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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Pozorování ve třídě (text) 

Čtvrtek, 8. 9. 2011 

 

Škola: ZŠ ve Středočeském kraji 

Třída: I. 

Třídní učitel: Paní učitelka Jana 

 

1. POZOROVÁNÍ 

Poté, co jsem jinou paní učitelkou dovedena za třídní učitelkou 1. třídy, se vzájemně 

představujeme. Třídní učitelka mi krátce představuje svou třídu a následně mi sděluje, že 

když má být ke mně upřímná, tak není ráda, že budu na pozorování v její třídě, protože má 

tento rok velmi početnou třídu o 28 žácích, obává se, že budu hodinu svou přítomností 

narušovat a vždy, když má hospitaci, byť i své kolegyně ze školy, je z toho nervózní. Navíc 

má ve třídě integrovaného žáka se sluchovým postižením (má zbytky sluchu) a práce v této 

třídě je pro ni náročná. O Vaškovi (sledovaném dítěti s potvrzením z pedagogicko-

psychologické poradny o akceleraci kognitivního vývoje) mi pověděla, že se jí zdá 

jednostranně zaměřený, že již u něj pozoruje grafomotorické problémy. Že bude sice umět 

počítat, ale nebude to umět napsat. Zdá se jí, že je to žák jako žáci z normální populace. Dále 

mi řekla, že již měla ve třídě dva šikovné žáky. Tato paní učitelka mi také sděluje, v které 

lavici tento žák sedí. Sedí ve třetí lavici u okna. Dále jsme se s paní učitelkou dohodly, že 

mne představí jako budoucí paní učitelku, která je zde na pozorování celé třídy. Poté jsem 

usazena do zadní lavice ke vstupním dveřím do třídy. Vedle mne je volná lavice. 

Rozhlížím se po velké třídě, která se nachází v přízemí školy. Každý žák sedí 

samostatně ve vlastní lavici určené vždy jen pro jednoho žáka a mezi jednotlivými lavicemi je 

větší mezera na průchod mezi nimi. Jako první mě upoutává rozkládací tabule vpředu třídy, 

na které jsou uprostřed napsaná barevně čísla od 1 do 3, u nich jsou v příslušném počtu 

magnetové geometrické obrazce, jako např. obdélník, trojúhelník a kolečka. Na pravém 

rameni tabule jsou obrázky různých zvířátek. Nad stolem paní učitelky, který se nachází vlevo 

u okna, je obraz prezidenta České republiky, pana Václava Klause. Různě po stěnách po třídě 

jsou vyvěšeny nástěnné plakáty, např. s názvem psaná abeceda, roční období, domácí zvířata 

apod. Na 1. vyučovací hodinu zvoní dvakrát, mezi zvoněními je zhruba 5 minutový interval. 
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Paní učitelka jde mezi 1. zazvoněním a 2. zazvoněním ke mně a povídá si se mnou o 

své třídě, o integrovaném žákovi se sluchovým postižením, o žákyni, na kterou musí dávat 

pozor, protože měla o prázdninách úraz hlavy (vpáčenou lebeční kost) apod. Ptá se také znovu 

na moje jméno, aby mě správně představila před žáky.  

 

1. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50-8.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 8.9.11 všichni přítomni 

 

Je slyšet 1. zazvonění.  

Paní učitelka říká žákům, že budou opakovat. 

Učitelka říká: „Penály.“ (Tzn. vyndat penály z tašky na lavici). 

Paní učitelka dětem rozdává pracovní sešity z matematiky. 

Jeden žák přichází do třídy pozdě, krátce po 1. zvonění, usedá do lavice, paní učitelka to nijak 

nekomentuje.  

Jiný žák se ptá: „Paní učitelko, máte kapesník?“ Učitelka: „Mám. Já vám kapesníček dám.“ 

Jde ke svému stolu pro krabičku s kapesníčky a rozdává kapesníčky dvěma žákům. 

Je slyšet 2. zazvonění. 

Učitelka říká: „Zavřeme si dveře.“ 

Učitelka: „Co uděláme, když zazvoní, povstaneme (děti vstávají), popřejeme si dobrý den.“ 

Paní učitelka mě představuje jako budoucí paní učitelku, která je zde na pozorování celé třídy. 

(Děti se na mě dozadu otáčejí, aby si mě mohly prohlédnout. Dívá se na mne i Vašek, který se 

na mě i usmívá). Paní učitelka také dětem říká, že si s nimi budu možná povídat a také, že i 

ony se mě mohou o přestávkách na cokoli ptát. 

Učitelka pokračuje ve výuce: „Dneska dostanete číslice do vašich desek, také tečky.“ 

Žáci společně nahlas s paní učitelkou opakují číslice do 20, jeden žák pokračuje číslem 21 a 

paní učitelka na to reaguje: „To ne, až ve 2. třídě.“ 

Učitelka: „Zahrajeme si hru všechno lítá. Pravda – ruce nahoru, lež – ruce dolů.“ (Např. paní 

učitelka říká: „Slon má dva choboty.“ (Děti se smějí a ruce mají dole včetně Vaška). „Pes má 

jeden ocas.“ (Všichni žáci dávají ruce nahoru, Vašek také). „Had má tři nohy.“ (Žáci se 

smějí). Paní učitelka tiší děti: „Pššš.“. Paní učitelka pokračuje: „Pejsek má jeden čenich.“ A 

ptá se Vaška: „Vašku, co je čenich?“ Vašek odpovídá: „Nos. Jenom je černý.“ Paní učitelka 
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reaguje: „Může být zabarvený, ano.“ Učitelka pokračuje ve hře: „Kočička má jedno ouško.“ 

(Žáci se smějí). „Kocourek má dvě uši.“ (Žáci dávají ruce nahoru).  

Učitelka přikazuje: „Vemte si pracovní sešity. Budeme hledat naši stránku,“ (ukazuje dětem 

názorně na svém pracovním sešitu, který drží ve zdvižených rukou, aby to děti viděly). 

Nalistují společně první stránku a děti nahlas říkají: „Hotovo.“ To se opakuje, až dojdou na 

stránku, kterou ještě hotovou nemají. Některé děti si toho nevšimly a říkají také hotovo, jiné 

ne. Paní učitelka je hned upozorňuje, že tuto stránku ještě hotovou nemají.  

Učitelka žákům ukazuje na cvičení, které budou dělat, a říká: „Příbory – dohromady nádobí. 

A počítáte. Kolik je konvic?“ (Děti se mají hlásit a na vyvolání paní učitelky odpovědět). 

Zaměřuji se na Vaška, který se nyní nehlásí jako ostatní děti, má ruku v pěst u pusy. Asi 

přemýšlí. Po chvilce se hlásí a odpovídá na dotaz paní učitelky správně.  

Učitelka upozorňuje žáky, protože rovnou vykřikují odpovědi: „Říkáme, že zvedáme ruku, 

hlásíme se.“ 

Učitelka zadává další cvičení a děti seznamuje s tím, že se jedná o známé postavičky 

z pohádky o krtkovi. Žáci mají spočítat kolik je zajíců, krtků, myšek. Mají udělat tolik 

koleček, kolik je tam zvířátek. Žáky ještě upozorňuje: „Ne žlutou“ (myšleno, že to nemají 

psát žlutou pastelkou, protože to není dobře vidět). Žákyně se ptá: „Paní učitelko, můžeme i 

tužkou?“ Učitelka žákyni odpovídá: „Ano.“ 

Žák se ptá paní učitelky: „Paní učitelko, šlo by to ořezat?“ Učitelka jde k jeho lavici a říká: 

„Vezmeme jinou pastelku.“ (A v jeho penálu hledá jinou vhodnou pastelku.) 

Učitelka chce ukázat od žáků: „Jak držíte tužku? Ukažte.“ Žáci zvedají ruce držící tužku nad 

hlavu a ukazují její držení paní učitelce. Učitelka: „Špetkou.“ Jednoho žáka učitelka opravuje. 

(Možná je to ukázka pro mne, abych viděla, jak má šikovné žáky.) 

Učitelka děti motivuje k vypracování zadaného úkolu: „Maminka bude koukat do notýsku. 

Babička bude kupovat sladkosti. Máte kolečka?“ (Učitelka se ptá žáků, jestli mají úkol 

dokončený). 

Pokračuje v zadání stejného cvičení: „Budeme počítat rodinku. Uděláte čárky. Kolik je 

slepiček atd.“ Vašek pracuje samostatně, koukne na minutku ke spolužákovi, ale pak hned 

pracuje sám.  

Učitelka žákům oznamuje: „Jedničky (známky) Vám dám potom. Teď nebudu zdržovat.“ 

(Domnívám se, že paní učitelka nechce hodinu zdržovat právě proto, že jsem tam na 

pozorování. Nechce, aby vznikal chaos při zapisování známek do notýsku, kdy by děti možná 

měly čas pro rušení a vykřikování. Naopak, když děti mají plnit jeden úkol za druhým, jsou 

zabaveny a v hodině nevyrušují.) 
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Učitelka upozorňuje žáky: „Důležitá věc – poznat číslici. Zavřete sešit. Vyndejte si z tašky 

desky na číslice.“ Pak dodává: „Zapomněli, nekoupili,“ (myšleno, že se děti budou vymlouvat 

a že ty výmluvy již zná). 

Vašek vyndává z tašky své desky na číslice a ukazuje je spolužákům a paní učitelce.  

Paní učitelka tleská, aby zklidnila třídu, a říká: „Zítra se dovím od maminek, že jste je 

(číslice) měli v tašce a nenašli je.“ 

Učitelka říká žákům: „Každý dostanete čísla na kartičkách.“ 

Nyní mají žáci číst z tabule čísla 1,2,3. Paní učitelka upozorňuje žáka, který řekl čtyři, že číslo 

4 na tabuli není a že je to špatně. Dále mají za úkol po slabikách vytleskávat jeden obdélník 

(jeden obdélník je na tabuli přidělen k číslu 1), dva trojúhelníky (dva trojúhelníky jsou 

přiděleny k číslu 2), tři kruhy (tři kruhy jsou přiděleny k číslu 3).  

Žákyně V. říká paní učitelce ke svým deskám na čísla: „Já tam mám čísla. Dala mi to teta.“ 

Učitelka jí odpovídá: „Ty si dáš ty čísla pryč.“ 

Učitelka rozdává všem žákům kartičky s číslicemi a tečkami. Žáci si je na své lavici rozdělují 

na čísla a tečky. Učitelka k tomu dodává: „Poprosíte maminku, aby vám to doma podepsala,“ 

(myšleno ty kartičky s číslicemi a tečkami). 

Všímám si, že Vašek má své desky na číslice uvnitř sytě žluté. 

Učitelka říká: „Mně to zase nevyšlo. Nemá někdo dvoje puntíky? Ty se ztratily.“ Dodává: 

„Vy jste si ráno hráli u mne na stole.“ (Přijde mi, že tato věta je opět adresována mně, jako 

omluva toho, že kartičku s puntíky neztratila ona, ale že za to asi mohou žáci. Jak si 

vzpomínám, děti si ráno před začátkem vyučování na stole paní učitelky nehrály.) 

Učitelka napomíná žáka: „Todle do tašky. To nejsou desky na číslice,“ (žák si do tašky dává 

nějaký pracovní sešit). 

Učitelka dává pokyn: „Od okna ke dveřím.“ (Nevím, co tento pokyn přesně znamená). 

Ukazuje číslice na kartách. Žáci opakují jedna, dva, tři a mají mít na svých kartičkách čísla 

1,2,3. Učitelka napomíná žáky: „Žáku A., žáku F., nemáš to dobře srovnané.“ 

Učitelka zadává další úkol: „Na číslici 1 položíte jednu tečku. Nech to, nesahat,“ (okřikuje 

jednoho z žáků).  

Učitelka: „Na číslici 2 položíte dvě tečky,“ opravuje žáka V.  

Učitelka: „Na číslici 3 tři tečky. Dobře. Výborně,“ (učitelka chválí žáky).  

Učitelka říká: „Ukazujeme tečky,“ (paní učitelka ukazuje na své kartičce žákům číslo dvě, 

děti mají na svých kartičkách ukazovat příslušný počet puntíků nad hlavou, tak aby to viděla 

paní učitelka). Vašek ukazuje kartičky mezi prvními. (Paní učitelka ho neopravuje, domnívám 

se, že to ukazuje správně).  
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Učitelka opravuje žáka: „Žáku V., tečky.“ 

Učitelka znovu: „Žáku V.“ Spolužačka vedle něj mu pomáhá. (Později se dozvídám, že je to 

jeho sestra).  

Učitelka: „Ne, žáku V.“ Spolužačka mu opět pomáhá. Učitelka jde k jeho lavici, pomáhá mu 

a říká: „Žáku V., ty si ve všem vždycky uděláš nepořádek, vždycky si to rozhrabeš.“ (Paní 

učitelka se snaží poukazovat na jeho nepořádek, asi mu nechce dát najevo, že je to spíš 

z nepochopeného a nezvládnutého učiva).  

Učitelka konstatuje a vyzývá žáky k pohybovému cvičení: „Vidím, že zíváte, trošku se 

protáhneme. Na celém zadečku (tzn. sedět na celém zadečku), nohy u sebe. Budeme se 

nadechovat nosem. Ruce nahoru. Spojíme ručičky, zakýváme hlavou, bim, bam. Dopředu a 

dozadu: cink, cink. Dáme nohy k sobě a zakopeme.“ 

Učitelka k sledovanému žákovi: „Sedni si Vašíčku, musíš sedět na celém zadečku, abys mohl 

kopat.“ 

Učitelka: „Zacupitáme. Na špičkách. Stačí.“ Učitelka tleská, (aby zklidnila třídu), a říká: 

„Děkuju. Vím, že se vám to líbí.“ 

Učitelka dětem vysvětluje: „Budete ukazovat číslici.“ Učitelka ukazuje na své kartičce žákům 

určitý počet teček. Děti ukazují na svých kartičkách odpovídající číslice.  

Učitelka k žákovi: „T., číslice.“ 

Následně učitelka žáky vyzývá: „Kdo poběží se správnou kartičkou k tabuli?“ Vyvolává tři 

děti po jménech a ty jdou se svou kartičkou k tabuli. Učitelka je chválí: „Správně.“ 

Učitelka se ptá: „Kolik kusů pečiva je na hromadě?“ Žáci ukazují číslice na svých kartičkách. 

Učitelka: „Řekněte nahlas.“ Žáci společně odpovídají: „Tři.“ Učitelka: „Spočítejte 

chlapečky.“ Učitelka čte hodnotu, kterou ukazuje na kartičkách jeden z žáků: „Třicet jedna - 

špatně.“ (Pozn. je to chyták: ze čtyř postaviček je pouze jeden chlapeček, ostatní postavičky 

jsou holčičky, protože mají sukýnku). Takto to paní učitelka vysvětluje i svým žákům. 

Výuku paní učitelky přerušuje hlášení z rozhlasu – mužský hlas hlásí zprávu o katastrofě 

v ruské Jaroslavli, zahynulých hokejových hráčích v letadle. Na projev úcty mají děti povstat. 

Učitelka k žákům: „Já Vám to vysvětlím.“ Všichni povstaneme a po chvilce si žáci opět 

sedají. Paní učitelka dětem vysvětluje: „Kdo máte rádi sport, hokej? Byly to tátové od dětí. Na 

jejich památku jsme si stoupli, dali jsme najevo, že toho litujeme.“ Vašek spontánně dodává: 

„Mého táty táta…“ Učitelka ho přerušuje: „Kdo to je?“ (Učitelka chce, aby společně s dětmi 

přišly na to, že je to děda). Vašek si nervózně svléká tričko z ramena. Pak dokončuje svou 

myšlenku slovem: „Zemřel.“ Paní učitelka to nijak dál nekomentuje. 

Učitelka konstatuje k hlášení z rozhlasu: „Hodina skončila trošku smutně.“ 
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Jeden z žáků se ptá: „Kdy se to stalo?“ Učitelka reaguje: „Včera odpoledne.“ Děti odpovídají: 

„My jsme to slyšeli ve zprávách.“ Učitelka na to říká: „Už o tom nebudeme mluvit. Obrátíme 

na veselou notu.“ A vyzývá děti, aby společně zpívaly: „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, 

Janku, cos to sněd. Brambory pečený, byly pěkně maštěný.“ Učitelka: „Já vám zatleskám, vy 

netleskejte.“ 

Učitelka dává pokyn: „Dáte si kartičky do svých desek. Poprosíte maminku a ta vám je 

podepíše.“ 

Učitelka: „Kdo nemá desky, dá si to do penálu.“ 

Učitelka konstatuje: „Teď nám zazvonilo, tyhlety sešity vezmete do ruky a odnesete dozadu, 

jak jsou polštářky.“ 

Žák se učitelky ptá: „Paní učitelko, já se jdu vyčůrat.“ Učitelka odpovídá: „To mi nemusíte 

říkat.“ 

Vašek nese pracovní sešit s dětmi dozadu. 

Přestávka: Vašek si dává věci do penálu. Do třídy chodí žáci z vyšších ročníků a od 

jednoho ze žáků si půjčují peníze. (Předpokládám, že jsou to asi starší sourozenci). 

Učitelka jde ke mně, sedá si do prázdné lavice vedle mne a říká: „Jak vidíte, Vašek je trošku 

zmatkař.“ Pak paní učitelka ve svých listech hledá vystřiženou ztracenou kartičku s puntíky. 

Pak odchází ke svému stolu. 

Vidím, že Vašek se baví s jedním kamarádem ze třídy. Ostatní děti pobíhají na chodbě i po 

třídě.  

Učitelka říká žákům: „Můžete na záchod, do bufetu. Kdo si nic nekupuje, do bufetu nechodí.“ 

Na paní učitelku se přišli podívat její bývalí žáci z 6. třídy. Učitelka se jednoho z nich ptá: 

„Tak, co žáku D.?“ Někdo z hloučku těchto starších žáků křičí: „Dobrý večer“ ostatní se 

smějí. Učitelka si povídá odhadem s asi patnácti staršími žáky, kteří ji obestoupili do kruhu.  

Vidím, že Vašek šel na chodbu, nyní se vrací do třídy do své lavice. Zvoní.  

 

2. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45-9.30 

 

Učitelka kárá jednoho žáka: „Do nikoho strkat nebudeš. Ty, ty, ty,“ (nejspíš strkal nějakého 

žáka o přestávce a paní učitelka to viděla), a dodává: „To dělám na svého vnoučka, on začne 

pak brečet.“ 
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Učitelka k žákům: „Desky pryč. Na lavici zůstane pouze penál,“ (myšleno, aby žáci uklidili 

do tašek desky na čísla). Učitelka: „Jelikož jsme měli DÚ (domácí úkol), tak vyndáme sešit, 

kde byl DÚ. Je to tenhleten sešit.“ (Ukazuje žákům názorně). Učitelka: „Z tašky vyndáte 

tenhleten sešit. Žákyně K., tenhle sešit.“ 

Učitelka říká: „Malovali jste barevné geometrické tvary, až vám vyšel krásný obrázek. Teď 

jde o to, jestli jste to správně vymalovali.“ (Učitelka chodí po třídě a každému kontroluje 

úkol).  

Učitelka: „Ne všichni řekli mamince, že by měla úkol podepsat. Kdo tam nemá podepsaného 

nikoho?“ Ptá se žáků, kteří se mají přihlásit. 

Učitelka: „Teď máme hodinu čtení. My v podstatě nečteme, zabýváme se vybarvováním, 

slabikováním…“ (Domnívám se, že tato věta je určena mně).  

Učitelka zadává dětem úkol: „Budu říkat slova a dělit je na slabiky a tleskat.“ Děti pak po 

„vyslabikování“ tohoto slova mají jít k tabuli a příslušné slovo ukázat na obrázku. Vašek sedí 

na židli s rukama za zády. Paní učitelka zadává první slovo. 

Le_ta_dlo. Děti se hlásí, aby mohly jít k tabuli. Vašek zvedá ruku co nejvýš, aby ho učitelka 

viděla, vyvolala a mohl jít také k tabuli.  

Učitelka pobízí žáky: „Zkuste si k tabuli malinko proběhnout.“ 

Mu_cho_můr_ky. Vašek je vyvolán k tabuli, jde úzkou chodbičkou, chce zrychlit, ale pro 

úzký prostor se mu to nedaří. (Působí to na mne trošku nemotorně.) 

Učitelka se ptá: „Znáte někdo nějakou písničku?“ (Myšleny jsou obrázky, které ukazuje). 

Žákyně jednu zpívá. 

Učitelka: „Další, Vašku“ a Vašek zpívá: „Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru.“ Učitelka 

dodává: „Vašíček nám našel dokonce písničku na dva obrázky.“ 

Další úkol, děti vytleskávají po slabikách věci na obrázkách, které učitelka ukazuje na tabuli. 

Paní učitelka u toho počítá. Vašek tleská, ale vidím, že si v duchu neslabikuje jako ostatní 

žáci. 

Učitelka: „Kde slyšíte hlásku „m“?“ Žáci mají určovat konkrétní obrázky na tabuli. Např. 

muchomůrka.  

Učitelka: „To máte věci navíc, které byste ještě znát nemuseli.“ (Tato věta je možná určena 

jak dětem, tak mně, jako pozorovatelce, že se děti učí i něco navíc).  

Učitelka otevírá pracovní sešit a říká: „Tenhle úkol jsme udělali, teď budete dělat zvířátka. 

Máte rádi zvířátka?“ Dodává: „Máme rádi zvířátka, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

Které mají hebkou srst?“ 
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Učitelka zadává další úkol: „Najdete stejný obrázek, například stejnou kočičku, dva stejné 

obrázky dáte do kroužku.“ Žák se ptá: „Stejnou?“ Učitelka mu odpovídá: „Stejnou pastelku.“ 

Učitelka kárá žákyni, že líže lízátko, musí ho uklidit.  

Učitelka: „Vyměníme pastelku. Žáku V., je zlomená, tak si vem jinou. Pejska dáme do 

kroužku. Hledáme jeho kamaráda.“ Vidím, že Vašek je zaujatý prací.  

Učitelka k žákyni: „A. (sestra žáka V.), řekni mamince, že máš pastelky na nic.“ 

Učitelka: „Znáte básničku o žabičce?“ Dále říká: „Žába leze do bezu, já tam za ní polezu…“ 

Žákyně k tomu říká: „My jsme se tuhle písničku učili na flétně.“ Učitelka: „Já znám ještě 

jednu, chcete ji slyšet?“ Některé děti křičí: „Ano.“ Učitelka recituje další báseň. Vašek si 

vzpomněl na další, ale nepamatuje si ji přesně. Učitelka mu říká: „Až si vzpomeneme, tak ji 

řekneme.“ Vašek si vzpomíná a říká: „Žába skáče po blátě…“  

Vidím, jak Vašek vstává ze židle a něco hledá v tašce, po chvilce vidím, že hledá ořezávátko. 

