích. Učí se tak vzájemně spolupracovat a respektovat jeden druhého. 

Zpočátku se může u dětí objevit nechuť k takovýmto aktivitám, zvláště pak, když 

si vybírají slabšího spolužáka. Může dokonce nastat situace, že děti i přesto, že 

mají pracovat ve skupině, pracují samostatně. V případě častého zavádění technik 
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dramatické výchovy se děti naopak na práci ve dvojicích nebo malých 

skupinkách těší, bystřejší žák většinou vyslechne názor „slabšího“, pomohou si 

nebo spolu dokáží diskutovat. Učí se tak vnímat druhé, a zároveň sebe samé.  

Děti, se kterými se pracuje pomocí dramatických metod, prokazatelně tvoří 

mnohem lepší kolektiv, ve kterém rozvíjejí komunikaci a zároveň si více 

pamatují. Mohou vidět i obyčejné věci z různého pohledu a vyučování je 

zajímavější a zábavnější. Nejen pro žáky. 

Vyučovací hodina potom není vedena pouze učitelem, ale hlavně samotnou 

iniciativou žáků. I takto znevýhodněné děti mají možnost rozšířit potenciál svého 

rozvoje. 
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