Pak si sedne a ořezává si tužku již v lavici.  

Učitelka se ptá dětí: „Které zvířátko z tady těch je ve skutečnosti největší?“ Děti se mají hlásit 

a učitelka je vyvolává. Někdo vykřikuje. Učitelka k žákům káravě: „Vy jste ze školky zvyklý 

hejkat jeden přes druhého. Zkuste se hlásit.“ 

Následuje pohybové cvičení. Děti vstávají a názorně si ukazují s paní učitelkou, jak prší. 

Nejdříve prstíčky ťukají o jiné prstíčky. Fouká vítr, rukama máchají ze strany na stranu. 

Natahují se po jablíčku. Hodně se natahují na špičku. Povyskočí si hop. Učitelka nakonec 

říká: „A jablíčko je moje.“ Pohybové cvičení opakují s hruštičkou. Natahují se, jednou rukou, 

pak druhou, oběma rukama, jdou na špičky, nejde to, povyskočí hop. Učitelka dodává: „A 

máme hruštičku. Posadíme se.“  

Žákyně: „Mně se chce na záchod.“ Učitelka: „Tak jdi.“ Další žákyně chce také a učitelka 

pouští obě žákyně.  

Učitelka k jinému žákovi: „Nepůjdeš za žákyní E. na záchod, až se vrátí.“ 

Učitelka zadává další úkol: „Vymaluj malý lísteček, hledáme malý lísteček a vybarvíme ho. 

Sedíte divně, nohy k sobě, zadeček na sedačku, židličku přistrčit.“ 

Učitelka kárá žáky: „Vy musíte vždycky dávat hlavu dohromady.“ 

Učitelka říká: „Žák V. musí pracovat sám. Žákyně K., zítra tě přesadím.“ 

Učitelka upozorňuje: „Široké okénko.“ Paní učitelka chodí po třídě po jednotlivých lavicích a 

říká: „Na barvách vůbec nezáleží.“ K jednomu žákovi: „Když se podíváš, tohle je široké 

okénko, tohle úzké, když se podíváš…,“ snaží se navést žáka na jeho chybu a pak dodává: 

„Přesně naopak.“ Žáci pracují a jsou potichu.  
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Učitelka k žákyni: „To jsi celá ty. Černé okno, fialový dům. Ty nemáš ráda barevné pastelky? 

Jak by se ti líbilo, když by tě maminka dala celou do fialova?“ Snaží se žákyni navést na to, 

aby používala barevnější a realističtější barvy.  

Učitelka: „Já si to prohlédnu. Jestli jste to vymalovali správně, tak dostanete pochvalu.“ 

(Pochvala je razítko). Chodí mezi lavicemi a říká chyby. U Vaška říká po chvilce: „Tady je to 

dobře.“ Dává mu razítkovou pochvalu do pracovního sešitu.  

Učitelka: „Jedničky vám napíšu do notýsku zítra.“ Děti trochu protestují. 

Výuku paní učitelky přerušuje hlášení z rozhlasu – mužský hlas hlásí, že se má někdo dostavit 

do ředitelny. (Nerozumím úplně přesně kdo.)  

Žák se ptá paní učitelky: „Kdo půjde někam o přestávce.“ Učitelka mu odpovídá: „Já půjdu 

někam o přestávce.“ 

Učitelka se ptá žáků: „Kdo dostal hvězdičku do sešitu?“ Děti se hlásí. Paní učitelka jim 

rozdává kartičky s obrázky jako pochvalu. Učitelka se ptá dětí: „Kam dáváme pochvaly?“ 

Vidím, jak je žáci dávají do penálu. Zahlédnu, že na pochvalném obrázku je např. krteček. 

Děti hlučí a sdělují si vzájemně, kdo má již nasbíráno co za obrázek. 

Učitelka je ztišuje: „Budeme tiše a povídá jen jeden.“ Vyvolává žáka k tabuli a ptá se: „Co jsi 

dělal včera, když jsi přišel ze školy?“ Žák má před celou třídou říci, co včera dělal. Žák říká: 

„Připravil jsem si aktovku a věci do školy.“ Žák dále neví, co dál říkat a mlčí. Učitelka se ptá 

dále: „Jak sis hrál?“ Žák reaguje: „Hrál jsem si s novou pistolí, kterou jsem našel.“ Učitelka 

se ptá celé třídy: „Co s věcí, kterou najdete? Co když je to málo cenná věc, např. korunka.“ A 

rovnou odpovídá: „Tak se zeptáme kamarádů, jestli to neztratili, a když ne, tak si ji necháme.“ 

Vašek na to reaguje: „Někdo jednou našel klíčky od auta.“ Paní učitelka se dále ptá: „Co 

s cennou věcí? Mobilem, foťákem?“ Žáci většinou odpovídají: „Odneseme na policii.“ 

Učitelka reaguje: „Ano. Nebo to odneseme na obecní úřad, oni nález vyvěsí na vývěsku.“ 

Učitelka vyvolává k tabuli další žákyni: „D.“ Zvoní na přestávku. Učitelka dodává s 

výhrůžkou: „Kdo nebude žákyni D. poslouchat, tak mu sním svačinu.“  

Žákyně D. odpovídá na stejnou otázku jako první žák (co dělala včera, když přišla ze školy): 

„Udělala jsem úkol a hrála si.“ Učitelka posílá žákyni zpět do lavice. 

Učitelka ukončuje hodinu slovy: „Nemáte dnes úkoly. Sešity zavřít a dejte si je do lavice. Ne 

do tašky, protože úkol nemáte.“ 

Přestávka: Vašík svačí. Svačinu má připravenu úhledně ve svačinové krabičce.  

 

Celkově mi přišlo, že se paní učitelka jak v hodině matematiky, tak českého jazyka za každou 

cenu snažila, aby s dětmi udělala co nejvíce úkolů. Jednak asi proto, abych viděla, jak s dětmi 
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hezky pracuje. Možná se snažila dělat tolik úkolů proto, aby děti zaměstnala a ony neměly čas 

na zlobení a vyrušování.  

 

Pondělí, 19. 9. 2011 

 

2. POZOROVÁNÍ 

Pozorování se mělo uskutečnit ve středu dne 14.9.11 a to 3. a 4. hodinu, ale pan ředitel mi 

zavolal, že nadaný žák je tento týden nemocný, takže se pozorování neuskutečnilo. 

Následné pozorování se uskutečnilo 19.9.2011. Jelikož jsem ještě neměla možnost se 

seznámit s panem ředitelem, před výukou jsem se zastavila u něho v ředitelně, rovněž proto, 

abych mu předala dopis od vedoucí mé práce. Pan ředitel mi na přivítanou podal ruku a řekl, 

abych se na chvíli posadila. Řekl mi, že bych určitě nemusela za nadaným žákem jezdit tak 

daleko, že by se jistě nadaný žák našel buď v místě mého bydliště, nebo na školách v Praze. 

Panu řediteli jsem se snažila vysvětlit, že jsem poptávala všechny školy v mém bydlišti a přes 

Pedagogicko-psychologické poradny i školy v Praze, ale že nadaný žák diagnostikovaný PPP 

jako nadaný a zároveň nastupující jako nešestiletý do 1. třídy, je právě v jejich škole. Pak mi 

povídal o tom, že zde na škole, mají spoustu šikovných dětí. Dále mluvil o tom, že zde již na 

škole jednoho nadaného žáka mají. Podle křestního jména, které mi sdělil, se domnívám, že 

jde o staršího bratra nadaného žáka z 1. třídy (nadaný žák toto křestní jméno několikrát zmínil 

v tom smyslu, že se jedná o jeho staršího bratra). Dále pan ředitel mluvil o tom, že i nadaný 

žák Vašek má jisté grafomotorické problémy. Dále mi sdělil, že jsem hodně mladá (ve smyslu 

toho, že jsem plná ideálů a že asi nemám zkušenosti s pedagogickou činností). Také mi sdělil, 

že si myslí, že dříve než budu moci něco vyzkoumat, tak mé pozorování skončí (ve smyslu 

toho, že mám vyčleněn příliš krátký čas na to, aby se ukázalo, zda je opravdu nadaný). 

(Celkově to na mne působilo tak, že pan ředitel je skeptický k nadání žáka z 1. třídy, 

upozorňuje hlavně na jeho nedostatky a bere to tak, že vše se ukáže až časem).  

Z ředitelny jsem se přesunula do 1. třídy. Pozdravily jsme se s paní učitelkou, jelikož se s ní 

bavili dva rodiče, tak jsem si šla sednout rovnou na své místo. Již podruhé pozoruji, že někteří 

rodiče vodí své děti až do třídy, kde jim pomáhají vyndat na lavici i potřebné pomůcky, jako 

např. penál, pracovní sešity apod. (pokud bych to měla srovnat s tím, když jsem chodila do 1. 

třídy já, nevzpomínám si, že by bylo zvykem, aby rodiče s námi jako prvňáčky chodili až do 

třídy).  

Paní učitelka změnila zasedací pořádek (což avizovala na mém prvním pozorování). 
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Vidím, že nadaný žák se baví se svým vedle sedícím spolužákem. Ukazuje mu penál a 

spolužák mu ukazuje nějakou hračku draka.  

Před zvoněním paní učitelka žádá žáky, aby si vyndaly červené notýsky a daly jí je. 

Na prostřední tabuli jsou čísla 1,2,3,4,5 a znaky jako hroznové víno, koláčky, postavičky 

dívek a chlapečků. 

Na levé tabuli písmena tiskací, plakát s obrázkem na malé „a“ velké „a“ a na malé a velké 

„o“. Dále napsané 4 řady z malých a velkých písmen „a“, „o“, které jsou barevně odlišeny. Na 

pravé tabuli jsou obrázky ovoce a zvířat a pod nimi kostičky.  

 

1. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50-8.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 19.9.11 všichni přítomni 

 

Učitelka: „My jsme slyšeli, že zvonilo. Stoupneme si a popřejeme si pěkný den.“ (žáci si 

stoupají). Učitelka: „Dobrý den.“ Děti odpovídají: „Dobrý den.“ 

Učitelka: „Protože byl víkend, tak jste prožili spoustu zajímavých věcí.“ Děti se hlásí. Nadaný 

žák Vašek se hlásí mezi prvními. Paní učitelka vyvolává Vaška: „Já měl předevčírem 

narozeniny. Byl jsem taky nemocný. K narozeninám jsem dostal kaktus, nějaký lepáky (pozn. 

to jsou nějaké hračky, které se dají kamkoliv přilepit, např. na čelo), mikinu (stoupne si a 

mikinu ukazuje), letadlo a vysvětluje paní učitelce: „takhle to chytnete…“. Učitelka reaguje: 

„To plachtí?“ Vašek kývá. 

Učitelka dodává: „Vaškovi popřejeme a zazpíváme mu hodně štěstí, zdraví.“ Paní učitelka 

zpívá společně s dětmi: „Hodně štěstí, zdraví…“ 

Vašek dodává: „Ještě jsem dostal lego.“ Učitelka se ho ptá: „Který dárek ti udělal největší 

radost?“ Vašek odpovídá: „Kaktus. Já mám rád kaktusy.“ Paní učitelka se dále ptá: „Jaký je?“ 

Vašek: „Je dobrý.“ Paní učitelka reaguje: „Tys ho chutnal?“ Vašek: „Ne. Je hezkej. Malej 

šišatej kaktus, který píchá.“ Učitelka se ho dále ptá: „Jak se o něj budeš starat?“ Vašek: 

„Musím ho zalévat, musí být otočený ke slunci. Nesmí se s ním otáčet.“ Učitelka říká: „Ano, 

s některými kaktusy se nesmí hýbat a nesmí se přenášet. Ne, moc zalévat.“  

Vyvolává dalšího žáka, aby dětem pověděl o svém víkendu. Žák K.: „Měl jsem svátek. Dostal 

jsem nějaký letáky. To jsou takový příšerky s různými hlavami.“ Učitelka se dětí ptá: 

„Jmenují se hnusáci, lepáci? Hlavně mi to nenoste do školy. Nenoste mi to školy. Nebo 
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jednoho mi přineste. Jen jednoho.“ Učitelka dodává: „Žákovi K. zazpíváme potom.“ Paní 

učitelka vysvětluje dětem, že by s tím teď ztráceli čas. 

Paní učitelka vyvolává další žákyni. Žákyně E. říká: „K nám přijela babička na návštěvu.“ 

Paní učitelka se jí ptá: „Co jsi s ní zažila?“ Žákyně E.: „Přivezla nám spoustu sladkostí.“ 

Učitelka se ptá znovu: „Ale co jsi s ní zažila?“ Žákyně mlčí.  

Paní učitelka dává slovo další žákyni. Š.: „Byli jsme na večeři.“ Učitelka: „Ty jsi byla 

s holkama venku? Žákyně Š. odpovídá: „Hrály jsme si na hry.“ Učitelka ji opravuje: „Ne, 

hrály jste hry.“ 

Učitelka vidí, že jeden žák se úpěnlivě hlásí a ptá se: „Je to důležité?“ Žák K. odpovídá: 

„Přinesl jsem dětem bonbónky.“ Učitelka mu říká, že bonbony může rozdat dětem o 

přestávce, protože teď je výuka. 

Učitelka k žákům: „Ukažte mi, jak se pěkně sedí. Židličku žáku K. přisuneme, abychom 

neseděli na náměstí.“ 

Učitelka: „Poznáváme a rozlišujeme velké a malé „a“ a velké a malé „o“.“  

Učitelka dodává: „Mám tu hříšníky, kteří básničku k písmenku neřekli.“  

K tabuli jsou vyvoláni 4 žáci, k tabuli jde také Vašek, protože byl minulý týden nemocný a 

básničku k písmenu neříkal. (Děti se mají otočit k tabuli na obrázek, aby si připomněli tu 

básničku). Všichni 4 chlapci básničku společně říkají. Učitelka: „Dobře, tak se to naučili.“ 

Učitelka: „Další básnička je k písmenku „o“.“ 

K tabuli paní učitelka vyvolává čtyři dívky a říká: „Připomeňte si říkanku obrázkem.“ 

Učitelka: „Už nám tady zase někdo píská. J.“ (napomíná jednoho z žáků). 

Žákyně společně říkají básničku.  

Učitelka: „Teď sem dáme ještě klučičí skupinu“ a vyvolává 4 chlapce k tabuli a napomíná je: 

„Ruce z kapes. Podívejte, jak Vám to sluší.“  

Učitelka: „Pššš“ (tiší děti). 

Učitelka: „Říkanku budete říkat ještě zítra, kdo ještě nebyl.“ 

Učitelka se ptá žáků „Kdo si pamatuje říkanku hned ze školy?“ (polovina dětí se hlásí, Vašek 

se nehlásí).  

Učitelka: „Písmenka máme velká a malá. Učíme se dva tvary. Zkusíme číst z tabule řádky 

malých písmenek.“ 

Vyvolává jednu řadu uprostřed třídy. Učitelka k této řadě zadává: „Holčičky čtou žlutou řadu“ 

(tato řada má společně nahlas přečíst písmena, na tabuli je několik různých malých a velkých 

písmen na 4 řádcích, každý řádek má odlišnou barvu). 

Učitelka zadává další řadě: „Další řada, všichni co sedí za žákem V.“ 



13 

 

Učitelka: „Čtete modrý řádek“ (děti mluví potichu z důvodu, že si nejsou jisti). Paní učitelka 

je povzbuzuje: „Nahlas. Hezky nahlas. Jaké „a“, S.?“ Žákyně S. říká: „Velké A.“ 

Učitelka: „Teď chci slyšet řadu pěkně nahlas. Spustíme.“ 

Učitelka: „Kdo je ještě přetrumfne?“ (vyvolává další řadu, u některých dětí jsou slyšet 

chyby). Učitelka kárá jednoho z žáků: „K., ty jim to kazíš.“ 

Učitelka dětem zadává další úkol: „Vyndáte si desky s písmenky. Ne čísla! Písmenka.“ 

Učitelka: „Jak si upravit lavici, abychom mohli skládat? A zopakujeme si. Skládání písmenek 

je jako diktát. Protože neumíme psát diktát, tak skládáme. Od okna ke dveřím. Jako když 

navlékáme korálky.“ Zadává: „Malé „o“. A ruce pryč, jako když vás ta ručička pálí. Velké 

„A“. Kdyby někdo nestačil, tak zvedne ruce, já počkám“ (paní učitelka chodí po třídě a děti 

kontroluje).  

Učitelka jde k lavici nadaného žáka: „Tak Vašíčku. My budeme spolu skládat písmenka. 

S dětmi to budeme opakovat, protože jsi tu nebyl. Tak první písmenko. Ne ručičky pryč, vy 

jste takový nenechaví. Nesahat. Já vemu zapalovač a zapálím ho, aby tě to písmenko spálilo“ 

(společně s Vaškem sestaví jeho řadu písmen na lavici).  

Po splnění úkolu dětem říká: „Všem píšu jedničky ze skládání písmenek.“ 

Učitelka: „Zítra nás čeká nové písmenko. „e“. Někdo na toto sdělení vykřikne, já už znám 

básničku. 

Učitelka: „Zavřete desky a schovejte je do tašky. Zkuste je schovat dřív, než řeknu tu 

básničku“ (a říká krátkou básničku).  

Učitelka: „Jestli si pamatujete, tak jsme se učili psát velké „O“ a „A“. Ukažte ve vzduchu. 

Malujeme písmenko „O“ ve vzduchu. Od čepičky nahoře směrem k oknu.“ 

Učitelka: „Teď zkusíte ta písmenka psát.“ 

Učitelka k jedné žákyni: „Š., teď ne“ (žákyně ji podává notýsek) a dodává: „Ty si vzpomeneš 

vždy uprostřed něčeho.“ 

Učitelka vysvětluje další úkol: „Kam se do chlívečku kostiček schovalo písmenko „u“? Např. 

slovo hruška. Kde slyšíte hlásku „a“?“ (děti křičí, že na konci). Učitelka: „Žáku K. pojď 

napsat písmenko „a“.“ (Žák K. ho píše správně do příslušného čtverečku na tabuli). Učitelka: 

„Výborně. Další slovo: víno. Pojď napsat žáku T. Ty jsi levák, dobře. Další je ananas. Žák K. 

křičí na začátku. Je tam ještě jednou. Počkejte, až to napíše a pak si to vyslabikujeme.“ 

Učitelka: „Co je další? Koza. Jak dělá koza?“ Děti dělají: „Béé.“ Učitelka: „To je špatně“ (a 

opravuje žáky).  

Učitelka: „Koza, slabikujeme. Tam slyšíme známé hlásky. „O“ a „a“.“ (Vyvolává žáka H.).  

Někdo píská. Učitelka: „Nepískáme. Já vím, že jste všichni z vesnice, ale ve škole ne.“  
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Učitelka říká k dětem: „Vy jste měli domácí úkol. Hra proč a proto. Proč jste měli domácí 

úkol?“ Chvíli je ticho. Jeden z žáků: „Abychom se mohli učit i doma.“ Učitelka: „Proč 

musíme zalévat kytičky na okně?“ Jeden z žáků: „Aby neuvadli.“ 

Učitelka: „Vyndejte si pracovní sešity. Zepředu dozadu. Máváme, dokud je všichni nebudou 

mít vyndané. Stačí. Najděte si stránku s domácím úkolem. Najděte si stranu. Co jste měli 

žákyně K. za úkol?“ Žákyně odpovídá a učitelka opakuje zadání domácího úkolu: „Nakreslit 

obrázek, kde slyšíme ve slově hlásku „o“. Některé obrázky jsou velice pěkné, to si zaslouží 

pochvalu.“  

Vašek: „Já nakreslil ovál.“ Učitelka: „Výborně. Vašíčku, co je to ovál?“ Vašek: „Taková 

šiška.“ Učitelka: „Takže kruh, na který někdo šlápl.“  

Učitelka zadává další úkol z pracovního sešitu: „Myška může skočit před kočkou na další 

kámen, když správně přečtete písmenko.“ 

Někdo pokašlává. Učitelka: „Kdo tady kašle? Žáku J.! Tak si odkašlej, ručičku před pusu, ale 

nedělej nám tady takové zvuky.“ 

Žáci pokračují v zadaném úkolu. Paní učitelka vyvolává jednotlivé žáky. 

Učitelka vyvolává žákyni K. a říká jí: „Trošku jsi to popletla. Ale opravila ses, tak můžeš 

malovat.“ 

Paní učitelka jde za dveře a říká: „Já tady vůbec nejsem. Pěkně nahlas, abych to slyšela.“ Děti 

čtou písmenka nahlas společně. Říkají je správně, takže učitelka jim říká: „Takže malovat 

můžeme všichni.“ 

Učitelka učí žáky správnému držení tužky a říká: „Tužtičky míří dozadu. Kontrolujte si ty 

tužky. Měl jste někdo ruku v sádře? (několik dětí se hlásí) Tak si představte, že tohle (paní 

učitelka si ohýbá dlaň k lokti) jste s tou ručičkou udělat nemohli.“ (Vašek bez hlášení něco 

říká paní učitelce, nerozumím mu to). „Tak si to představte.“ Paní učitelka mluví ke mně: „Ty 

mají tak hrozné návyky při psaní. To už měli umět, s tím teď moc neuděláme.“  

Paní učitelka chodí po třídě a opravuje některé žáky, k jednomu žákovi říká: „Držíš moc 

dole.“ 

Zvoní. 

Některé děti křičí: „Jooo.“ Učitelka: „Žáku V., ty to natíráš všechno nazeleno, jak vrata.“ 

Učitelka: „Teď zvonilo na přestávku, já vás nebudu nutit to domalovat. Teď to zavřem a 

z lavice si vyndáme matematiku, abychom to pak nešťárali.“ 

Učitelka: „Teď máme přestávku, jen abyste se napili a došli na záchod. Nesvačíme ještě.“  

Je slyšet hlášení z rozhlasu.  
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Přestávka: Vašek pije pití z láhve. Běží na chodbu. Za 5 minut se vrací do lavice a 

kouká na desky pracovního sešitu. Sešit nyní otvírá a listuje v něm. Ostatní děti lítají po třídě, 

nikdo se nevěnuje podobné činnosti.  

 

2. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 -9.30 

 

Učitelka k žákyni: „Š., zavři. Kluci na místo. Teď zavřu oči a pak budete mít všechno 

připraveno.“ 

Učitelka: „Kdo mi nedal tyhle notýsky? Já je potřebuji pro sdělení pro maminky.“ Po chvilce 

dodává: „Pro tatínky.“ 

Do třídy vchází jiná paní učitelka. Paní učitelka 1. třídy zvolá: „Vitamínky. Objednávali jste 

si ovoce zdarma. Dneska dostanete blumičky.“ Jiná paní učitelka dodává: „Dvě blumičky.“ A 

společně z velké igelitové tašky přendávají 56 blum a odpočítávají to. Učitelka 1. třídy 

dodává: „O velké přestávce dostane každý dvě blumy.“ Jiná paní učitelka poté odchází ze 

třídy. 

Vašek bez vyvolání: „Bratr H. (bratr Vaška), to ovoce nejí.“ Učitelka: „On nejí žádné ovoce?“ 

Vašek paní učitelce odpovídá: „Jí pomeranče, mandarinky.“ Učitelka reaguje: „To je také 

ovoce.“ 

Učitelka: „Dneska je to takové chaotické.“ (Zdá se mi, že tato věta je určena mně, abych ji 

omluvila.)  

Paní učitelka v duchu počítá žáky a pak říká: „Někdo mi nedal notýsek.“ Za chvilku se hlásí 

žák K. a podává paní učitelce svůj notýsek. 

Učitelka vyvolává žáka k tabuli a ten počítá 1,2,3,4,5 a děti pak zpívají: „Cos to, Janku, cos to 

sněd, brambory pečený, byly málo maštěný.“ Pak vyvolává žákyni D., ta počítá 1,2,3,4,5 a 

děti pak zpívají: „Cos to, Janku, cos to sněd, brambory pečený, byly málo maštěný.“ 

Učitelka: „My se podíváme tady na tabuli. Už nezpívejte, to stačilo“ (tiší některé žáky, kteří si 

ještě pobrukují písničku). Paní učitelka chvilku bez mluvení čeká, až se třída utiší a pak dětem 

říká: „Podíváme se na tabuli, my jsme tam propašovali ještě tuto číslici (paní učitelka prstem 

ukazuje na tabuli na číslo 0) a my víme, že je to nula.“ Paní učitelka vyvolá žáky a říká: 

„První číslice?“ (děti správně odpovídají, že je to nula), „Poslední číslice?“ (Děti správně 

odpovídají, že je to pět). A dále se paní učitelka ptá: „Hned za pětkou? Hned před dvojkou? 
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Hned za trojkou? Hned za čtyřkou?“ A podobně. Pak mají žáci společně říkat všechny číslice, 

které následují za číslem čtyři (děti to říkají správně).  

Učitelka zadává pohybové cvičení: „Protáhneme se, ruce nahoru. Jedna, druhá“ (děti mají 

kývat s rukama nad hlavou doprava a doleva). Učitelka jim říká: „Nezívejte. Vy jste opravdu 

slavily ty narozeniny a svátky…“ (Vašek také dělá toto pohybové cvičení. Když se Vašek 

ohýbá doprava až pod úroveň své lavice, tak vedle sedící spolužák a kamarád pokládá svou 

levou ruku na Vaškovu tvář. Ten ho nijak neodstrkuje, zdá se, že mu to nevadí.) 

Učitelka dětem říká další cvičení: „Vždy, když řeknu barvu, tak budete říkat čísla“ (myšleno 

barevně napsaná čísla v řadách na tabuli). Učitelka říká: „Modrá.“ Děti společně nahlas říkají: 

„4,3,2,1,5.“ Učitelka: „Žlutá“ a děti odříkávají společně nahlas další řadu čísel atd. 

Učitelka: „Já rozdám číslice“ (rozdává vybraným dětem čísla na kartách). Děti, které dostaly 

od paní učitelky číslice, jdou s číslicemi na kartách k tabuli, jsou to čtyři děvčata a Vašek. Své 

číslice na kartách ukazují spolužákům. Učitelka mluví ke všem dětem ve třídě: „Ty číslice se 

nám pomotaly, tak je srovnáme.“ K dětem u tabule: „Vy vždycky řeknete, já jsem číslo 1.“ A 

paní učitelka se ptá všech žáků ze třídy: „Kam si stoupne?“ Odpovídají různě (např. dopředu), 

ale správně. Učitelka říká: „Na 1. místo.“ Učitelka říká k žákyni V. u tabule, které neví své 

číslo: „Vy jste vždycky dračice, jak sem přijdete, tak se začnete upejpat.“ (Žákyně V. to své 

číslo neví, říká, že je pětka, ale má číslo 3, takže jí paní učitelka a žáci ve třídě pomáhají.) 

Přichází na řadu Vašek a říká správně: „Já jsem dvojka.“ (Děti správně určují, že si má 

stoupnout mezi 1 a 3. Vašek si tam jde také bez zaváhání stoupnout). Takto postupně 

společně paní učitelka s celou třídou seřadí spolužáky od 1 do 5. 

Děti pak říkají, my jsme napovídali. Učitelka: „Budete ve škole napovídat kamarádům, jen 

když vám řeknu. Žákyně V. musí sama, aby se to naučila.“ 

Učitelka: „Vyndejte si desky s číslicemi.“ Děti trošku hlučí, takže paní učitelka je napomíná 

se slovy: „Já mám doma takové špunty do uší, tak si je přinesu. Vy vždycky hlučíte.“  

Učitelka: „Já budu diktovat, takže opozdilci budou mít smůlu a nestačí skládat.“ Učitelka 

kontroluje žáky v lavicích a napravuje je. 

Vašek bez hlášení: „Paní učitelko, vy jste my nedala čtyřku“ (myšleno kartičku s číslem 4). 

Učitelka reaguje: „Pětku jsem ti posílala a čtyřku, to jsi tady byl.“ Učitelka po chvilce dodává: 

„Asi se ztratila. Máš ji, jinak bych ji tu měla. To bude problém. Tak ti tady uděláme jako 

čtyřku, ale budeme ji hledat.“ (Učitelka odstřihává nůžkami Vaškovi náhradní kartičku 

s číslem 4). Učitelka říká: „Vašku, pojď sem.“ (Vašek jde ke stolu paní učitelky). Dává mu 

číslici a ptá se ho: „A Vašíčku, co máš v puse?“ Vašek odpovídá: „Já měl ráno vysočinu a 

mám to jako v puse“ (naznačuje, že ho to jako dráždí). Učitelka: „Tak vysmrkat.“ (Dodává, 
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zda chce kapesník, Vašek odpovídá, že má svůj a vytahuje z kapsy u kalhot vlastní látkový 

kapesník). 

Děti mají jako další úkol vyndávat z desek číslice, které jmenuje paní učitelka. Vyndají na 

lavici všechny čísla až na číslo 3. A učitelka se ptá: „A chybí nám tři.“ Jde k žáku M. a kárá 

ho: „Ty to skládáš, jak to jde za sebou. To nechceme. Děti opakujeme číslice“ (mají je 

opakovat v pořadí, ve kterém je předtím jmenovala). Učitelka pak podle tohoto jmenování 

pomáhá žáku M. příslušné číslice skládat. Slyší, jak to žák H. sedící nedaleko žáka M. 

jmenuje špatně, a proto dodává: „Jinak jste to měli správně kromě žáka M. a žáka H.“ 

Učitelka: „Teď vyndejte správný počet teček“ (žáci mají vyndat na lavici správný počet teček 

pod již vyndané kartičky s číslicemi). Učitelka dodává: „Na ty číslice nesahejte.“ Pak žáky 

kontroluje. Učitelka dětem zadává: „Ukliďte si hezky číslice do desek a seřaďte je od 1 do 5.“ 

Vidím, že Vašek je plně zaujat touto činností. 

Učitelka: „Teď budeme čísla 1,2,3,4,5 delší dobu procvičovat a budeme se je učit 

psát!“(Sdělení je určené jednak pro děti, ale domnívám se, že i pro mne).  

Učitelka: „Teď budeme hrát hru všechno lítá. Já vám budu ukazovat kartu s tečkami a budu 

tvrdit, že je tam počet teček 1,2,3,4,5, když budu mít pravdu, budete mít ruce dole, když ne, 

tak ruce nahoru.“ Jedna žákyně jde mezitím ke koši bez zeptání učitelky a vrací se zpět do své 

lavice. Začínají se zadaným úkolem. Učitelka: „Čtyři“ (děti mají ruce nahoře, protože je to 

lež, protože paní učitelka ukazuje 5 teček a paní učitelka se dětí ptá, kolik je tedy na kartičce 

teček), stejnou kartičku nechává v ruce a říká: „Pět“ (děti mají správně ruce dole, jakože je to 

pravda), dále říká paní učitelka „Sto“ (děti se smějí, včetně Vaška). Vašek správně určuje, vše 

má správně. 

Učitelka zadává další úkol: „Jmenuj mi počet, čeho je ve třídě. Rozhlédnout se.“ Napomíná 

žákyni: „Š., ale my jsme se učili. Máš ve zvyku všechno předkládat bez určení.“ Paní učitelka 

ukazuje číslici 5 a děti mají určit, co je ve třídě 5x. (ze spodní třídy je slyšet hudba, což 

některé děti také zaznamenaly.) 

Učitelka: „Vyndáte sešity. Já vám dám klíč a zamknete pusy“ (reakce na hlučení žáků). Paní 

učitelka vysvětluje další úkol: „Tady je holčička Zuzanka, ta se chce obléci. Teď se zeptám, 

zkuste se hlásit, jakou barvu budou mít šaty, když si vybere druhé?“ (Vašek asi přemýšlí a má 

palec v puse). 

Paní učitelka zve pět dětí k tabuli (tři chlapce a dvě dívky), aby žákům vysvětlila, co znamená 

první, druhý, třetí atd. Dává jim do ruky karty s číslicemi a ptá se: „Kdo stojí v řadě první?“ 

Děti odpovídají: „Žák T.“ Učitelka: „Kdo druhý?“ Děti odpovídají: „Žákyně K.“ 

A teď s těmi šaty. A pokračují se zadanými úkoly. 
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Vašek říká paní učitelce: „Já myslel jako místo kytiček čárky (vysvětluje paní učitelce, že 

doma, když byl nemocný, maloval do řádku za příslušná čísla čárky). Učitelka: „To je 

v pořádku, my jsme malovali kytičky. Vašíčku, jaké bys jí dal šaty, když má blonďaté 

vlásky?“ Vašek odpovídá: „Žluté.“ Učitelka: „Ne“ a vyvolává dalšího žáka. Žák: „Modré.“ 

Učitelka: „Ano, modré, protože má modrou mašli ve vlasech.“  

Učitelka: „Vašíčku pojď ke mně. Já ti to zkontroluji.“ Vašek jde k paní učitelce a podává paní 

učitelce svůj pracovní sešit.  

Žák se ptá paní učitelky: „U pětky máme udělat pět čtverečků?“ Učitelka: „Co myslíš? 

Nebudeme k pětce malovat jeden čtvereček? Ano pět.“ 

Učitelka zadává samostatný úkol Vašíkovi: „Tady jsou obrázky, spočítáš a spojíš šňůrkou 

obrázek s číslicí. A budeš mít hotovo.“ (Úkol, který dělají ostatní žáci, má Vašek 

vypracovaný z domova, protože to měl zadáno jako práci domů, když byl minulý týden 

nemocný). 

Děti, které jsou s úkolem hotové, chodí ke stolu k paní učitelce. (U stolu učitelky stojí šest 

žáků). Paní učitelka se těchto žáků ptá: „Budu vám dávat jedničky nebo razítka?“ Děti říkají: 

Jedničky.“ Učitelka: „Dobře, tak jedničky.“ Dětem, které to mají správně, zadává stejný úkol 

jako Vašíkovi.  

Učitelka: „Abyste tady nemuseli stát, dejte mi sem sešity. Pojďte si pro práci navíc. Ono bude 

zvonit, tak už ne. Teď máte přestávku na svačinu a nezapomeňte, že máte tělocvik.“  

Přestávka: Vašek si uklízí věci do tašky. Učitelka: „Jé, já jsem vám nedala ty 

blumičky.“ Rozdává blumy dětem do lavic. Vašek si úhledně vyrovnává na lavici svačinovou 

krabičku a dává si svačinu.  

 

Úterý, 27. 9. 2011 

 

3. POZOROVÁNÍ 

Vlevo na tabuli jsou na A4 psací a tiskací velká a malá písmena: „a, o, e, u“. Znaky ovoce a 

zeleniny. Uprostřed číslice 1,2,3,4,5. Znaky ovoce a zeleniny, které jsou označeny v poměru 

větší (<) a menší (>), Vpravo jsou tiskací písmena: „a, e, o, u“ v různých barvách a čtverečky.  

Velká přestávka: Přicházím do třídy v půlce velké přestávky. Paní učitelka má pro 

mne připravený zasedací pořádek, jak jsme se minule dohodly. Vašek se jde na něco zeptat ke 

stolu paní učitelky a jde zpět do lavice. Vašek sedí u sebe v lavici a má na lavici připraveno 

krabičku s modelínou a hraje si s ní.  
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3. vyučovací hodina: Pracovní výchova 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

3. vyučovací hodina: 9.50 -10.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 27.9.11 všichni přítomni  

 

Jiná paní učitelka si bere půlku třídy.  

Učitelka: „Už jsi dojed, nedojed, tak to budeš muset dojíst o příští přestávce.“  

Učitelka: „Vy nemáte mít modelínu, žáku J., ty jsi normálně zmatkař. Máš mít nůžky a 

lepidlo. Teď ti utekli. Víš, kam máš jít?“ J.: „Dolů.“ (pak žák J. odchází, nedaří se mu otevřít 

dveře. Učitelka říká, aby víc zabral. Stejně mu to nejde. Jdu mu pomoci. Nechce. Jde mu 

pomoci paní učitelka). 

Učitelka: „Zkuste říct žákyni V., co jste si měli připravit na lavici“ (vybízí žáky, aby 

spolužačce pomohli). „Nůžky a modelínu.“ 

Vidím, že nadaný žák Vašek má na lavici připravenu modelínu a penál.  

Paní učitelka začíná úvodem, ve kterém dětem vysvětluje, že dnes budou pracovat 

s modelínou. Vysvětluje výhody modelíny, že se dá dobře tvarovat, je barevná, nešpiní. Jen 

trochu mastí. Paní učitelka říká: „Pak si umyjeme ruce teplou vodou a mýdlem. Modelínu 

nebudeme jíst, některé modelíny jsou voňavé, ale nebudeme je dávat sourozencům, oni by je 

mohli jíst. Reaguje na teplo lidské dlaně. Nikdo na nic nesahá, podíváme se sem. Původní tvar 

je váleček, ale do toho to nikdy nedostanete, nikdo ji nemůže chtít mít jako novou.“ Paní 

učitelka pokračuje: „Dvě barvy se pak nedají oddělit od sebe, budeme se snažit modelovat 

tak, aby ty barvy dokázaly oddělit. Později budete chodit na keramiku, teď ještě ne.“ 

Učitelka zadává dětem další úkol: „Někdo sem půjde, žákyně E., zkusíš ne očima, ale hmatem 

říct, co to je? Otočíš se a dáš ručičky dozadu.“ Žákyně jde k paní učitelce a nasahává předmět 

(jablko), který jí paní učitelka podala. Žákyně říká, že je to jablíčko a určuje to správně. 

Vašek je také vyvolán. Má zavřít oči a přičichnout si. Říká, že je to hruška, pak se opravuje, 

že jablko. Není si jistý. (Správně je, že je to jablko). Pak je vyvolán žák M. Osahává a říká, že 

je to hruška. Učitelka: „Proč myslíš, že je to hruška? Žák odpovídá: „Protože je do špičky.“ 

Učitelka se ptá: „Poznáte po čichu hrušku a jablko?“ Žákyně S. očichává podaný předmět. 

Žákyně určuje, že první bylo jablko, druhá byla hruška. Učitelka: „Takže vidíte, že to poznáte 

i čichem. Je to zdravé, má to obrovské množství vitamínů, kdo jí ovoce a zeleninu, tak nebývá 

nemocný.“ Vašek spontánně reaguje: „Já nejradši ovoce.“ 

Učitelka zadává další úkol: „Podívejte se na destičky tady na tabuli. Žákyně V., já jsem říkala, 

že ovoce je nejčastěji na stromech, zelenina nejčastěji na zemi.“ Učitelka k jednomu žákovi: 
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„Ty jsi říkal, že máš nejradši okurku, salátovku.“ Učitelka zadává žákovi: „Vyber okurku, 

vyber co je zelenina: ředkev, mrkev, paprika, rajče.“ Učitelka: „Ano, tomu říkáme zelenina. 

Nejčastěji roste na záhonech.“ Paní učitelka určuje ze znaků na tabuli ovoce: hrušku, švestku, 

jablko, hrozny, meruňku a říká dětem, kdy se které ovoce sklízí. Vašek reaguje: „My tomu 

říkáme hroznové víno a z toho se dělá normální víno.“ Učitelka odpovídá: „Z vinných hroznů 

se dělají i nápoje pro děti.“ Vašek opět reaguje: „Třeba džusy.“  

Učitelka ukazuje hrušku s jablkem a říká dětem, že si vymodelují tyto dva tvary. Učitelka říká 

dětem: „Uděláme si i talířek. Vystřihne kruh, vy tomu říkáte kolečko. Vystřihneme ho 

z papíru. Nejdříve si vystřihneme kolečko. Žáku H., ty bys měl dělat, to co říkám. Měl bys mě 

poslouchat“ (žák totiž vyndává z krabičky modelínu na lavici).  

Učitelka: „Vstanete a půjdete si ke mně“ (děti jdou k paní učitelce), „tak abyste mě viděli, ale 

nezranili se o nůžky,“ (vysvětluje žákům jak vystřihnout kolečko), nestříháme špičkou 

(myšlenou špičkou nůžek), střihnout a pootočit kolečkem.“  

Jeden žák: „Já bych chtěl hodinky s vodotryskem.“ Učitelka: „Bys koukal na ně a oni by tě 

omyly.“ Jiný žák reaguje: „Já bych chtěl zlatý gormity s vodotryskem.“ Učitelka trochu 

naštvaně: „Ty gormite.“ Učitelka následně dětem dává červené a fialové čtverečky a jdou po 

jednom do lavic, aby si vystříhali vlastní talířky do tvaru kruhu. Učitelka žáky upozorňuje: 

„Pozor na nůžky, abyste někoho nezranili a hlavně sebe.“  

Vašek se ptá paní učitelky, jestli mu půjčí nůžky: „Máte nůžky?“ (paní učitelka mu je 

půjčuje).  

Děti stříhají své kruhy a chodí do koše vyhazovat odstřižky.  

Vašek jde k paní učitelce s tím, že se mu to nepovedlo. Učitelka mu říká: „Tady si začal 

hezky, ale tady si z té cesty někam odbočil.“ Učitelka mu ukazuje, jak má stříhat, Vašek jde 

pak do lavice. Učitelka: „Sedni si k tomu, Vašíčku.“  

Učitelka: „Zmáčkněte to do koše“ (myšleno, aby odstřižky v koši zmáčkly).  

Učitelka zadává dětem: „Z jednoho špalíčku vymodelujeme jablíčko, z jednoho hrušku. Co 

bude jednodušší?“ Někdo křičí hruška, někdo jablíčko.“ Učitelka: „Jablíčko.“ Žák H.: 

„Hruška.“ Učitelka: „Žáku H., u tebe je to vše naopak.“  

Učitelka: „Jakou barvu si vezmeme.“ Někdo křičí červenou. Učitelka: „Ano, já bych si vzala 

taky červenou.“ 

Učitelka dětem opět vysvětluje, že po modelování nedostanou zpět špalíček. „Jestli tady bude 

někdo ronit slzičky… (nejde to dostat zpět do špalíčku), s tím se musíte smířit.“ 

Vašek: „Já už mám červený ruce“ (na spolužáky). 
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Koulíme v ruce nebo na podložce. Vašek koulí na podložce. Učitelka: „Mně se to dobře koulí 

v dlaních.“ Učitelka: „Netlač na tu ruku, Vašíčku, normálně koulej.“  

Jablíčko má šťopku, v dlaních vykoulíme takovou šňůrčičku a přilípneme ji nahoru na to 

jablíčko. 

Vašek ukazuje paní učitelce svůj výtvor. Učitelka: „Ohni šťopičku a postav to na podložku.“ 

Učitelka: „Vidíte, modelína se dá ohýbat a nezlomí se.“ 

Učitelka: „Teď budeme modelovat hrušku.“ (Děti si berou zelenou barvu, paní učitelka 

žlutou). „V ruce promačkáme, abychom zahřáli tu hmotu.“ Žák H. je volán k tabuli, aby řekl, 

jak udělá hrušku. H.: „Uděláme váleček a pak to protáhneme.“ Učitelka: „Vem si kapesník a 

vysmrkej se.“ (Viděla, že popotahuje). 

Učitelka všem ukazuje, že musí udělat váleček a na jedné straně to musí vymačkat do špičky. 

Učitelka: „Pak uděláme štopičku.“ 

Učitelka: „Aby to bylo těžší, protože jste celkem šikovní, tak si přiděláme lísteček. Kdo má 

zelenou, vyndá si zelenou. Kdo nemá, dostane ode mne kousíček zelené a udělá si lístek.“ 

Podává ji i Vašíkovi. Učitelka: „K jablíčku přiděláme lísteček.“ (Jeden žák také žádá o kus 

modelíny na lísteček. Žák: „Děkuju“). 

Učitelka: „Uděláme špalíček a pak ho splácneme. Neviděli jste, tak pojďte ke mně, ono to 

není na dálku vidět.“ Paní učitelka již vysvětluje, ale až v půlce se přidává i žák H.  

Učitelka: „V té stopce u jablíčka zmáčkneme, ono se nám to tam pěkně nalepí.“ Učitelka 

k žákovi H.: „Ty to máš jak motýl, který se ti nalepil na jablíčko“ (opravuje ho). 

Učitelka: „Já se na to podívám.“ 

Učitelka: „S Vašíčkem ještě vystřihneme ten kroužek.“  

Učitelka obchází třídu. Těm, kteří to mají hezké, dává pochvalu ve formě obrázku. Vašek také 

dostává. Učitelka: „Povedlo se ti to také moc, akorát ten tácek musíme vystřihnout.“ 

Děti mají své výtvory odnést dozadu. Učitelka: „Podíváme se, které jablíčko s hruškou se nám 

líbí?“ Vašek přichází poslední, svůj výtvor nechává na lavici. Paní učitelka vybírá nejlepší.  

Učitelka: „Čichněte si k dlaním a ona je trochu cítit, ale ne nepříjemně, já jsem říkala, že pak 

si budete mít si ruce. Žáku K., Vašíku pojď sem“ (zve si k sobě ke stolu).  

Učitelka: „Až bude zvonit. Nech to na lavici.“ 

Učitelka: „Jestli tam vy vodníci nacákáte, tak budete vytírat.“ 

Učitelka: „Každopádně vás musím pochválit, protože se Vám to podařilo.“ 

Učitelka: „Modelínu uklidit do krabičky.“  

Učitelka o přestávce stříhá Vašíkovi kruh a ukazujeme mu, jak to bude dělat. Vašek ji napjatě 

pozoruje.  
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Přestávka: Vašek po té, co má kruh nese svůj výtvor dozadu k ostatním výtvorům dětí. 

Do třídy přichází žák z vyššího ročníku. Vašek drží v ruce nějakou hračku. Spolužák se ho 

ptá, co by si chtěl koupit a oba mizí na chodbě. Vašek se vrací do třídy, sklízí si věci na 

pracovní výchovu - modelínu a podložku a tyto věci nese do chodby do skříňky. 

 

4. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 -11.30  

 

Učitelka: „Lahve s pitím budou v tašce. Máme český jazyk, takže schováme pití.“  

Učitelka: „Takže žáku K., zase jdeš pozdě, už podruhé. Podívejte, jaké má zuby, já bych ti 

dala sladkosti, chroustat mrkev jak králík. Dneska jsi utratil nejmíň 30 Kč za sladkosti.“ 

Učitelka: „Pochvaly všichni schovají, já je nebudu vybírat, dneska už na to nemám čas, 

vyberu je jindy, najednou.“  

Učitelka: „My jsme vyráběli hrušky a jablíčka druhá skupina mi řekne, co vyráběli oni?“ 

Žákyně: „Taky jablíčka a hruštičky.“ Jiný žák: „Ale z papíru.“ Jiný žák: „Z papíru, který jsme 

trhali a pak jsme to nalepili.“ Učitelka: „Pojďte nám to ukázat dopředu. Pochlubte se.“  

Učitelka: „Pěkné, taky se Vám to podařilo, také vás musím pochválit.“ 

Učitelka: „Víte, jaký den bude zítra?“ Žák: „Středa.“ Učitelka: „Čím bude tento den 

významný?“ Některý žák: „Budeme doma.“ Jiný žák: „Státní svátek.“ Učitelka: „Svátek má 

také Václav.“  

Učitelka: „Co se chystáte dělat zítra, když budete mít volno? Jeden po druhém.“ Žákyně: 

„Jezdit na kole a hrát si v pokojíčku. Jiná žákyně: „Ráno vstanu a budu se dívat na pohádku.“ 

Učitelka: „Ano dávají pohádky. Když je hezky, tak jděte taky ven. Kdo se chystá někam 

s rodiči na výlet?“ Žákyně K.: „My půjdeme s maminkou někam daleko na procházku.“ Jiná 

žákyně: „Na dovolenou s babičkou.“ Učitelka: „To spíš na výlet, protože děti, když chodí do 

školy, tak nejezdí na dovolenou, aby nezameškaly ve škole.“ Žák: „Pojedem se koupat.“ 

Učitelka: „Kam?“ Žák neví. Učitelka: „Asi do bazénu.“ Žák: „Pojedeme sbírat brambory.“  

Učitelka: „Já se nechám překvapit, pak mi řeknete, co se stalo.“ 

Učitelka: „Žákyně V., co máš za problémy. Pláčeš?“ Žákyně V.: „Kroutí hlavou, že ne.“ 

Učitelka: „My se pochlubíme budoucí paní učitelce, jak umíme číst. Budeme se učit další.“ 

(Sdělení je podle mého názoru určeno mně). „Až budete umět číst, paní učitelka vám 

v knihovně půjčí knížku.“ 
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Učitelka: „Kdo se těší, až bude číst sám?“ Všechny, včetně Vaška se hlásí, že se těší, žák F. 

ne. 

Paní učitelka vysvětluje úkol dětem, rozdá kartičky těm dětem, které vyvolá. Ti, co mají velké 

písmeno, si stoupají dopředu, ti, co malé, tak dozadu. Děti se hlásí a křičí: „Paní učitelko, 

nebo Já.“ Ostatní děti jsou zklamány. Učitelka reaguje: „To nevadí, my budeme povídat.“ 

Učitelka: „Víte, jaké máte písmenko?“ Učitelka: „Vy řeknete, „říkají mi velké…“ a tvé 

miminko se ozve a řekne: „říkají mi malé...“ a tím se najdete. Učitelka s dětmi společně říkají: 

„Ty a já, my jsme dva, já jsem velký, ty jsi malý.“ (takto říkají a, o, e, u). Učitelka: „To jsme 

rádi, že jsme se našli.“ 

Učitelka přikazuje: „Teď se trošičku uklidníme.“  

Učitelka shrnuje: „Teď jsme se chlubili, jak umíme písmenka, ale i říkanky.“ 

Jeden žák se hlásí a říká: „Žák M. ujídá buráky“ (myšleno zpod lavice). Jiný žák reaguje: „To 

nejsou buráky, to je kukuřice.“ Paní učitelka jde k němu, bere mu to a říká: „Žák M. už to 

neudělá a žák K. také ne.“ 

Učitelka oznamuje: „Posadím se tady jako v divadle a budu poslouchat“ (- paní učitelka ukáže 

na písmenko a děti na toto písmenko společně říkají básničku). 

Učitelka se žáků ptá: „Můžu si vybrat herce?“ (Učitelka vybírá čtyři chlapce). Učitelka k 

Vaškovi: „Vašíčku, postavte se k lavici a budete říkat…“ (učitelka ukazuje ukazovátkem na 

tabuli na příslušné písmenko) a čtyři chlapci společně říkají básničku. Pak vybírá čtyři 

děvčata. Následně čtyři děvčata společně říkají básničku. Učitelka: „Vy herečky to moc 

zpíváte, zkuste znovu.“ (Všímám si, že Vašek něco říká svému spolužákovi). Učitelka říká 

dětem: „Poslední písmeno si řekneme všichni.“ 

Učitelka říká: „Hláska nás probudí“ (děti si okamžitě lehají na lavici). Učitelka říká slova: 

„Uličník“ (děti dávají hlavu nahoru), „ulice“ (děti dávají hlavu nahoru), „slepice“ (děti 

zůstávají s hlavou dole na lavici), „ulita“ (děti dávají hlavu nahoru). Učitelka se dětí ptá: 

„Držel jste někdo v ruce ulitu? Jak vypadá?“ (A pak společně s učitelkou malují ve vzduchu 

ulitu). Učitelka káravě říká: „Kluci jsou rozjívení“ (myšleno proto, že kluci schválně rukou 

shazují penály na zem). S učitelkou žáci pokračují ve hře - učitelka říká slova: „upadl, hora, 

anděl, únos.“ Učitelka na závěr říká: „Teď se vzbudíme všichni, když řeknu tři. Raz, dva, tři.“ 

Učitelka zadává: „Vezmeme si naše fialové sešity. Zepředu zajíčci. Najdete si stránku, kde 

jsme točili ty závity, ulity. Nejprve si rozcvičíme ruce.“ (Společně s učitelkou děti cvičí ruce 

ve vzduchu. Pozoruji, že Vašek točí nemotorně dlaněmi ve vzduchu na rozdíl od ostatních 

dětí).  
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Učitelka říká: „Dneska píšeme, minule jste psali jinde, stránky jsou pro vás problém. 

Zvednete hlavu a podíváte se na příslušnou stránku“ (- vysvětluje dětem kde a ukazuje jim to 

názorně). Učitelka zadává: „Nebudeme to dělat pastelkou, ale budeme to dělat tužkou.“ Žáci 

opakují: „Tužkou.“ Učitelka reaguje: „Nemusíte to po mě opakovat.“ Učitelka upozorňuje: 

„Pořádně si sedneme, natočíme sešit k oknu, praváci k oknu, leváci ke dveřím. Židličky 

přisunuté, nohy k sobě.“ Učitelka pak chodí po třídě a opravuje jednotlivě děti nevhodně 

sedící.  

Učitelka se ptá: „Kde budeme pokračovat? Počítejte, kolik jich dneska uděláme?“ (Děti 

počítají. Učitelka říká: „Šest, sedm, osm, devět, deset“ (a ukazuje na vzor čar v pracovním 

sešitu). Učitelka upozorňuje žáky: „Všechny tužky směřují dozadu.“ Učitelka dále říká: 

„Hezky volnou rukou, ne moc veliký, aby se vám tam vešly.“ Žák se ptá paní učitelky: 

„Takhle?“ Učitelka odpovídá: „Já se koukám. Dneska kontroluji směr tužky.“ (Vidím, že 

Vaškova tužka směřuje směrem dopředu a že je pravák). Žák říká učitelce: „Paní učitelko, 

tady lítá vosa.“ Učitelka reaguje: „Tak ji nechte lítat, lítá u stropu, ty sedíš u země.“ Učitelka 

se zastavuje u lavice Vaška, opravuje ho a říká mu: „To nemusíš gumou“ (- vede mu ruku), 

pak jde k dalšímu žákovi, pak se vrací k Vaškovi, aby mu napravila směr tužky směrem 

dozadu. (Vaškova tužka totiž směřovala po nápravě opět dopředu). 

Učitelka ke mně říká: „Končíme o pět minut dřív kvůli seřazení na oběd.“ 

Učitelka dětem vysvětluje: „Tomudle říkáme uvolňovací cviky. Někdo má ručičku šikovnou, 

někdo těžkopádnou.“ 

Učitelka žákům přikazuje: „Teď si tyhlety sešity uložíte do tašky. Složíme si všecko do tašky. 

Popřeju Vám hezký sváteční den zítřejší. Zvedneme si židličky.“ (Žáci zvedají židle na 

lavici).  

Končí o osm minut dříve.  

Přestávka: Vašek sedí u sebe v lavici a má připravenou modelínu.  

 

Pátek, 7. 10. 2011 

 

4. POZOROVÁNÍ 

Paní učitelka změnila zasedací pořádek. Vašek sedí stále ve třetí řadě, ale na jiném místě. Paní 

učitelka, když jsem se na to zeptala, mi to zdůvodnila tím, že jiní dva žáci se spolu bavili a 

rušili, a proto udělala tuto výměnu. 

Tabule: na zavřeném levém křídlu tabule jsou na obrázcích dlouhé samohlásky a pod nimi je 

vždy vzor slova s příslušnou dlouhou samohláskou (např. „í“ a pod ním je nakreslen míč). 
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Dále jsou tam obrázky různých předmětů a zvířat (např. glóbus, muchomůrka, kráva, kůň, 

čáp, tulipán, banán, mléko, zelí, pórek). Na půlce prostřední tabule jsou čísla a jednoduché 

příklady 1 + 1, 2 + 1 a také znaky v příkladu 2 rohlíky + 1 vánočka, 1 okurka + 2 mrkve, 1 

chlapeček + 1 holčička. Na pravé otevřené tabuli jsou na střídačku krátké a dlouhé 

samohlásky, např. „E, í, o, ú, U, a“, které jsou v řádcích v různých barvách.  

 

1. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 7.10.11 všichni přítomni 

 

Zvoní. 

Učitelka začíná hodinu: „Pozdravíme se.“ Žáci jednohlasně odpovídají: „Dobrý den.“ 

Učitelka: „My se učíme rozeznávat dlouhé a krátké hlásky“ (dále dětem opakuje rozdíl mezi 

krátkými a dlouhými hláskami). Domnívám se, že toto úvodní sdělení je adresováno nejen 

dětem, ale zejména mně, abych věděla, kam za tu dobu, kdy jsem s nimi nebyla, pokročili.  

Učitelka pokračuje: „My jsme se učili „Skákal pes“. Dnes zkusíme „Kočka leze dírou“ (děti 

pobrukují melodii písničky „Kočka leze dírou“ - používají krátké a dlouhé hlásky „a“ a zní to 

jako „A-a-a-a-á-a, a-a-a“. Zdá se mi, že ne všechny děti to pobrukují stejně). Učitelka 

vyvolává žákyni D., která má použít podobně krátké a dlouhé „i“ (žákyně zpívá: „I-i-i-i-í-i, i-

i-i“). 

Učitelka zadává další úkol: „Teď tady máme dlouhou samohlásku uvnitř slova“ (naznačuje 

dětem další úkol). Učitelka pokračuje: „Já vám dám hádanku“(a ptá se dětí, aby určili, co je za 

předmět na obrázku pod příslušným písmenkem na tabuli). Děti vykřikují různá slova, některé 

říkají správně, že jsou to pilulky. Vašek k tomu říká: „To vypadalo jako bílá čokoláda.“ 

Učitelka: „Ale kdyby jsi šel blíž, tak vidíš pilulky.“  

Učitelka upozorňuje děti na zvláštní znak nad písmenem „u“: „U“ s kroužkem, proč? To vám 

vysvětlím později.“  

Učitelka říká: „Teď je tady spousta obrázků, které pojmenujeme slovem. A řeknete mi, kterou 

souhlásku tam slyšíte? Co tam vidíte?“ Hlásí se Vašek: „To je glóbus.“ Učitelka: „Víš Vašíku, 

co je to glóbus?“ Vašek: „Je to obrázek zeměkoule.“ Učitelka ho doplňuje: „Je to koule.“ 

Vašek opakuje: „Je to koule, kde jsou všechna místa na zemi.“ Učitelka: „Vašku pojď mi 

ukázat dlouhou souhlásku, kterou slyšíš ve slově glóbus.“ Vašek ukazuje ukazovátkem dlouhé 

„ó“ (další děti se hlásí a stejně jako Vašek chodí ukazovat dlouhé souhlásky k tabuli, např. 
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muchomůrka, víno, čáp – při tomto slově 1 žákyně váhá a po pár vteřinách to určuje správně), 

paní učitelka ukazuje na další obrázek a říká: „Víte, jak se jmenuje tahle kytička?“ Někdo ze 

třídy provokativně vykřikuje muchomůrka (děti se tomu smějí). Vašek odpovídá správně: 

„Tulipán“(učitelka říká, že je to tak, jak říká Vašek). Učitelka pak dále pokračuje: „Co je 

tohle?“ Žákyně odpovídá: „Banán.“ Učitelka opakuje toto slovo se zvýrazněním dlouhé 

samohlásky, žákyně váhá, kde je právě dlouhá samohláska. Pak správně určuje dlouhé „á“. 

Učitelka: „Teď už se budu ptát. Mléko. Kde slyšíme dlouhou samohlásku?“ Žák jde k tabuli a 

váhá, učitelka mu to zvýrazněně stejně jako u předchozí žákyně opakuje. Učitelka říká: 

„Pórek.“ Vyvolává žákyni Š., která neví, kde je ta dlouhá samohláska. Učitelka káravě: „Ty 

se hlásíš, Š. a pak nevíš. Poradíme žákyni Š.“ Žáci ve třídě křičí: „ó“ 

Učitelka zadává další úkol: „Já vám budu diktovat a vy budete vytahovat z desek písmenka. 

Písmenka označují krátkou nebo dlouhou samohlásku. Je mi jedno, jestli je velké nebo malé.“ 

Učitelka začíná samohláskami: „a“, „í“ (a zároveň kontroluje žáky po lavicích, zda vytahují 

správná písmenka). Učitelka kárá žáka: „Ale vyslovuju, žáku M. „í“ (žák se následně 

opravuje). Učitelka pokračuje v zadávání: „o“, „é“. Učitelka k žákyni káravě: „Ty nerozlišuješ 

krátké a dlouhé. A víte čím to je? Vy protahujete všechny hlásky. Např. říkáte Dobrýýý 

deeen.“ Učitelka pokračuje: „i“, a poslední písmenko bude „u“ “ (Vašek to má správně). 

Učitelka říká: „Teď si ukazujte prstíkama.“ Učitelka káravě: „Žáku H., sedni si a písmenka 

polož.“ Učitelka: „Vyslovujte“ (žáci začínají číst společně řadu krátkých a dlouhých 

samohlásek).  

Učitelka: „Z toho vyplývá, že délku samohlásek musíme cvičit. Hlavně musíte cvičit doma. 

Najděte a uložte: „i“, uložte „o“ a takto pokračují, až mají uložena v deskách všechna 

písmena.  

Učitelka: „Zavřeme si desky, dáme si je do lavice. Vyndáte si svůj pracovní sešit a najdete si 

tady tu stránku“ (ukazuje ji názorně na svém sešitě). Někdo vykřikuje, že už tam pracovali. 

Učitelka: „Ano, tam už jsme pracovali. Vašíku, zavři desky, tobě se podařilo vysypat tvoje 

písmenka (myšleno na zem) a vidím, že to nemáš podepsané“ (kárá ho). Otázkou je, zda kárá 

přímo žáka nebo poukazuje na to, že mu to rodiče nepodepsali a že by to měli tedy napravit.  

Učitelka zadává úkol z pracovního sešitu: „Písmenka, která nás dovedou k dárku. Já si to 

prohlédnu, protože dneska si asi ten sešit nechám u sebe a budu to kontrolovat. Pamaloučku 

se budem šplhat po schodech k dárečku.“ Děti s paní učitelkou společně říkají: „u, e, a, o.“ 

Učitelka říká s dětmi: „Seberu dáreček a jdu zase dolů a děti říkají: „é, ó, í.“ Učitelka se dětí 

ptá: „Kdo se v tom dárečku může schovávat?“ Děti jmenují nějaké lepáky a gormity. 

Učitelka: „Co třeba knížku?“ Děti křičí nějaké názvy knížek, Vašek křičí: „Harryho Pottera.“ 
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Učitelka říká pro všechny (a zřejmě hlavně pro mne): „Včera jsme zkoušeli čtení a Vašíček 

uměl spoustu dalších písmenek (ale říká to tónem, že ne všechny byly správně). Takže 

Vašíku, ty se s tím čtením ještě potýkáš, to bys nezvlád.“ Učitelka pokračuje: „Já bych řekla, 

že ta knížka udělá větší radost. Holčičkám by udělali radost sponečky, čelenky. Nebo 

pastelky. Vy jste zvyklí na divné dárečky“ (hodnotí touhy dětí, které se jí zdají nevhodné). 

Učitelka zadává další úkol z pracovního sešitu: „Vy si vezmete pastelku a stejnou skupinu 

malujete stejnou pastelkou. Někdo jste to začali, někdo ne. Jmenujte krátkou a dlouhou 

samohlásku a vymalujte skupinu stejně.“ Učitelka: „Kdo je hotov, nechá si to na lavici a 

přijde sem ke mně k tabuli.“ (Vašek nejde k tabuli, ale pracuje na úkolu ve svém pracovním 

sešitu). Učitelka: „Všichni mají co dělat.“ (Děti, které mají hotovo, chodí po vyvolání paní 

učitelky k tabuli, kde na pravé otevřené tabuli jsou na střídačku krátké a dlouhé samohlásky, 

např. E, í, o, ú, U, a, které jsou zpřeházené v řádcích v různých barvách. Na některou 

barevnou řadu učitelka ukazuje ukazovátkem a děti mají číst krátké a dlouhé samohlásky 

(správnost čtení těchto písmem žáky je půl na půl, některým dětem to jde, některé čtou 

s chybami. Pokud čtou s chybami, učitelka je opravuje). Čte žák F. Učitelka vyzývá děti: 

„Děti, můžete teď všichni poslouchat. Žák F. vám teď přečte krátké a dlouhé samohlásky. Vy 

to také určitě uslyšíte“ (myšleno chybu, ale žák to tentokrát nepřečetl s chybou). Učitelka 

reaguje: „Napodruhé se ti to povedlo.“  

Učitelka říká: „Zavřete sešity, položte pastelky. Kdo nečetl, bude číst. Vytáhneme si fialové 

písanky. Znáte písničku, skákal pes přes oves? Budete zpívat. A naznačujte rukou, jak ten pes 

skákal přes oves.“ (Názorně ukazuje svou rukou, jak to mají naznačovat svýma rukama). 

Učitelka pokračuje: „Také mohl skákat zepředu dozadu. Nejdřív si k tomu hezky sedneme. 

Budeme zpívat a vy budete skákat.“ (Většina dětí máchá celýma rukama, Vašek mává jen 

předloktím s tím, že loket má položen na lavici).  

Učitelka říká: „Co se stane, když otevřu dveře? Zafouká vítr a ten sešity nakloní k oknu. 

Vezmeme si tužku a nejprve budeme tady u toho 1. obrázku obtahovat tady, co vidíme, ty 

zelené skoky. Stačí říkat jako říkanku a budeme ty čáry obtahovat. Ukažte, jak držíte tu 

tužku?“ (děti zvedají ruce a ukazují, jak drží tužku). Učitelka opravuje žáky: „Dole musí být 

kousek vidět, ne abyste mi tam žmoulali tu tuhu. Teď už budete pejsci sami a začnete dělat 

tyhlety..., žáku V.!, ty si necháš poradit od žákyně V. a na mne se nedíváš, děláš si, co chceš 

(kárá žáka). Učitelka pokračuje v zadání: „Začneme, volnou rukou obloučky. Žákyně A., vy 

děláte vše odzadu“ (opravuje ji) a dodává: „Od okna ke dveřím. Tužku opíráme tady, koukej, 

špetka, tužtičku opírám a směřuje za rameno (děti obtahují vše). Učitelka kárá žáka: „To 
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neděláme ještě, představte si, že tohle ještě neděláme (opravuje žáka sedícího za Vaškem, 

Vašek se otáčí, jakou dělá chybu). Paní učitelka ukazuje, který řádek mají dělat. 

Zvoní. 

Učitelka: „Už jsme doskákali, pejsek si půjde odpočinout. My to doděláme, pejska 

probudíme. Doděláme to poslední hodinu. Schovejte sešity. Matematiky a desky na číslice, ne 

písmenka, holčičky, číslice.“  

Přestávka: Vašek si sklízí věci, psací potřeby do penálu. U Vaška jsou 2 kamarádi. 

Vašek tancuje s kamarádem. Pak jde na chodbu. 

Paní učitelka jde ke mně. 

Rozhovor s učitelkou: Učitelka mi k Vaškovi sděluje: „Má encyklopedické znalosti, ale 

neumí to vysvětlit (např. jsme malovali ležatou osmičku, Vašek řekne, že je to nekonečno, tak 

jsem se zeptala, co to je, ale neuměl to vysvětlit).“ Učitelka se mne ptá: „Co jste 

vyzkoumala?“ (Myšleno u Vaška). Já reaguji: „Je aktivní, hlásí se.“ Učitelka oponuje: „Ale 

má grafomotorické deficity.“ Učitelka pokračuje v hodnocení Vaška: „On neumí číst. To jsem 

tady měla žákyni, která plynule četla. To Vašek ne, jsme četli, on četl, např. hrábě leží u chaty 

– ptal se, co je to za divné „i“?“ Učitelka mu vysvětlila, že je to písmeno „l.“ Učitelka 

pokračuje: „Nevěděl písmeno „h“. Učitelka pokračuje: „Byla tady maminka, která říkala, že 

umí počítat do deseti, ale já vidím, že to neumím napsat, mamince to říkám, on umí počítat, 

ale neumí psát, maminka na to: „Hm.“ Učitelka mne upozorňuje: „Nemá IVP – individuální 

vzdělávací plán.“ Učitelka dále sděluje nedostatky: „Drží špatně tužku, neumí stříhat, to jste 

viděla, je jednostranně zaměřený, ale já vidím i deficity a bez toho to nejde. On počítá na 

počítači, ale neumí psát, ale to potřebuje ty základy, to je jako byste chtěla řídit, ale neuměla 

byste na kole či koloběžce. Ono jich je v rodině pět, má dva dospělé nevlastní sourozence z 

prvního manželství, pak má staršího bratra ve vyšší třídě, H., ten je takový nafoukaný, pak má 

ještě mladší dvouletou sestru.“ (Učitelka mi asi naznačuje, že se učí od starších sourozenců). 

Ptám se učitelky, jaký je Vašek v kolektivu, zda má kamarády? Učitelka říká: „On je 

takový samostatný, vždyť to vidíte, on je nevyhledává a oni nevyhledávají jeho, viz příklad 

TV, měli volnou chvilku, mohli si dělat, co chtěli, on se točil dokola a pak upadl, jiné děti si 

např. kopali s míčem ve dvou. Je hodný, není zlý, to jeho bratr H., je nafoukaný.“ Učitelka 

omluvně: „Děti jsou hlučné, ale to je snad i jinde, oni se chtějí prosadit, když já zvýším hlas a 

oni ho taky zvyšují.“ Zvoní a učitelka si se mnou dále povídá: „Když něco neví, ukazuje mi 

názorně, tak klepe ručičkami. To jste si asi taky všimla. Já potřebuji, aby uměl vše, i ty 

základy. Má dobrou paměť. Ale pravostranná orientace, na řádek teček, netrefí se na řádek.“ 
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 Učitelka těmito slovy rozhovor ukončuje a vrací se dopředu na své místo ke svému 

stolu. 

 

2. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Učitelka: „Pěkně se posaďte, narovnejte si záda. Teď budem počítat, protože máte 

matematiku. Sedneme si pěkně na židličku, narovnáte se, opřete si záda, tady se chytnete“ 

(myšleno rukama za sedák židličky). Učitelka pokračuje: „Budete se držet a vytáhnete krk a 

hlavu. Teď se protáhneme, pomalu zvedám ruku a protáhnu do uličky, hezky u toho budu 

dýchat, nebudu zadržovat dech, teď se podívám na strop, lehnu si na stůl a protáhnu se 

dopředu. Jednou rukou, druhou. Stačí. Teď si procvičíme dýchání, mám kytičku, přivoníme 

nosem a vydechneme ústy. Ještě jednou. A kdyby to byla pampeliška, tak ji sfouknem.“ 

Učitelka volně přechází do dalšího pohybového cvičení: „Budeme ukazovat a budeme 

vydávat zvuky jako vláček, nejdřív je daleko a pak odjíždí. Rukou děláme oblouk. (žáci 

společně s paní učitelkou vydávají zvuky a naznačují jedoucí vlak). Učitelka nakonec cvičení 

dodává: „Když bude hodně daleko, tak zahouká.“ Děti na konci křičí: „Húúúú.“  

Učitelka: „Na začátek hodiny vám povím, jak dopadla včera ta vaše krátká kontrolní práce. 

Jediný, kdo tady trošku pomotal, je žák T.“ 

Učitelka rozdává dětem jejich kontrolní práce na papírku A5 a říká: „Lísteček si vezmete 

k sobě, uložíte si to do vašich „schraňovacích“ modrých desek.“ Učitelka pak jmenuje děti, 

které dostali jedničku, říká jim nahlas jejich známku a rozdává jim jejich práce. (Práce má 

seřazeny a rozdává je nejdříve od jedniček, po ty horší práce). Učitelka k Vaškovi: „Taky 

chyba je tam Vašíku, dvojka.“ 

Učitelka otvírá tabuli.  

Učitelka: „Porovnáváme čísla, my jsme si ukazovali číselnou osu. Ukazovali jsme si, kdy je 

něčeho méně, kdy více, kdy stejně. Větší, menší, stejné.“ (Je otázkou, zda je toto sdělení 

určeno žákům nebo spíše mně, aby mi nastínila probranou látku. Nebo zda sdělení má plnit 

oboje funkce).  

Učitelka vyvolává žáka a říká: „Nejdřív to přečteš a pak to napíšeš.“ Žák u tabule říká: „Čtyři 

je větší než dvě“ a píše znaménko označující větší než (>). Učitelka vyvolává další žáky 

k tabuli, aby plnili podobný příklad. Učitelka vyvolává Vašíka: „Vašíku.“ pak učitelka 

dodává: „Počkej teď ne, já si tě vyvolám později, ukaž mi tvou práci.“ - Učitelka chce asi 
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Vašíka evidentně vyvolat až na příklad, který měl ve své práci špatně. (Otázkou je, zda mu 

chce u tabule vysvětlit jeho chybný příklad nebo ho vyvolává na jeho chybný příklad proto, že 

jsem ve třídě přítomna já, abych viděla, že chybuje a čeho se tato chyba týká). Učitelka proto 

vyvolává jinou žákyni. Učitelka k Vaškovi: „Dobrý, už jsem to viděla, já to zase vrátím. 

Vašíku, pojď (Vašek má jít k tabuli). Vašek říká: „Pět je větší než…“ Učitelka ho přerušuje, 

aniž by ho nechala domluvit a říká: „Ne, zezadu ne!“ (Vašek totiž příklad četl zprava doleva). 

Vašek se pak opravuje a říká: „Tři je větší než pět“ (a říká to správně). Učitelka vyvolává: „A 

poslední, žáku F., pojď.“ (žák také vypočítává svůj příklad). Učitelka informuje žáky: 

„Dneska vám napíšu do notýsku jedničky a známky, které jste dostaly.“ 

Učitelka přechází k dalšímu úkolu: „Teď už půjdeme na sčítání a odčítání. Co znamená toto 

znaménko?“ (a ukazuje na znaménko napsané na tabuli). Děti odpovídají: „Plus.“ Učitelka se 

jich dál ptá: „Co když přijde maminka z obchodu? Říká: Donesla jsem čokoládu oříškovou 

plus mléčnou?“ Učitelka si odpovídá: „Ne. Donesla jsem čokoládu oříškovou a mléčnou. Ale 

v matematice sčítáme a odčítáme.“ (poukazuje na rozdíly ve sdělení). Učitelka ukazuje na 

tabuli příklady a vyvolává na ně jednotlivé žáky. Např. žák říká: „Dvě plus jedna rovná se 

tři“, učitelka takto zkouší i další děti.  

Pak učitelka přechází k dalšímu procvičování. Vyvolává děti, má v ruce na kartičkách 

příklady a říká: „Co je jedna plus jedna?“ Děti mají určit, která kartička v její ruce tomu 

odpovídá.  

Učitelka: „Vemte si desky s čísly. Otevřete. Musíme zavřít pusu. Jestli to půjde?“ Učitelka si 

odpovídá: „Asi to nepůjde.“ Paní učitelka má v ruce opět kartičky s příklady, např. 1 + 2 a 

děti mají paní učitelce na svých kartičkách s čísly ukazovat výsledek, kolik se příklad rovná. 

Učitelka k žákům: „Položíme loket“ (mají položit lokty na lavici, aby výsledky viděla a ne 

aby se svými výsledky kmitaly nad hlavami). Děti říkají nahlas výsledek: „Tři.“ Učitelka je 

upozorňuje: „Ale neříkejte to“ (učitelka chce, aby každý pracoval sám a nekopíroval svůj 

výsledek od spolužáků). Učitelka opět říká důrazně: „Položte loket.“ Ukazuje žákům další 

příklad. (Žákyně V. to má špatně, učitelka jí to vysvětluje na příkladu se znaky na tabuli, kde 

jsou dva rohlíky plus jedna vánočka a pomáhá ji určit výsledek). Učitelka vyzývá všechny 

děti: „Všichni čteme nahlas.“ Děti společně čtou: „Jedna plus dva rovná se.“ Učitelka: „Včera 

jste přišli na to, že tyto dva příklady, jsou stejné“ (ukazuje na svých kartičkách jedna plus dva 

a dva plus jedna). Učitelka pokračuje: „Jen se přehodily číslice. Pro vás to znamená, že se 

budete jako učit jen jeden příklad. Prosím, neuklízejte si desky, protože já vám dám 

znaménko plus a vy si ho uklidíte. Hlavně nezpívejte“ (i po jejím sdělení si několik dětí 

nadále tichoučce pobrukuje).  
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Učitelka zklidňuje děti: „My se zklidníme“ (a hlasitě kárá jednoho žáka, aby si uklidil desky 

do lavice).  

Učitelka: „Sedíme hezky a s ničím se nerozptylujeme. Ruce nahoru, protáhnem, vydechnem, 

ještě jednou.“ 

Učitelka: „Teď už jsme připraveni, teď už nám bliká, zelená a červená žárovka v hlavě.“ (Děti 

mají zvedat ruce nad hlavu, když je její sdělení správně, v opačném případě mají nechat ruce 

dole). Učitelka: „A já říkám jedna plus jedna rovná se tři“ (děti se smějí). Učitelka je kárá: 

„Nesmějte se. A mně to nejde, tak mne budete opravovat a vyvolá jednoho žáka.“ Takto 

pokračuje s dalšími příklady. Když je to špatně, děti se stejně smějí. Učitelka káravě k jedné 

žákyni: „Ty jsi se smála a sama to nevíš.“  

Učitelka: „Teď si vemte svoje sešity matematiky.“ A dodává káravě, protože žáci se mezi 

sebou začali tlumeně bavit: „Ne, ne, ještě ne, ještě jsem neodevzdala klíčky k pusinkám. 

Neotvírejte je.“ Učitelka pokračuje, nalistuje příslušnou stránku a ukazuje ji dětem názorně a 

říká: „My jsme začali na téhleté stránce s příklady a vysvětlili jsme si, jak se pracuje s těmi 

dominovými kartami. Může mi, někdo šikovný, jít sem a dokreslit do dominové kartičky 

puntíky?“ Některé děti se hlásí, Vašek se po chvilce také hlásí (nakonec se hlásí i všechny 

ostatní děti). K tabuli jsou vyvoláni dva chlapci. Doplňují oba současně do dvou dominových 

čtverečků. Jeden žák kouká ke druhému. Učitelka ho napomíná: „Ty neděláš to samé, děláš 

tenhle příklad.“ Pak se ptá žáků: „Můžeme je pochválit?“ Děti odpovídají: „Ano.“ Učitelka to 

stvrzuje: „Ano, mají to správně.“ 

Učitelka zadává dětem cvičení z pracovního sešitu: „Koukneme se, kolik máme času a 

můžeme začít, teď se naučíme něco nového. Jestli se chcete něco naučit, musíte to sledovat. 

Když se podíváte dolů, máte tam obrázky. Jsou to obrázky ke slovním úlohám. My budem 

řešit slovní úlohy, jelikož neumíte číst, tak vám tam namalovali obrázek. Já začnu povídat: na 

hřišti jsou, vy se podíváte na obrázek, ne na mne, koukejte do sešitu.“ Děti paní učitelce 

společně odpovídají: „Dva chlapečci a jedna holčička.“ Učitelka: “Kolik dětí je na hřišti?“ 

Děti odpovídají: „Tři.“ Učitelka: „Tužky do ruky, teď uvidím, jak kdo je šikovný a jak kdo 

dává pozor. Podívejte se pod obrázek a vy tam máte namalovaná kolečka. Co to znamená?“ 

(Někdo ji potichu odpovídá). Učitelka: „Ano, že jsou to kluci. Žáku V., nic nepiš, sem se 

dívej“ (myšleno, aby se díval do sešitu). Učitelka: „Teď nás čeká něco těžkého, my máme k té 

úloze napsat i příklad. Kdo?“ (Děti se hlásí, protože paní učitelka bude jednoho vyvolávat). 

Učitelka: „Koho bych sem vzala, abychom to moc nepomotali. Žákyně D., pojď,“ (žákyně jde 

k tabuli). „Na stejný řádek budou psát všichni s námi. Víte všichni kam?“ (ptá se žáků a 

kontroluje jednotlivé žáky v lavicích). Žákyně D. píše na tabuli na linku číslo dvě, dále 
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znaménko plus. Učitelka jí pomáhá: „Holčiček?“ Žákyně D. odpovídá: „Jedna“ a píše na 

tabuli číslo jedna. Učitelka se dále ptá: „Rovná se?“ Žákyně D. odpovídá: „Tři“ a píše číslici 

tři. Učitelka říká ke všem žákům: „Opisujeme z tabule, nic jiného“ (a kárá žáky, kteří to mají 

chybně). Učitelka kontroluje ostatní, k jednomu žákovi říká: „Ty si hraješ.“ K dalšímu žákovi: 

„Kde je jedna? To ti vypadlo.“ U jiného žáka: „Rovná se.“  

Pokračují v podobném příkladu. Učitelka názorně ukazuje a vysvětluje další obrázek. A říká: 

„Tomík má dvě autíčka a má?“ Děti společně odpovídají: „Jednu sanitku a jeden náklaďák.“ 

Učitelka po nich opakuje: „Jednu sanitku a jeden náklaďáček.“. Pak to mají svou tužkou 

napsat do pracovního sešitu. Vaška paní učitelka opravuje se slovy: „Špetka, Vašku, ty to 

držíš úplně dole, takhle“ (ukazuje mu, jak má správně držet tužku). Učitelka ke všem žákům: 

„Příklad budete diktovat a já ho píšu“ (myšleno na tabuli). Děti paní učitelce společně diktují 

příklad, který si vepsali do svého pracovního sešitu.  

Zvoní. 

Učitelka: „Za domácí úkol, zvednete hlavy a označíte si za domácí úkol“ (dětem ukazuje 

názorně prstem ve svém pracovním sešitě příslušná cvičení. Celkem jim zadává dvě cvičení). 

Učitelka se ještě ujišťuje: „Máte všichni označeno? Nemáte?“ Děti se ještě paní učitelky ptají: 

„Do tašky?“(Působí to na mne trochu komicky, jakoby neměli vlastní úsudek a vše dělali na 

rozkazy učitelky). Učitelka reaguje: „Zavřít a do tašky.“  

Přestávka: Vašek si sklízí věci, psací potřeby do penálu. Sedí ve své lavici. Jedna 

holčička jde k mé lavici, beze slova mi podává bonbón. Děkuji, ale říkám, ať ho dá 

kamarádce. Ona mi ho ale nechává na lavici. Ještě jednou jí poděkuji. Vašek se na to kouká. 

Pak vidím, že holčička nese bonbón i paní učitelce, která si ho nechává. Vašek svačí. Vašek 

jde k paní učitelce a něco jí říká (ostatní děti běhají po třídě). (Od paní učitelky se pak 

dozvídám, že se jí Vašek svěřoval s tím, že mu umřel papoušek.)  

 

Pondělí, 10. 10. 2011 

 

5. POZOROVÁNÍ 

Velká přestávka: Žák Vašek se baví se dvěma spolužáky. Ostatní žáci lítají po třídě. 

Některé se převlékají na tělesnou výchovu (chlapci i děvčata dohromady). Žák Vašek se po 

chvilce také převléká. Pak se baví se spolužákem sedícím za ním. Vašek spolu s kamarádem 

postrkují spolužačku dopředu. Přichází paní učitelka, též převlečená na výuku tělesné 

výchovy. Paní učitelka maže tabuli.  
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Všímám si, že žák Vašek má triko asi opačně – nápis „Esprit“ má na zádech a vykrojení 

vzadu.  

Učitelka dětem říká: „Převlékáme se a jdeme na tělesnou výchovu.“ Paní učitelka jde ke mně 

a sděluje mi, že je nachlazená, že se jí to moc nehodí vzhledem k tomu, že jede na školní 

zájezd a že dnes svou půlku dětí předá druhé paní učitelce a že bude jen asistovat.  

 

3. vyučovací hodina: Tělesná výchova 

Vyučující: Paní učitelka Jana a jiná paní učitelka 

3. vyučovací hodina: 9.50 - 10.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 10.10.11 všichni přítomni, 1 žák necvičí, má 

odřeninu. 

 

Zvoní. 

Paní učitelka píská na píšťalku. Učitelka žákům říká: „Zamkneme pusu, děti se už učí.“ 

Během přemisťování na tělesnou výchovu se od paní učitelky dozvídám, že tato základní 

škola je stará jen deset let.  

Jdeme přízemím budovy školy a do moderně vybavené tělocvičny. Zde se seznamuji s druhou 

paní učitelkou. Obě učitelky děti nejdříve vypouští po tělocvičně. Děti se rozmisťují po 

místnosti, ale tvoří menší skupinky. Více se tvoří jen chlapecké a jen dívčí skupinky. Některé 

děti si berou míče a jiné pomůcky. Žák Vašek nemá žádnou pomůcku – nevzal si ani kruh, ani 

míč a sám se točí dokola uprostřed hřiště - naopak tři chlapci si např. u brány kopou s míčem.  

Po chvilce jiná paní učitelka TV dává rozkaz, aby šli všichni doprostřed do kruhu. Hřiště má 

různé barvy. Pak se mají děti, když řekne tmavě zelená, dostat na nejbližší tuto barvu. Po 

dalším písknutí na píšťalku musí zpět do kruhu. Žák Vašek se přemisťuje vždy na nejbližší 

barvu (ostatní děti běží např. přes půlku hřiště k bráně).  

Učitelka TV dětem vysvětluje, že mají předvádět zvířátko. Učitelka TV: „Všichni děláme 

hada“ (- děti se plazí), „ptáčka“ (-mávají jakoby křídly), „žabičku“ (-skáčou), „housenku“ (-

žák Vašek za sebou pouze tahá nohy), „raka“ (-žák Vašek působí nemotorně, jde pomalu), 

„čápa.“ 

Učitelka TV: „Zkusíme si zahrát hru, moje půlka ji zná, nevím, jestli ji znáte i od vaší paní 

učitelky, hra se jmenuje na Mrazíka“ a vysvětluje dětem pravidla. Učitelka TV: „Budeme hrát 

jen v oranžovém hřišti, pokud někoho chytí, musí roznožit nožičky a upažit, pokud ho budete 

chtít zachránit, tak ho musíte podlézt.“ Žák Vašek je chvilku Mrazík, nemůže nikoho 

doběhnout. Pak označuje zmraženého a podlézajícího.  
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Učitelka TV: „Uděláme si místečko kolem sebe“ a s dětmi společně začínají zvedat ruce. 

Učitelka TV pokračuje: „Na špičky a zatočíme se. Ruce na jednu stranu a na druhou. Spojíme 

ručičky a zakroutíme prdelkou“ (Vašek pouze dává bok ze strany na stranu). Pak sedí na zemi 

a mají se rukama dostat co nejdále dopředu ke špičkám prstů u nohou. (Žák Vašek má 

zkrácené svaly, nedostane se moc daleko).  

Nyní jsou žáci rozdělováni do pěti skupin, každá skupina je tvořena pěti žáky (jednu žákyni 

učitelka TV posílá sednout, je to holčička, která měla o prázdninách vážný úraz na hlavě). 

Žáci tvoří zástup v řadě za sebou. Žáci stojící v řadě jako první dostali míče, proti nim ve 

vzdálenosti sedmi metrů položila učitelka TV kruh, kolem kterého mají proběhnout co 

nejrychleji (děti si v jednotlivých skupinkách fandí, Vašek také a když čeká, až na něj přijde 

řada, drží ruce za zády (ostatní děti mají ruce spuštěné podél těla). Nyní mají do kruhu umístit 

míč co nejrychleji (Vašek klepe ručičkami pokrčenými v loktech). 

Paní učitelka Jana paní učitelce TV asistuje. 

Nyní mají míč rukou posílat po zemi (Vaškovi míč utekl). Nyní mají míč vrátit. Vašek běží 

zpět ke skupince a poskakuje jako koza. Paní učitelka TV vyhlašuje vítěze této hry - Vaškova 

skupina je mezi posledními. 

Nyní se děti mají seřadit v dvojřad.  

Učitelka TV: „Dnešnímu dni nazdar.“ Děti křičí: „Zdar.“ Mají uklidit pomůcky na tělesnou 

výchovu – míče a kruhy.  

S paní učitelkou Janou se přesouváme z tělocvičny zpět do třídy. 

Přestávka: Žák Vašek jde cestou do třídy na toaletu, podobně jdou i jiní kluci. Pak se 

Vašek převléká z oblečení na tělesnou výchovu. Paní učitelka kreslí na tabuli dva listy. Tabuli 

pak zavírá. Na její levé zavřené části uprostřed má obrázky stromů a obrázky plodů (např. 

šišky, kaštan apod.). Na pravé tabuli paní učitelka nechává barevné řady písmen „E, í, o, í, U, 

a“ aj.  

Paní učitelka říká dětem: „Ukliďte si věci na tělocvik.“ Paní učitelka rozdává pracovní sešity 

s názvem „Já a můj svět.“ 

 

4. vyučovací hodina: Prvouka 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 - 11.30 

 

Zvoní. 
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Učitelka: „Vy jste asi neslyšeli zvonění?! Žákyně K. si uklidí věci. Žákyně K, zavře pusu. 

Žákyně V. se otočí. Dneska už to stačilo“ (myšleno, že už bylo dost jejich nekázně). (Možná 

se paní učitelka snaží ukáznit žáky, aby hlavně přede mnou nevyrušovali).  

Učitelka: „Dorozdám sešity a vy mne budete poslouchat. Minule jsme začli roční období, 

které začíná v září. Jaké je to roční období?“ Žák odpovídá: „Podzim.“ Učitelka se ptá žáků: 

„Jaký máme teď měsíc?“ Děti nahlas odpovídají: „Říjen.“ Učitelka se dále ptá: „Jaké měsíce 

patří ještě do podzimu?“ Děti nahlas odpovídají: „Listopad.“ Učitelka vyzývá žáky: 

„Zopakujme: září, říjen, listopad.“ Pak učitelka dětem vysvětluje typické podzimní počasí. 

Vysvětluje žákům, že fouká vítr, je deštivo apod.  

Učitelka kárá žáka: „Žáku H., nemůžeš si povídat, kdy chceš, co chceš!“ 

Učitelka pokračuje ve výkladu: „My si dneska budeme povídat o barvách, které nám přináší 

podzim.“ (Vidím, že Vašek má svoji učebnici postavenu tak, aby mu na lavici stála). Děti se 

mají podívat z okna, jaká barva na stromech převládá. Říkají si barvy, které vidí, např. žlutou, 

červenou. Učitelka jim říká: „My se dneska naučíme básničku o barvách podzimu.“ Paní 

učitelka si sebou vzala jako pomůcky vylisované listy, které mají různé barvy.  

Učitelka k žákům: „Nejprve Vám ukážu knížku, která se jmenuje „Dětem“. Napsal ji 

František Hrubín. Ta básnička se jmenuje Podzim.“ Učitelka pak přednáší žákům básničku, 

která začíná slovy: „Padá listí, zlaté rudé, jeho je plná zahrada.“ Děti ji pak s paní učitelkou 

opakují. Pak básničku říkají sami. Učitelka pokračuje další slokou básně: „A co potom padat 

bude, až to listí opadá? Potom bude padat sníh, co ho bude...“ 

Učitelka žáky upozorňuje: „K té básničce se vrátíme ve čtení a bude to první básnička, kterou 

se naučíme ve škole a nebude Vás to muset učit maminka doma.“ 

Učitelka zadává další úkol. Vyvolaní žáci mají jít k tabuli a listy, které jsou předkresleny na 

tabuli, mají vybarvovat barevnou křídou její plochou částí. Paní učitelka k tabuli vyvolává 

Vaška. Učitelka mu dává vybrat z krabičky barvu křídy, a když si vybere, tak říká: „Modrou, 

Vašíku, list asi ne.“ Vašek si bere jako další křídu červenou křídu a vybarvuje část listu. Na 

domalování listu jsou vyvoláváni další žáci. (Vidím, že Vašek nesedí na židli, ale klečí na ní 

koleny. Pak pozici mění a sedí si na jedné noze).  

Učitelka k žákům: „Teď si naši práci prohlédneme a můžete mi říci, co se Vám na tomhle 

lístku moc nezdá?“ Žáci správně odpovídají: „Fialová barva.“ Učitelka k tomu dodává: „Tak 

já vezmu tuhle a překreslím to“ (a překresluje fialovou barvu žlutou barvou). 

Učitelka zavírá pravou tabuli, aby dětem ukázala plakát visící na její vnější části (na plakátu 

je namalovaný obrázek, kde děti s rodiči pouštějící draky, jsou tam myslivci, rybáři, kteří mají 

výlov ryb). Učitelka jim k obrázku říká: „Podívejte se na obrázek a zvednete ruku, pokud jste 
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něco z toho, co je na obrázku, prožili.“ Některé děti se hlásí. Jeden žák je vyvolán k tabuli. 

Má dětem říct, jak ve svém rybníku loví ryby (paní učitelka vyvolala tohoto žáka záměrně, 

protože ví, že jeho rodina loví ryby). Žák ale popsal lovení ryb zimě, kdy se musí rozbít led, 

což paní učitelka nechtěla slyšet. Učitelka se proto ptá ostatních dětí, kdo jí řekne, jak se dělá 

výlov rybníka nebo kdo to viděl? (Vidím, že si Vašek žužlá v puse prstíčky, pak se opatrně 

hlásí).  

Učitelka ukazuje na myslivce a ptá se dětí, kdo to je, děti odpovídají, že myslivci. Učitelka 

své žáky nakonec upozorňuje: „Nechodit v sobotu a v neděli do lesa na procházku, protože 

jsou hony.“ (má na mysli, aby se děti nepřipletly do střelby myslivců). 

Pak ještě společně určují, že jsou na obrázku lidé, kteří sbírají brambory.  

Učitelka to uzavírá slovy: „Někdo má podzim rád, ale mně se podzim nelíbí.“ 

Učitelka pak zavírá levou tabuli a říká: „Tady jsou stromy, které se liší podle ročních období. 

Kdo to umí určit? Poznáte strom, který patří k podzimu?“ (Vašek a některé ostatní děti se 

hlásí). Učitelka vyvolává jednoho žáka k tabuli, který určuje jablko. Učitelka se dále ptá: 

„Kdo najde jaro?“ Jedna žákyně to určuje správně. Učitelka pokračuje: „Kdo najde zimu?“ 

Jedna žákyně to určuje správně. Strom typický pro léto si pak říkají společně s paní učitelkou.  

Učitelka zadává žákům: „Vezmeme si pracovní sešit. Najdeme si tuto stránku“ (ukazuje 

prstem na příslušnou stránku ve své učebnici). Pak se žáků ptá: „Kdo si doma nashromáždil 

lístečky? Máte je vložené do novin a zatížené knížkou a vylisované? Dneska, až přijdete 

domů, dáte si je do sáčku a přinesete mi je zítra. Zítra máme pracovní výchovu, tak si budeme 

s těmi listy hrát.“ 

Učitelka zadává žákům cvičení ze sešitu: „Teď se podíváme do kouzelné lahve. Vy jste zvyklí 

na zavařené věci. Tady máme úplně něco jiného“ (jmenuje různé listy stromů, plody stromů). 

Učitelka ukazuje dětem list buku a říká: „Máte v kouzelné lahvi tohle?“ Děti odpovídají, že 

ano. Učitelka se dále ptá: „Máte ve vaší kouzelné lahvi tohle?“ Ukazuje žaludy. Děti 

odpovídají: „Ano.“ (Pak se paní učitelka ptá na kaštany apod.) 

Učitelka dětem zadává: „Vy se budete snažit vymalovat vše v lahvi, tak aby to bylo skutečné“ 

(to znamená, aby barvy odpovídaly skutečnosti). Děti malují. 

Učitelka dává dětem typ: „Já vám poradím, seberte si lístečky a můžete si je dát do lahve. A 

když přijdete domů, tak vám to připomene, že todle všechno patří k podzimu.“ 

Učitelka obchází třídu a dívá se, jakými barvami vybarvují obrázek. Jedna žákyně to má 

špatně, a proto ji vyzývá: „Š., pojď sem“ (žákyně má jít ke stolu učitelky, malovala něco 

červeně, protože to pokládala za šípky). Paní učitelka jí ukazuje obrázek bukvice a vysvětluje 
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jí, že jsou to bukvice, které jsou hnědé. Pak učitelka všem dětem ukazuje, jak vypadají šípky, 

aby viděly rozdíl.  

Učitelka upozorňuje znovu žákyni: „Š., takové houby nejsou“ (má na mysli, že není 

kombinace červeno zelené houby, konkrétně s červenou nohou a zeleným kloboukem). Pak 

říká k žákyni: „Až ji najdeš, tak mi ji přines.“ 

Učitelka ke všem žákům: „Až si někdo takovou lahev udělá“ (má na mysli lahev s listy, 

kaštany, žaludy a bukvicemi), „tak mi ji přineste. Nejdříve si to ale usušte, jinak by to byla 

pěkná paseka.“ 

Učitelka se ptá všech dětí: „Kdo už má kouzelnou lahev vybarvenou?“ Několik dětí se hlásí. 

Učitelka žákům rozkazuje: „Kdo už má vše namalované, půjde ke mně“ (Vašek ještě maluje, 

u tabule je asi 16 dětí).  

Učitelka říká: „K podzimu také patří rýmy (myšleno, že je nachlazená), které mám já. To je 

taková nepříjemná věc.“ 

Učitelka k dětem: „Zkusíme si říct tu básničku, ale po částech.“ Paní učitelka rozděluje žáky 

na tři skupiny.  

Učitelka říká k žákům: „Kdo to má správně vymalované, dostane pochvalu. Komu se tam 

vpašovaly jiné barvy, tak pochvalu nedostane.“ (Vašek a někteří ostatní žáci dostávají 

pochvalu ve formě razítka).  

Učitelka nakonec žáky upozorňuje: „Připomínám, na zítřek, vylisované listy. Komu se podaří 

udělat sklenice s plody, tak nám ji také přinese ukázat.“ 

Žákyně se ptá paní učitelky: „Můžeme to přinést, kdy chceme?“ 

Učitelka žákyni odpovídá: „Ano, až se Vám to podaří nasbírat.“ 

11.25 – Učitelka rozkazuje dětem: „Zavřete se sešity, schováme.“ Děti si sklízí, aby se mohly 

přesunout s paní učitelkou do jídelny na oběd. 

 

Pátek, 21. 10. 2011 

 

6. POZOROVÁNÍ 

Velká přestávka – Vašek běhá stejně jako spolužáci po třídě. Baví se spolužákem. 

Tahá jiného spolužáka zezadu za košili. Pak sedí na své lavici a na židli má nohy. Ostatní 

kluci tvoří skupinky o třech až pěti dětech. 

Na rozevřené tabuli jsou vlevo obrázky loď, lavička, letadlo, liška a lusk se slabikami „LO, 

LA, LE, LI, LU“. Uprostřed jsou číslice: 1,2,3,4,5 a časová osa s čísly: 1,2,3,4,5 a věty: „Ola 

láme, Ema a Ola, máma mele, malá Ela láme. Za tím milá, malá, mele, láme.“ Příklady: 2 + 2 
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= 4, 3 + 1 = 4, 1 + 3 = 4. Vpravo tabulka (2 x 4 políčka) a vyplněná některá políčka: „me, lé, 

mi, me“.  

Na konci přestávky ke mně jde třídní učitelka, říká mi, že se přesouváme s paní 

učitelkou na hudební výchovu nahoru do učebny HV. Dětem říká, aby si sebou vzaly notýsky. 

Povídáme si, jak jsme se měli (paní učitelka byla se školou v zahraničí u moře, a říká mi, že 

bylo krásné počasí, 26 stupňů Celsia). Pak mne informuje, že žák V. (se sluchovým 

postižením) byl pro nezralost přeřazen zpět do MŠ, že rodiče byli s chlapcem na vyšetření 

v PPP. Říkám, že je škoda, že se to neodhalilo dříve. Učitelka říká, že nechodil do MŠ zde, 

ale jinam, což je školka, která vůbec nespolupracuje s PPP. Že předtím nikde na vyšetření 

v PPP nebyl. Dále říká, že ve školce vše zvládal díky pomoci své sestry, ale tady ve škole 

nestíhá. Pak mi řekla, že to nebude tak hrozné, že se vrací mezi děti, které dobře zná. 

 

3. vyučovací hodina: Hudební výchova 

Vyučující: Jiná paní učitelka 

3. vyučovací hodina: 9.50 - 10.35 

Počet dětí: celkem 28 (15 chlapců, 13 dívek) – 21.10.11 všichni přítomni 

 

Zvoní. 

Přesouváme se do učebny hudební výchovy do 2. patra. 

Učitelka ke mně říká: „Ještě je neznám jmény, jsme tady tak po čtvrté.“ (Přijde mi, že učitelka 

chce docílit toho, abych ji omluvila, když si splete jména).  

Učitelka říká žákům: „Rovně se posadíme, nádech a výdech.“ (To trénují několikrát). 

Učitelka dětem vysvětluje: „Dýchání potřebujeme k tomu zpívání.“ 

Učitelka zadává: „Zahrajeme si na vítr, budeme vánek, vítr a vichřice.“ Když dělají vánek, 

děti slabě foukají, když dělají vítr, děti foukají silněji, a když dělají vichřici, tak děti foukají 

nejsilněji a hlučí při tom. Na to učitelka reaguje: „A neprskáme. Uklidníme se.“  

Učitelka dále říká: „Nabrousíme si jazýčky: Drbu, vrbu, vlky, plky, strč prst skrz krk.“ Děti 

s učitelkou společně říkají různá jazyková cvičení. (Všímám si, že Vašek sedí na své židli tak, 

že má pokrčené nohy na své židli a kolena má téměř u hlavy.) 

Učitelka se dětí ptá: „Kdo řekne, strč prst skrz krk?“ Hlásí se jedna žákyně a říká: „Strč prst 

skrz krk.“ Hlásí se také žák Vašek, je vyvolán a říká správně: „Strč prst skrz krk.“ Učitelka 

říká: „A znovu.“ Vašek znovu správně opakuje: „Strč prst skrz krk.“ 

Učitelka říká dětem: „Zazpíváme si Žabičku zelenou. Tu máme s takovým pohybovým 

cvičením. (Domnívám se, že sdělení je určeno jednak žákům, jednak mně). Učitelka zadává 
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žákům: „Každý si kolem sebe udělá místo“ (děti se rozprostírají po třídě, Vašek jde dozadu, 

kde je největší skupina dětí, je tam také nejvíc místa a měl to nejblíže ze svého místa). 

Učitelka pouští hudbu z CD na hi-fi věži a děti zpívají a tancují. (Vašek zpívá a při tancování 

mi přijde, že oproti ostatním dětem nemotorně poskakuje). Učitelka dětem po odzpívání písně 

rozkazuje: „Posaďte se.“ Děti se vrací na svá místa, vidím, že dva kluci se chvilku perou o 

jednu židli. Jeden z nich nakonec ustupuje a sedá si jinam. 

Učitelka pak vyvolává dvě dívky a jednoho chlapce, kteří to mají zatancovat sami před 

ostatními u tabule. Učitelka se ptá, kdo chce jít před tabuli. Žáci se urputně hlásí a vzájemně 

se překřikují: „My!“ Učitelka je kárá za hluk: „My nejsme na fotbalovém zápase. Jsme jako 

v divadle“ (učitelka je směřuje k tomu, že podle toho by se měli chovat). Učitelka se ptá: 

„Kluci jdou čtyři? Čtveřice. V hudbě se tomu říká kvarteto. Tři jsou trio. Klučičí kvarteto nám 

zazpívá Žabičku zelenou. Ale obecenstvo je ticho.“ Kluci ve čtveřici odzpívají zadanou píseň. 

Paní učitelka dává možnost, aby takto zazpívaly i další žáci. Děti se znovu hlásí a křičí jeden 

přes druhého. Učitelka jim proto říká: „Jen ten, kdo se hezky hlásí, hezky sedí.“ Vybírá tři 

dívky. Pak píše žákům, kteří u tabule zpívali, do notýsku jedničky. Učitelka pouští 

doprovodnou hudbu a říká dětem: „Ale ticho.“ (Učitelka žákyním při zpěvu pomáhá tím, že 

jim ukazuje, kdy a jak se mají na píseň pohybovat a tleskat).  

Učitelka dětem zadává další úkol: „Vemte si kostky a přesuňte se dozadu“ (myšleno dozadu 

ke klavíru). Vašek si dává kostku do první řady hned za paní učitelku. 

Jedna žákyně se vrací z toalety. Další žáci chtějí také na toaletu. Učitelka je usměrňuje: „Po 

jednom. Ne všichni najednou.“ A pouští jednoho žáka. Učitelka několika dětem rozdává 

hudební nástroje: ozvučená dřívka, aby vyťukávaly rytmus. 

Učitelka říká: „Další písničku, já jsem to roztrhla (myšleno učebnici), další písničku, kterou 

máme naučenou, je Rybička maličká. (Domnívám se, že sdělení je určeno jednak žákům, 

jednak mně). Učitelka upozorňuje děti: „Připravte se.“ Pak odzpívají s doprovodem klavíru 

celou píseň. Učitelka pak žáky vyzývá, aby si předali ozvučená dřívka. Učitelka děti chválí 

slovy: „Bylo to pěkný, když neřvete, tak je to pěkně.“ Učitelka začíná hrát na klavír melodii 

další písně. Někdo z žáků vykřikne: „Holka modrooká.“ Učitelka se ptá: „Kdo to poznal? 

Holka modrooká. Po dvou taktech?“ Některé děti se hlásí, Vašek ne. (Učitelka hraje na klavír, 

k dětem je zády. Několik dětí za jejími zády zlobí, např. se pošťuchují, lehají si na kostky a 

nezpívají). Učitelka chválí žáky: „Teď to bylo lepší. Předejte ještě.“ (Myšleno, že mají předat 

hůlky). Děti, které hůlky ještě neměli, je hodně chtějí, strhává se o ně boj. Učitelka hraje 

začáteční melodii písně a zkouší, zda žáci píseň poznají. Děti říkají: „Travička zelená.“ (To 

není správně). Učitelka jim říká: „Tyhle lidové písničky jsou dost podobné.“ (Trochu z jejího 
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vyjádření cítím, že je omlouvá, asi přede mnou, že to hned nevědí). Učitelka hraje dál. Děti si 

nejsou jisté, jedna žákyně povzbuzuje druhou žákyni: „Tak jí to řekni.“ Pak děti společně 

říkají, že to je: „Pod naším okýnkem, rostou tam dvě růže. (Je to správně). Pak společně 

s paní učitelkou tuto píseň zpívají. Učitelka říká po odzpívání této písně: „Neznají ji všichni, 

já myslela, že jí ze školky znáte.“ 

Učitelka říká: „Budeme se učit novou písničku. Hají belí.“ Děti jí odpovídají: „To známe.“ 

Učitelka k jednomu žákovi: „F., řek, že ji zná, tak nám ji zazpívá.“ 

Učitelka: „Proč jsem řekla, že budete ticho. Proč?“ Čeká, co děti řeknou, ale nic neříkají, tak 

si odpovídá: „Protože je to ukolébavka.“ A ptá se dál: „Co je to ukolébavka?“ Čeká, co děti 

řeknou, ale nic neříkají, tak si odpovídá: „Protože se zpívá dítěti, aby spalo.“ 

Učitelka zadává dětem: „Budete opakovat po mně, soustřeďte se.“ Učitelka říká: „Hají belí, 

koně v zelí“ (děti to po učitelce opakují). Pokračuje: „A hříbátka v petrželi“ (děti to po 

učitelce opakují). Pak to mají říci správně rytmicky – děti to mají vytleskat. Takto pokračují 

v dalších slokách.  

Učitelka k žákům: „Mám uklidňující hudbu, tak bych vás ráda také uklidnila.“ Pak okřikuje 

dva žáky, aby se otočili dopředu.  

Učitelka k jedné žákyni káravě: „E., tam nezlobte, když zpíváme.“ Pak učitelka konstatuje: 

„Tak nás to zklidnilo a uspalo. Tak spíme.“ 

Učitelka po chvilce vyzývá žáky: „Tak vstávat.“ (Děti se zvedají a přes sebe křičí). Učitelka 

jim zadává: „Dejte kostky dozadu a uděláme si tady místo na hru.“ (Žáci do sebe schválně 

vzájemně kostkami naráží, když je nesou uklidit do zadní části místnosti). Učitelka na to: 

„No, co blbnete, vy ale zlobíte.“ 

Učitelka pak zadává žákům: „Uděláme kruh“ (všímám si, že učitelka ty, co zlobí, postrkuje 

do kruhu a ostatní zlobivé co nepostrčila, okřikuje). Učitelka opakuje: „Jeden velký kruh“ 

(děti se drží za ruce v kruhu). Učitelka dále zadává žákům: „Zahrajeme si, Utekla nám myška 

a potřebujeme někoho doprostřed. Pustíme se, jdeme po kruhu.“ Děti s učitelkou zpívají: 

„Utekla nám myška do strniska a pochodují směrem doprava v kruhu. Jeden vybraný žák 

uprostřed kruhu zpívá: „Málo nás, málo nás, pojď žáku V. mezi nás.“ (Takto se připojují 

doprostřed kruhu po jednom další a další žáci). Paní učitelka si bere bubínek, aby žáci získali 

rytmus a dál zpívají. Děti uprostřed kruhu stále dokola zpívají: „Málo nás, málo nás, pojď 

(např.) T. mezi nás.“ V dalším kole přizvali doprostřed kruhu Vaška. Na konci hry je 10 dětí 

uprostřed. Učitelka hru ukončuje slovy: „Konec.“ 

Učitelka pak vyzývá žáky: „Na chvilku se posaďte a v klidu.“ (Vašek si sedá zpátky na své 

místo mezi kluky). Učitelka opakuje káravě: „Já jsem řekla v klidu!“ A zadává žákům: 
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„Naposled Hají belí.“ Učitelka k tomu pouští hudbu z CD na hi-fi věži a společně zpívají Hají 

belí.  

Učitelka píseň ukončuje slovy: „Už by děťátko mělo spát.“ Pak říká: „Vy se hezky seřadíte. 

Vy nebudete spát.“ 

Zvoní. 

Přesouváme se zpět do třídy. 

Přestávka: Vašek má u své lavice dva spolužáky a hrají si s nějakými dráčky a baví se 

spolu.  

 

4. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 - 11.30 

 

Zvoní. 

Učitelka na jednu žákyni: „Š., běž zavřít dveře.“ 

Učitelka říká žákům: „Já vím, ano jste unavení, ale máme poslední hodinu.“ 

Učitelka k žákům: „Na lavici máte všichni připraveny desky s písmenky. Já už jsem to říkala“ 

(myšleno, že už to říkala o přestávce). 

Žák říká paní učitelce: „Žákyně E., má žvýkačku.“ Učitelka k žákovi: „A ty žaluješ. Až 

zjistím, že má žákyně E. žvýkačku, tak jí napomenu. E. ví, že při hodině se nežvýká.“ 

Učitelka pak posílá žákyni se žvýkačkou ke koši. 

Učitelka k jinému žákovi: „M., omluv se žákyni E. Ty víš proč.“ Žák M.: „Omlouvám se ti“ 

(učitelka dodává, že za nastavenou nohu s úmyslem o podražení nohou). 

Učitelka zadává další úkol: „Budeme vyslovovat nahlas a já ukazuju rukama“ (učitelka 

ukazuje na dvou kostkách písmenka, které spojuje do slabik). Např. L + I. Děti říkají: „LI.“ 

Učitelka upozorňuje žáky: „Sledujeme očima, jakmile cvaknou kostičky, řekneme slabiku.“ 

(Vašek si žmoulá ruce před pusou, většina ostatních žáků má položeny ruce na lavici).  

Učitelka zadává další úkol: „Hledáme slabiky.“ Vyvolává k tabuli žákyni S.: „S., ukaž mi 

slabiku „Lí.“ Žákyně S. ji na tabuli nemůže najít. Učitelka proto říká k ostatním žákům: „Kdo 

najde slabiku „Lí“? Žákyně S., říkala jsem dlouze.“ Žákyně S. ji nakonec nachází. Učitelka 

vyvolává takto další žáky. Učitelka k jedné žákyni: „Š., ty mi tam skáčeš jak opička“ 

(myšleno, že se moc snaživě hlásí). Š. před tabulí neví. Učitelka k ní: „Vidíš, už jsi to našla, já 

jsem ti chtěla pomoct a ty jsi to našla.“ 
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Učitelka dětem zadává: „Teď si vezmete desky s písmenky, uděláme zase domeček, 

schováme před ostatními. Já budu muset ty klíčky k pusinkám najít. A zamknout“ (myšleno 

na to, že hlučí). Učitelka říká: „Hledáme slabiky.“ Učitelka k jednomu žákovi: „Opravdu jste 

nepořádní“ (na žáka, který nemá slabiky nastříhané). Učitelka říká: „První slabiku chci „Lu“. 

Nekoukej, žákyně Š., schovaná v domečku“ (žákyně koukala k vedle sedícímu spolužákovi).  

Učitelka žáky vyzývá, aby řadu, kterou jim řekla, zopakovali nahlas. Děti říkají nahlas zhruba 

šest slabik. 

Učitelka rozkazuje: „Desky uklidíme a otevřeme si abecedu. Žák M., žák F., žák A. půjdou 

dozadu a najdou si svůj polštářek.“ K jednomu žákovi: „Žáku F., abecedu si neber. Najdi si 

polštář a sedni si dozadu na něj.“ Učitelka pokračuje v zadání: „Ostatní se otočí a koukají na 

mě.“ Učitelka pak posílá dozadu na polštářek i žákyni Š. Učitelka k dětem vzadu: „Hned jsem 

u vás.“ Učitelka k ostatním žákům: „Poslouchejte mne. Žáku T., jsme na stránce se slabikami 

na „L“. Vezmeme si tužku.“ Učitelka k dětem vzadu: „Ale rušíte nás.“ Učitelka k ostatním 

žákům: „Víte co máte dělat, do mřížek opisovat písmenka. Tak můžeme začít.“ Žák se ptá, 

kolik toho má udělat. Učitelka mu odpovídá: „Ano, dělej, to co stačíš.“ Učitelka k ostatním 

žákům: „Vy si nás vzadu nevšímejte.“ 

Učitelka si jde sednout na židli k dětem vzadu a bere si kostičky s písmenky (pro sestavování 

slabik) a říká: „Vy se, žáku M., posadíte tady vzadu. Ty jsi mi slíbil, že budeš trénovat a 

netrénoval jsi. Žáku A., ty to nenašteluješ. Žáku A., já nevím, co s tebou budu dělat.“ Ostatní 

děti to čtou dobře. Učitelka se podivuje: „Co to, že to v těch deskách nemůžete najít? Musíte 

to mít srovnané. Roztrhaná a zasunutá“ (myšleno písmenka). Učitelka pokračuje se čtyřmi 

žáky vzadu ve cvičení slabik. 

Vašek pracuje na zadaném úkolu v abecedě. (Všímám si, že Vašek už má správný sklon tužky 

- směrem dozadu). 

Učitelka mi říká o žáku M., že neví co s ním, že umí abecedu, ale neumí písmenka spojit 

dohromady do slabiky. Říká, že mu chybí pravo-levá orientace, že tam bude ještě nějaká 

vada. K dalšímu žákovi mi říká, že je líný, že doma netrénuje, že je to ostuda. K žákyni Š. mi 

sdělila, že to jde ztuha.  

Učitelka zadává žákům: „Zavřeme abecedu. Uděláme pohybové cvičení.“ Děti se mají dle 

zadání učitelky rovně posadit a pak se položit co nejdál na lavici. Pak mají dát ruku nahoru, 

uklání se k oknu a ke dveřím a zpátky. Učitelka říká: „Teď si zkusíme vyprat prádlo. Protože 

svítí sluníčko, tak ho půjdeme vyprat na terasu“ (jdou ze třídy prosklenými dveřmi rovnou na 

terasu). Učitelka k dětem: „Je tam zima, tak tam budeme jen chvilku.“ Na terase dělají další 

pohybové cvičení, jakože perou prádlo (toto pohybové cvičení jednou opakují). (Pozoruji, že 
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Vašek oproti ostatním dětem působí při pohybu trochu nemotorně a nešikovně). Pak se paní 

učitelka společně s dětmi vrací opět do třídy. 

Učitelka zadává: „Otevřeme pracovní sešity. Najdeme si obrázek autíčka a značky. Jak víte, 

auta a všechny dopravní prostředky musí jezdit podle značek. My se budeme snažit dorazit 

autíčkem co nejrychleji ke značce, takže budete malovat rovné čáry.“ Děti se mají dle zadání 

učitelky hlásit, které dopravní prostředky se nehodí ke spojení s dopravní značkou. Žáci se 

hlásí a správně určují, že se nehodí vrtulník. Učitelka pak zadává: „Takže děláme přímé čáry. 

Vemte si tužku, zvedněte ruku a zkusíme, zleva doprava, od okna ke dveřím, děláme přímou 

čáru, volnou rukou přímou čáru.“ Učitelka říká: „A začneme, první čára autíčko. Autíčko 

směřuje ke značce a my tu čáru obtáhneme. Když to trochu vykolejí, nevadí.“ Učitelka 

obchází třídu a kontroluje žáky a k jedné žákyni říká: „E. to vyřešila, podle pravítka.“ 

Pravítko ukazuje celé třídě. Jiná žákyně říká: „Já jí to poradila.“ Učitelka všem žákům 

vysvětluje, že podle pravítka ne, že se učí kreslit rovné čáry od ruky. Učitelka pak dodává: 

„Vy jste mazaný jak opice.“ 

Učitelka ke mně říká: „To nejde vůbec oběhnout v tolika žácích“ (myšleno v počtu 28 žáků).  

Učitelka k dětem: „Máte to hotové raz dva, koukám.“ Učitelka jde k Vaškově lavici, dělá mu 

na ní pořádek a opravuje ho a pak to komentuje: „Trošku do kopečka.“ 

Učitelka zadává: „Vyndáme si pracovní sešit. Co máme udělat?“ (ptá se žáků a má na mysli, 

co mají za domácí úkol). Žák odpovídá: „Máme číst a malovat.“  

11.26 – Učitelka k žákům: „Můžete pomaloučku skládat do tašky.“(Děti si sklízejí své věci do 

tašky, aby se mohly přesunout na oběd).  

Učitelka říká: „Je konec týdne, rozdáváme pochvaly za tento týden.“ U každého, komu dává 

pochvalu, říká: „Poslušný.“ 

 

Úterý, 25. 10. 2011 

 

7. POZOROVÁNÍ 

Na otevřené tabuli uprostřed: číselná osa, dále různé matematické příklady zobrazené na 

číselné ose, např. 3 + 1, 1 + 2, 3 – 2, 3 – 1, vpravo písmeno „S, C, r, z, s, e“ apod. 

Učitelka změnila zasedací pořádek. Učitelka říká dětem: „Připravit desky s číslicemi.“ Paní 

učitelka se se mnou vítá a ukazuje mi přípis s PPP o odkladu povinné školní docházky žáka 

V. Učitelka mi říká: „To se pozná po 14 dnech.“ 

Přestávka: Žák Vašek běží se dvěma spolužáky na WC. Dozor na chodbě je brzdí, aby 

neběželi tak rychle a neublížili si. 
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1. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek)  – 25.10.11 krom jednoho žáka všichni přítomni 

 

Zvoní. 

Učitelka k dětem: „Ale ne prvouku, desky s číslicemi, máme matematiku.“ 

Učitelka rozkazuje: „Postavíme se.“ Učitelka říká: „Dobrý den.“ Žáci odpovídají: „Dobrý 

den.“ 

Učitelka žákům sděluje: „Procvičíme si sčítání a odčítání. Umíme sčítat a odčítat do čtyř. 

Pleteme znaménko plus a mínus. Znaménko mínus natažená paže, něco odebíráme. Plus je 

natažená paže, překřížíme, to znamená, že tam něco přidáme.“ 

Učitelka říká: „Dneska si zase zahrajeme soutěž, sluníčka a hvězdičky. Vítěz dostane razítka.“ 

Učitelka se ptá: „Víte, jak jsme to dělali? Rozevřeme si desky. Vyndáme si kartičky s čísly 

jedna až pět. Všechny. Srovnejte si je hezky za sebou, žákyně K.“ Učitelka vybízí děti: „A 

zazpíváme si písničku Jedna, dva, tři, čtyři, pět.“ Děti automaticky pokračují: „Cos to Janku, 

cos to sněd.“ 

Učitelka dodává: „Teď ještě ty značky“ (učitelka jde k tabuli a maluje sluníčko a hvězdičku). 

Učitelka říká: „Sluníčka a hvězdičky.“ (Děti jsou rozděleny na dvě stejně velké půlky, 

sluníčka u okna a hvězdičky u dveří. Vašek je ve sluníčkách. Děti mají za úkol ukazovat sami 

za sebe na svých kartičkách výsledek na početní příklad, který paní učitelka řekne). 

Učitelka sděluje: „Nebudu Vám ukazovat kartičky, ale říkat chyby. Teď nekoukejte vedle 

sebe, každý za sebe. Příklad jedna plus jedna je?“ Děti ukazují dvě. Učitelka ukazuje a říká: 

„Příklad tři minus jedna?“ Děti ukazují dvě. Učitelka říká: „Čekám, správně všichni dvě.“ 

Učitelka: „Pusy jsou zavřené při této hře.“ Učitelka ukazuje a říká: „Příklad dvě plus dvě? 

Ještě čekáme na Adámka.“ Učitelka upozorňuje: „Chyba, sluníčka mají chybu.“ Učitelka: 

„Řekněte to všichni najednou.“ Děti odpovídají: „Čtyři.“ Učitelka ukazuje a říká: „Příklad dvě 

minus jedna?“ Učitelka napomíná: „Ty taky žáku F. koukej dopředu, ty okukovátko.“ 

Učitelka upozorňuje: „Další chyba sluníčka.“ Učitelka říká: „Sluníčka včera zářily, dneska 

jsou pohaslá.“ Učitelka ukazuje a říká: „Příklad tři plus jedna?“ Učitelka upozorňuje: „Dvě 

chyby u hvězdiček, a už vás dotahují.“ Učitelka ukazuje a říká: „Příklad tři minus dvě?“ 

Učitelka kárá žáka: „Ty mu to říkáš! Jsme kamarádi, ale při tomhle nejsme kamarádi.“ 
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Učitelka: „Je to jedna, hvězdičky chyba.“ Učitelka ukazuje a říká: „Příklad dvě minus jedna?“ 

Učitelka upozorňuje: „Vidím, chybu. Takže hvězdičky další chyba.“ Učitelka ukazuje a říká: 

„Příklad dvě plus dvě?“ Učitelka: „Bez chyby, bez chyby“ (myšleno na hvězdičky). Učitelka 

ukazuje a říká: „Příklad tři plus jedna? Pššš.“ Učitelka k žákům: „Děti, já to s vámi přestanu 

hrát, když tady budete výsledky vykřikovat.“ Učitelka shrnuje: „Takže sluníčka chybovaly 

dvakrát, hvězdičky čtyřikrát. Vyhrávají sluníčka. Dneska dostávají další sluníčko, protože 

jsou vítězové.“ 

Učitelka zadává: „Kartičky si schováme, pššš, bez povídání.“ 

Učitelka: „Já vám dám tyhle sešity, vy jste dostali úkol obalit, ten sešit si obalíte na konci 

hodiny.“ 

Učitelka sděluje: „Kdo má obal, obalí, kdo ne, dá si ho na sešit, až ho přinese“ (a rozdává 

sešity dětem).“ 

Učitelka motivuje: „Ukažte mi, jak jste šikovní a jak si krásně umíte ten sešit obalit.“ 

Učitelka říká: „Já jsem říkala, že se nic neděje.“ 

Učitelka k jinému žákovi: „Zavři ty desky.“ 

Učitelka káravě: „Stačilo, už jsme si popovídali“ (myšleno na to, že děti hlučí). 

Učitelka k žákovi: “V., já ti pomůžu.” 

Učitelka napomíná: „A už zavřeme pusy.“  

Učitelka pomáhá obalit sešit dalšímu žákovi. 

Učitelka říká: „Vemte si sešit, teď si nalistujte první stránku, otočte si jeden list a ukažte si, na 

kterou stránku budete psát teď. Vidíte tam všichni červenou tečku?“ Děti odpovídají: „Ano.“ 

Učitelka dodává: „Všichni budeme psát na druhou linku, ne na první.“ 

Učitelka říká: „Všichni koukají na tabuli. My jsme říkali, že příklady si můžeme zobrazovat i 

pomocí tohohle. Co to je?“ Děti odpovídají: „Číselná osa.“ Učitelka zadává: „Vy budete říkat 

nahlas příklad podle číselné osy a pak si to zapisovat do sešitu.“ 

Učitelka upozorňuje žáky: „Natočte si sešity, praváci k oknu, leváci ke dveřím.“ 

Učitelka rozkazuje: „A už dáváme všichni pozor.“  

Učitelka se ptá žáků: „Kolik políček je vyznačeno zelenou barvou?“ Děti odpovídají: „Dvě.“ 

Učitelka omluvně: „Promiňte, chtěla jsem říci, kolik políček je vyznačeno červenou barvou?“ 

Děti odpovídají: „Tři.“ Učitelka se ptá dále: „Kolik zelenou?“ Děti říkají: „Dvě.“ Učitelka jim 

pomáhá: „Tři plus jedna rovná se čtyři.“ 

Někdo klepe na dveře, je to maminka žáka T. a do třídy přichází se zpožděním žák T. 

Učitelka reaguje: „Já T. vysvětlím, aby byl v obraze.“ Učitelka se ptá žáka T.: „Máš obal? 
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Potom si to obalíš, vem si tužku, T., a vidíš tady tu tečku, na tu linku napíšeš příklad, který 

vidíš na tabuli. My píšeme příklady podle číselné osy.“ 

Učitelka říká: „Žákyně V., ty mi ten sešit šmoulíš, ještě jsme ani nezačali.“ 

Učitelka pokračuje: „Pod to, do sloupečku, píšeme další.“ Učitelka: „Červeně dvě políčka a 

zeleně dvě.“ Děti říkají společně s paní učitelkou: „Jedna plus dvě rovná se tři.“ 

Některé děti křičí, že se jim to nepovedlo. Učitelka reaguje: „Jak nepovedlo?“ Učitelka: „Jo, 

že se vám to nepovedlo pod sebe.“ 

Učitelka upozorňuje: „Další příklad, na ten se podíváme pořádně, co znamená, že jsem škrtla 

políčka?“ Děti odpovídají: „Mínus.“ Společně si pak říkají tři červená políčka a dvě zelené. 

Společně diskutují nad příkladem tři minus dva rovná se jedna.  

Učitelka se ptá: „U dalšího příkladu budeme ubírat nebo přidávat?“ Děti odpovídají: 

„Uberem.“ Společně si říkají tři červená políčka a jedno zelené. Učitelka říká: „Všichni píšou 

a diktují mi příklad tři minus jedna rovná se dvě.“ 

Učitelka se žáků ptá: „Komu se povedlo, napsat příklad pod sebe?“ (Čtyři děti se hlásí, Vašek 

ne). 

Učitelka říká: „Zavřeme si sešity, dáme je všechny sem ke mně.“ 

Učitelka pokračuje: „Vyndáme si z lavice pracovní sešit matematiky. Máme ho tam.“ 

Učitelka napomíná žáka J.: „Matematiky, J., máme je tam.“ 

Učitelka se ptá: „Zkuste mi schválně říci, co tam nahoře máme?“ Děti odpovídají: „Nitě, 

jehly.“ Učitelka reaguje: „Ano. Věděl by někdo z vás, jak se to jmenuje?“ Některé děti 

odpovídají: „Šití.“ Učitelka jejich sdělení poupravuje: „Šicí potřeby.“  

Učitelka vymýšlí slovní úlohu na příklad z pracovního sešitu: „Maminka měla v košíčku, 

čtvery nůžky. Neříkáme čtyři nůžky, ale čtvery nůžky. Košíček se vysypal.“ (V pracovním 

sešitu mají příklad čtyři minus jedna rovná se…). Učitelka pokračuje: „Kolik nůžek mamince 

zůstalo?“ Děti odpovídají: „Tři.“ Učitelka je opravuje: „Říkáme troje.“ Učitelka se ptá: „Kdo 

by mi řekl povídání k dalšímu příkladu? Říkáme tomu slovní úloha.“ Učitelka vyvolává 

žákyni K.: „K., řekni.“ Žákyně K. říká: „Maminka měla čtyři nitě, dvě ztratila.“ Učitelka její 

sdělení upravuje: „Nebo můžeme říci, měla čtyři nitě a dvě vypotřebovala.“ Učitelka chválí 

žákyni K.: „Ale řekla jsi to správně, K.“ Učitelka říká: „Tak poslední, jehličky.“ Učitelka se 

ptá: „Kdo mi poví další příklad?“ Vyvolává Vaška, který říká: „Maminka měla čtyři a z toho 

tři ztratila, kolik mamince zůstalo jehel?“ Děti odpovídají: „Jedna.“  

Učitelka říká: „Ukažte mi ve vzduchu, jak píšete ty jedničky?“ Děti ukazují ve vzduchu, jak 

píší jedničky.  
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Učitelka postupuje k dalšímu příkladu a žákům sděluje: „Já vám řeknu, že tam něco chybí. Co 

tam chybí?“ Jeden žák říká, že výsledek. (To je správně). Společně s učitelkou si říkají, že 

tam chybí škrtnutí na číselné ose, protože odčítají. Učitelka říká a píše na tabuli: „Čtyři minus 

jedna rovná se tři.“ Učitelka k žákům: „Vy si pište jen výsledek.“ Pak žáci píší výsledek 

příkladu do sešitu.  

Učitelka se ptá: „Kdo umí říci příklad, protože ten tam nemáme. žákyně D.“ Žákyně D. říká: 

Čtyři minus tři rovná se jedna.“ Učitelka k ostatním: „Vy tam píšete celý příklad.“  

Učitelka obchází třídu a jde k žákyni Š., které říká: „Jo tady, seš, správně, já myslela, že jsi 

jinde.“(Myšleno v jiné části pracovního sešitu).  

Učitelka říká: „Poslední příklad.“ Společně říkají čtyři minus dva rovná dva. Učitelka 

vyvolává žáka T.: „T. nadiktuje příklad.“ Učitelka pochvalně: „Kdyby všichni mluvili nahlas 

jako T., to bychom se tady slyšeli.“ 

Učitelka říká: „To jsou příklady odčítání od jedné do čtyř.“ 

Učitelka sděluje: „Vy uděláte do domácího úkolu jenom tuhletu tabulku. Můžete si ji dát 

kolečka. Zakroužkujte si tuto tabulku. Je to pracovní sešit, takže můžeme. Všichni tomu 

rozumí, všichni si to zapsali?“ Děti odpovídají: „Ano.“ 

Učitelka rozkazuje: „Zavřeme sešit, dáme ho na stranu.“ 

Učitelka říká: „Teď na konci hodiny, ještě jsme to nedělali, tak bude trošku zmatek.“ Učitelka 

pokračuje: „První hra, kterou vás naučím, bude na zmrzlíka. Bude to ten, kdo umí nejhůř 

počítání. Teď mě musíte trošku omluvit, že nebudu úplně spravedlivá, protože ne všechny 

uslyším, když budete kuňkat.“ 

Učitelka sděluje: „Zahraju to s touto půlkou, jen sluníčka“ (myšleno, že to zkusí skupina 

sluníček). „Postavte se, budu říkat příklad, kdo ví výsledek, nahlas ho řekne, nebude se hlásit, 

řekne ho. Kdo ho řekne správně, posadí se. Bude se pak bavit tím, že ostatní počítají.“ 

Učitelka káravě k žákovi J.: „J., nechceš být zmrzlý, tak to schovej do penálu“ (myšleno 

tužku a gumu). Učitelka sděluje dětem: „Být zmrzlík je ostuda, když to pak řeknete mamince, 

byl jsem zmrzlík.“ Učitelka říká první příklad: „Dvě plus dvě?“ Žák Vašek odpovídá: „Čtyři“ 

(další děti také říkají čtyři, někdo jiný říká dvě, ale Vašek byl první). Učitelka říká: „Ano, 

Vašek se posadí.“ Učitelka říká další příklady: „Dva minus jedna, dva plus jedna, tři minus 

jedna, jedna plus dva atd.“ Učitelka se ptá: „A kdo nám zůstal zmrzlý?“ Děti odpovídají: 

„Žákyně A.“ Učitelka reaguje: „Budeme ji muset zabalit do deky, aby nám rozmrzla.“ 

Učitelka určuje: „Teď hvězdičky“ (myšleno, že to zkusí skupina hvězdiček). Učitelka říká: 

„Vy jste diváci“ (myšleno na druhou skupinu - sluníčka). Učitelka říká příklad: „Tři minus 

jedna.“ Žák H. odpovídá: „Dva“. Učitelka říká: „Žák H.“ (myšleno, že to má správně a má se 
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jako první posadit). Učitelka říká další příklady: „Tři plus jedna, tři minus dva, dva minus 

jedna, jedna plus jedna atd.“ 

Zvoní.  

Učitelka upozorňuje žáky: „Pozor, dohrajeme tři poslední. Příklad dva minus jedna.“ Žák F. 

odpovídá: „Tři.“ Děti se smějí. Učitelka reaguje: „Ne, každý se může splést.“ Učitelka 

opakuje tento příklad. Učitelka žákovi F. říká: „F., další zmrzlík.“ Děti se mu posmívají. 

Přestávka: Žák Vašek jde na chodbu. Vrací se a je s kluky v zadní části třídy, postrkuje 

žáka V. Když se na něj podívám, točí se do kolečka jako při tělesné výchově. Pak mizí opět 

na chodbu. Žák Vašek se vrací a vyndává si u sebe v lavici něco z penálu. Nyní chodí po třídě 

a má ruce založeny. Pak mu bere kamarád něco z penálu. Vašek mu to nechce dát. Tak se o 

Vaškův penál perou. Vašek boj o svůj penál vyhrává a nyní si ho hlídá. Vašek jde do zadní 

části třídy ke sklenicím naplněnými listy a plody podzimu a prohlíží si je. (Zdá se mi, že nemá 

ve třídě konkrétní kamaráda, se kterým by pravidelně byl o každé přestávce). 

 

2. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Zvoní. 

Učitelka není ve třídě.  

8.46 Učitelka přichází do třídy. 

Učitelka říká k žákovi T.: „T., opravdu jedete na hory, tatínek tě byl omlouvat u pana 

ředitele.“ Učitelka zadává žáku T. práci na doma. 

Učitelka k žákům: „Hezky se posadíme, budeme procvičovat s těmi, co jsou slabší. Budeme 

procvičovat také dýchání.“ 

Učitelka vybízí: „Všichni se dívají na mne. Já vám budu ústy bez hlasu naznačovat hlásku a 

vy byste měli poznat, co je to za hlásku.“ 

Učitelka říká: „Zkuste si se mnou, jenom hrajte, bez hlasu. My tomu říkáme mimika.“ 

Učitelka to říká nahlas a děti to mají říkat bez hlasu.  

Učitelka přikazuje: „Teď si stoupněte. Teď budeme správně dýchat. Máme kytičku. Ke 

kytičce přivoníme nosem a ústy vydechneme.“ Učitelka k žákovi T. „T., taky aby na tebe byl 

hezký pohled.“ Opakují cvičení na dýchání. 
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Učitelka říká: „Předpažíme, nadechneme se, jako když nafoukneme míč a budeme 

pomaloučku upouštět vzduch. Splasklý míček, teď ho zase nafoukneme a vypustíme. Kluci, 

zase jste vedle sebe a je lumpárna na obzoru.“ 

Učitelka rozkazuje žákům: „Vraťte se na místa.“ 

Učitelka se ptá: „Zvedne ruku, kdo jel vláčkem? A čekali jste na nádraží? Teď uděláme něco, 

co jste neviděli. Protože jezdí elektrické vlaky. Ale dříve jezdili…“ Děti dokončují: „Parní 

vlaky.“ Učitelka souhlasně: „Ano. My budeme naznačovat mašinu, která jede na páru.“ Děti: 

„Šišišiši“ (zvyšují a snižují hlas). Učitelka to ukončuje slovy: „Necháme si to na příště, 

nebudeme celou hodinu jezdit mašinkou. Počkáme.“ Učitelka káravě k žákyni D.: „D, měli 

bychom vědět, kdy mluvit a kdy je toho dost.“ 

Učitelka říká: „Vezmeme si pracovní sešit. Halo. Pracovní sešit a najděte si tuhletu stránku.“ 

Učitelka okřikuje žákyni D.: „Zavři pusu, D., pokud možno.“ 

Učitelka pokračuje: „My jsme tady na té stránce dělali obrázek letadla. Vrátíme se na tuhle 

stránku. Přečtěte mi, kdo sedí v modrém okénku?“ 

Učitelka vyvolává žáka O.: „O.?“ Žák O. odpovídá: „Ola.“ Učitelka se ptá: „Kdo sedí za 

zeleným okénkem?“ Jeden žák odpovídá: „Maminka.“ Učitelka říká: „Kdo sedí za červeným 

okénkem? Vašku.“ Chvilku je zticha a pak žák Vašek odpovídá: „Míla.“  

Učitelka pokračuje na další cvičení a ptá se: „Kdo pojmenuje obrázek?“ Děti odpovídají: 

„Leknín.“ Učitelka reaguje: „Myslím, že začínáš trochu hloupnout žákyně D.“ Učitelka říká: 

„Pojmenujte další obrázek, já vám poradím“ (a vysvětluje dětem, že se z toho vaří čaj). Žák 

Vašek odpovídá: „Lípa.“ Vašek má jít k tabuli a ukázat slabiku „Lí“. Učitelka k ostatním: 

„Vy píšete slabiku „Lí.“ Učitelka říká: „Další obrázek.“ Žák H. odpovídá: „Luk.“ Pak jde 

ukázat žák H. k tabuli „Lu.“ Takto jsou vyvoláni i další děti. Učitelka k žákovi u tabule: 

„Lampa, slabiku La hledej.“ Učitelka vyvolává na další obrázek a říká káravě: „Ty nám tady 

spíš, Adámku.“ Učitelka k žákům: „A jsme u posledního obrázku.“ Učitelka ukazuje slabiku 

„Lo.“  

Učitelka zadává další úkol: „Já řeknu slovo a vy tleskáte a říkáte po slabikách.“ Takto zkouší 

například luk, lepidlo, lodičko, lavička aj. 

Učitelka k dětem: „Teď si můžete tohle zavřít, dejte si to do lavice a zkuste u toho nemluvit.“ 

Učitelka žáky motivuje: „Teď mám pro vás připravený úkol, nelehký, kdo udělá správně, má 

pochvalu. Pracujete samostatně, s nikým se nebavíte. Vezmete tužku.“ (Ukazuje na úkol na 

předtištěném papíru). Učitelka: „Máte mřížku, kde je první slabika a doplníte další slabiku, 

aby vzniklo další slovo. Půjdou ke mně: žákyně A., žák A., žák F., žákyně V., žák F. druhý“ 

(pět dětí je u tabule). Učitelka ke všem: „Vy si nebude všímat nás, my si nebudeme všímat 
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vás.“ Učitelka rozdává dětem ve třídě papíry se zadaným úkolem na počáteční slabiku, kdy 

přidáním slabiky mají vytvořit slovo. 

Učitelka káravě k žákyni V.: „Huš, V.“ Učitelka to znovu vysvětluje.  

Učitelka dodává: „Hele, chytrolíni, zkuste to, je to práce navíc, pro chytré hlavičky.“ 

K dětem u tabule: „Vy chytrolíni, to zkuste.“ Koukají na tabuli na slabiky: „le, lé, lí, ló, lá 

apod. a mají po jednom vyslovovat slabiky, na které paní učitelka ukáže.  

9.15 - Hlášení z rozhlasu: „Prosím kolegyně z prvního stupně na desátou do sborovny.“ 

Učitelka se ptá: „Zvedne ruku, kdo má všechno zapsané? Ruce dolů a zkusíme číst. Co jste 

složili za první slovo?“ Děti odpovídají: „Láme.“ Učitelka: „Další slovo?“ Děti odpovídají: 

„Máma.“ Učitelka: „Další bylo jméno?“ Děti odpovídají: „Ola.“ Učitelka: „Další bylo 

jméno?“ Děti: „Ema“ atd. Učitelka říká: „Kdo má vše, podepíše a dostane pochvalu.“ 

Učitelka dětem zadává: „Vy si vezmete fialové písanky.“ Učitelka ke mně: „Todle je pro ně 

dost těžký, ale někteří si poradit dovedou“ (myšleno na doplňování slov na slabiky). 

Učitelka říká: „Otočím se, budu mít zavřené oči, ne vy, já. Budete mít otevřenou písanku 

tady, budete ji mít správně natočenou a správně sedět. Já se otočím a budu počítat do pěti. 

Jedna, dva, tři, čtyři a nebudu slyšet ani slovo. Pět.“ 

Učitelka: „Mohli bychom zasoutěžit, zda to lépe zvládla sluníčka nebo hvězdičky.“ 

Učitelka zavírá pravou tabuli a říká: „Budeme kreslit žebříky. Rovné čáry od okna ke 

dveřím.“ Nejprve si to společně s paní učitelkou ukazují si ve vzduchu. Učitelka: „A 

procvičíme.“ Děti říkají: „To jsem, já, panenka, točí se mi sukénka“ (děti točí ve vzduchu 

zápěstím). Učitelka k žákům: „Chodím mezi vámi, sešit, sezení, tužka.“ Učitelka k žákovi: 

„Ty sedíš a sešity máš tady“ (měl sešit příliš vpravo, proto mu sešit učitelka poupravila). 

Učitelka jde k žákovi Vaškovi a říká: „Volně táhni ruku, drž tužku, jak ji držíš, ne, 

pomaloučku, uvolni a udělej rovnej tah“ (vede mu svou rukou jeho ruku).  

Učitelka se žáků ptá: „Už to máte hotový?“ Několik dětí křičí: „Ano.“ Učitelka pochvalně 

k žákovi V.: „Vidíš, V., jak se ti povedlo, dneska.“ Učitelka říká: „Kdo to má hotové, zvedne 

ruku.“ Žákyně Š. padá ze židle. Učitelka reaguje: „Nesmějte se jí, mohla se uhodit a zranit.“ 

Na to, kdo je hotov se hlásí třičtvrtě třídy (Vašek ještě dopisuje). Učitelka říká: „Kdo bude 

hotový, může si vybarvit tahleta autíčka. Vymalujte i dopravní značky.“ Učitelka pokračuje: 

„Pak si je porovnám se skutečností. Brali jsme v prvouce, některé značky znáte.“ Učitelka k 

žákovi: „Žák H., se pustil do dopravních značek, dobře, žáku H. Co to znamená?“ Žák H. říká 

správně: „Zákaz vjezdu.“ (Vidím, že žák H. na další značku kouká do prvouky). (Vašek 

kouká po třídě a nepracuje, i když má zadanou práci). Učitelka k žákovi H.: „To je chytrolín, 

ten si to hledá v prvouce.“ 
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Velká přestávka: Učitelka říká: „Svačit, nebude lítat po třídě.“ Žák Vašek sedí ve své 

lavici a svačí. Většina dětí svačí v sedě, některé děti se svačinou pobíhají po třídě.  

 

 

Úterý, 8. 11. 2011 

(Pozn. autorky: Pozorování v minulém týdnu zrušeno pro návštěvu školní inspekce). 

 

8. POZOROVÁNÍ 

Na otevřené tabuli uprostřed: číselná osa, dále různé matematické příklady doprovázené 

znaky, např. 5 - 1, 1 + 2, 5 – 3, 5 – 2, 5 – 4, vlevo slabiky: „PU, PE, PA, PO, PI, pů, pá, pé, 

pó, pí“ apod. Vpravo jsou slova: „LOM, LOS, LUP, PES, SEM, SUP, LÍP, PÍP“. 

Přestávka: Na chodbě potkávám paní učitelku. Zrovna si bere bonbon. Ptám se na 

inspekci, říká, že to byla hrůza, že u ní také byly, ale že ne ve všech třídách na I. stupni se byli 

podívat. Vcházím do třídy. Děti, které mají narozeniny či svátky rozdávají ve třídě bonbony. 

Bonbon nabízí i měn, s přáním k narozeninám a poděkováním si také beru. Ptám se 

oslavenců, kolik jim je let, dvě žákyně odpovídají, že sedm. V 7.49 hod přichází do třídy 

maminka žáka Vaška se dvěma školními batůžky, Vaškovi a dalšímu žákovi připravuje věci 

na lavici.  

 

1. vyučovací hodina: Matematiky 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek) – 8.11.11 všichni přítomni (1 žák šel zpět do 

MŠ) 

 

Zvoní (podruhé). 

Učitelka zahajuje výuku slovy: „Už se uklidníme. Zavřeme pusy a postavíme se.“ K jednomu 

žákovi říká: „Ty jsi chyběl, byl jsi dlouhodobě nemocný, tak kdybys něco nevěděl, tak se 

přihlaš.“ 

Učitelka říká: „Dneska budeme počítat příklady sčítání a odčítání do pěti. Ukážeme si jak 

spočítat příklady od jedné do pěti. Na začátku hodiny si pustíme písničku. Vy jste ji minule 

trochu nechápali. Ona je to jakási slovní úloha na dělení.“ Učitelka pouští na CD přehrávači 

písničku „Měla babka čtyři jabka.“ (Žák Vašek má na lavici postavený penál, který dal nyní 

do pozice na ležato). 
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Žákyně jde k tabuli a představuje babku. Učitelka vyvolává dalšího žáka a ten nechce k tabuli. 

Jeden žák na to reaguje: „Paní učitelce se neodmlouvá.“ Paní učitelka pouští písničku znovu. 

Žáci u tabule mají sehrát jakési divadélko s předáváním jablek. Žáci magnetická jablka 

přikládají na tabuli. Paní učitelka se dětí ptá: „Mají stejně?“ Děti souhlasně odpovídají: 

„Ano.“ Učitelka říká k žákům u tabule: „Sedněte si.“ 

Učitelka vysvětluje: „Uděláme si zase soutěž, hvězdičky, sluníčka.“ Učitelka děti směřuje do 

mezer mezi lavici a říká: „Tašky pryč.“ Počítá žáky, je jich čtrnáct a třináct. Učitelka říká: 

„Už je nás jen dvacet sedm.“  

Učitelka sděluje: „Příklady nebudu ukazovat na kartách, já je říkám. Nebudu říkat do pěti, to 

jsme brali včera. Jen do čtyř.“ Říká příklady: dva plus dva, tři minus jedna, čtyři minus jedna 

atd. Žák, který řekne výsledek správně, si sedá do své lavice. K žákovi Vaškovi učitelka říká: 

„Čtyři minus tři.“ Vašek říká: „Jedna“ - stejně s jiným žákem. Učitelka pokračuje: „Dva 

minus jedna.“ Učitelka vysvětluje dětem, aby výsledek nevykřikovali. Jedna žákyně se 

učitelky ptá: „A na prstech počítat můžem?“ Učitelka odpovídá: „Ano, teď vám to povoluji.“ 

Někdo z žáků vykřikl výsledek. Učitelka reaguje: „Kdo tady nehraje fér?“ 

Děti u okna se radují z výhry: „Jooo.“ Učitelka káravě k žákovi K.: „K., co jsi teď udělal? No, 

nestyď se.“ (Myšleno, aby to zopakoval před třídou). Žák to znovu neukazuje. (Žák totiž 

ukázal posměšné gesto směrem k poražené skupince).  

Učitelka říká: „Sluníčka mají další sluníčko. Vedete si lépe, hvězdičky budou muset přidat 

trochu plynu, na rychlosti.“ 

Učitelka zadává dětem: „Vezmeme si sešity, máme je v lavici. Žáku T., ty ho budeš mít 

v tašce.“ 

Učitelka říká pochvalně: „Ještě než začneme, bych vás chtěla pochválit, já jsem vás opustila, 

hlídal vás tady školník, my jsme měli poradu. Měla jsem obavu, jestli to zvládnete.“ 

Žákyně říká: „Já jak jsem dělala s maminkou úkoly, tak mi tam bráška namatlal sušenku.“ 

Učitelka reaguje: „Minule bratranec, ti tam něco popsal. Musíš psát úkol někde, kde není 

bratr. Nic se neděje.“ 

Učitelka hodnotí, jak spočítali příklady, většina to splnila správně, dva žáci mají úkol opravit. 

Učitelka s ostatními dětmi pracuje na cvičení v pracovním sešitě. Učitelka se ptá: „Kdo 

sestaví slovní úlohu? Ale se znaménkem plus.“ Hlásí se žák K., je vyvolán, ale neříká to 

správně. Hlásí se žák Vašek a říká: „Kde byly čtyři krtečci a“ (dále neví). Učitelka mu 

pomáhá: „Čtyři pracovali a jeden nepracoval, kolik tam bylo krtečků?“ Učitelka vyvolává 

jednoho žáka k tabuli, který má vyznačit příslušných pět koleček na tabuli. Dále vyvolává 

žákyni, která píše příklad: 4 + 1 = 5. Učitelka říká: „Když jsem se ptala, kolik krtků bylo na 



53 

 

zahrádce. Na zahrádce bylo pět krtků. Odpověď říkáme, ale nepíšeme, protože ji zatím napsat 

neumíme. To byla slovní úloha, my se k nim ještě vrátíme. Teď se budeme věnovat 

příkladům.“  

Učitelka sděluje dětem: „Teď budeme pracovat se sešitem i tabulí. První příklad, já vám budu 

říkat povídání, na hřišti si hrálo pět dětí, jedno odešlo domů. Kolik zůstalo na hřišti dětí?“ Žák 

F. u tabule správně určuje čtyři. Učitelka říká: „Vy byste mohli vymyslet povídání 

k veverkám.“ Učitelka vyvolává žákyni V.: „Žákyně V.“ Učitelka pokračuje: „Další příklad.“ 

Učitelka říká další slovní úlohu: „Maminka přinesla ze zahrady pět mrkví a ze třech mrkví 

udělala salát. Kolik zbylo mrkví?“ Žák jde k tabuli a ubírá tři mrkve. Učitelka říká: „Zbyly 

dvě mrkve.“ Učitelka vyvolává žákyni, aby sestavila slovní úlohu z pracovního sešitu. 

Učitelka: „Další, pět minus dva, na stromě zůstalo pět švestek, dvě spadly, kolik švestek bylo 

na stromě?“ Učitelka na tabuli ubírá švestky a píše výsledek. Učitelka říká: „Další, máme 

raky, kdo to řekne?“ Hlásí se žák Vašek a několik dalších žáků. Vyvolán je jiný žák, který 

říká: „Babička upekla pět koláčků, Honzík snědl čtyři koláče. Kolik koláčů bylo na talíři?“ 

Žák správně ubírá koláče na tabuli. Učitelka říká: „Chci slyšet úlohu s kočičkami, už se vás 

hlásí víc. Žákyně S..“ Žákyně říká slovní úlohu. Učitelka k jejímu málo slyšitelnému projevu: 

„Žákyně S., má tenký hlásek, jako paní vlásek. Pšššt.“ 

Učitelka vysvětluje žákům: „To jsou příklady počítání do pěti, které si musíme zapamatovat.“ 

8.21 - Učitelka říká: „To by pro dnešek stačilo, víc dělat nebudeme. Označíte si domácí úkol, 

který je tady a tady v té tabulce“ (učitelka ukazuje názorně dětem na svém pracovním sešitu).  

Učitelka přikazuje: „Zavřeme, dáme na stranu.“ 

Učitelka káravě: „Hlavně přestaneme mluvit, protože teď, žákyně A., neorganizuj mi tady 

děti, já si je zorganizuju sama.“ 

Učitelka říká: „Protože jsme slovní úlohy dělali několikrát, já vám rozdám tyhlety listy, na 

nich máte čtyři úlohy s obrázky, vy si ty obrázky dobře prohlédnete, jestliže jsou tam obrázky 

přeškrtlé, tak jsme ubírali, musíte si tu úlohu napsat sami pro sebe. Už si to nebudeme říkat. 

Zvládnete nebo si to řekneme.“ Některé děti radostně křičí: „Anooo.“ Jiné děti naopak: 

„Neee.“ Učitelka říká: „Někteří jsou odvážní. Já nevím, jestli to zvládnete sami. Troufáte si 

sami?“ Děti křičí: „Anooo.“ Učitelka zadává: „Prohlédnout si obrázek a napsat příklad sami.“ 

Děti pracují na příkladech, žák Vašek také pracuje, chvilku gumuje gumou, když udělal 

chybu.  

Učitelka se ptá dětí: „Je někdo hotový?“ Hlásí se dva žáci. Učitelka k nim: „Otočíte si na 

druhou stranu.“ 

Učitelka je přerušena hlášením z rozhlasu o třídních schůzkách a jejich organizaci.  
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Učitelka zadává: „Kdo má hotovo, otočí si na druhou stranu a dětem vysvětluje, co mají dělat. 

Žák Vašek už také otáčí list, zároveň si přehazuje tužku do levé ruky. Pak zase zpět do pravé.  

Zvoní. 

Učitelka upozorňuje: „Všichni se podepíší.“ Vybírá od dětí pracovní listy. 

Učitelka přikazuje: „Pracovní sešity si ukliďte do tašky.“ 

Učitelka dále říká: „Připravte si živou abecedu a pracní sešit živé abecedy.“ 

Učitelka k žákům: „A matematiku schovat.“ 

Přestávka: S žákem Vaškem se baví u jeho lavice spolužák (spolužák stojí, Vašek 

sedí). Žák Vašek vstává a drží v ruce nějakou hračku (určuji, že asi gormita). K lavici Vaška 

přichází další spolužák a další spolužák (celkem jsou u jeho lavice tři spolužáci) a ukazují si 

vzájemně hračky - gormity. Přidává se další spolužák. Jeden ze spolužáků odchází. Další ze 

žáků odchází. U Vaškovy lavice zbyli dva spolužáci. Nakonec je u Vaškovy lavice už jen 

jeden spolužák. 

 

2. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Zvoní. 

Učitelka zklidňuje žáky: „Pospěšte si, zklidníme se. O přestávce lítáte, pak si sednete, sotva 

popadnete dech.“ 

Učitelka říká: „Posadíme se hezky rovně. Dneska nás čeká čtení, skládání a psaní. Blížíme se 

v naší písance ke konci. Brzy budeme psát do sešitů a perem.“ 

Učitelka káravě: „Necháme všechno položené“ (myšleno na žáka Vaška, který drží ve 

vzduchu penál a sešity). 

Učitelka sděluje žákům: „Zahrajeme si hru. Jede, jede vláček, co to veze? Kdo to ví? Kdo 

nám rychle odpoví? Já vám zadám, vláček poveze slova, která začínají hláskou „p“. Všichni si 

dají hlavu dolů, budou přemýšlet, když jim poťukám na rameno, tak odpoví.“ Kdo to řekne 

správně, tak se připojuje za záda paní učitelky a chodí po třídě a jezdí dokola jako vláček. 

(Žák Vašek správně odpovídá podzim jako pátý ze sedmi dětí, dvě děti to řekly špatně). Jeden 

žák říká: „Parapet.“ Učitelka se ptá: „Co to je?“ Když je za ní zhruba deset žáků, učitelka hru 

ukončuje, že zajeli do nádraží. 

Učitelka se ptá: „Vzpomínáte si na hru „klamaná“? Já vám dám slovem povel, co máte dělat. 

Já taky budu dělat povel, ale jinak, budu vás klamat, kdo to splete, bude vyřazen. Já to ale 
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nebudu stíhat sledovat. Kdo to splete, bude si to počítat, do dvou a pak už nebude s námi hrát“ 

(učitelka zadává povely, které také předvádí, některé však klamavě ukazuje špatně). Učitelka 

říká: „Mávat, chytit se za uši, chytit se za bradu“ (– učitelka se chytá za nos), „krčit rameny, 

kývat hlavu“ (– učitelka krčí rameny), „dát ruce za záda“ (– učitelka předpažuje), „vzít do 

ruky penál“ (– učitelka bere pracovní sešit), „vypláznout jazyk, ukázat si na nos“ (– učitelka 

ukazuje na své oči). Učitelka vzpomíná: „Minule jste to pletli úžasně. Dnes vnímáte můj hlas 

a přemýšlíte. Nejste jako opičky. To jste mě mile překvapili.“ 

Učitelka zadává: „Pracovní sešit, poslední stránka.“ Žák říká: „My jsme měli úkol.“ Učitelka 

reaguje: „Ale bramboro“ (z reakce učitelky usuzuji, že asi úkol neměli a žák se spletl). 

Učitelka pochvalně: „Včera jste mě mile překvapili, jak jste četli, jenom žák M., ten doma 

nepracuje.“ 

Učitelka zadává: „Můžeme začít číst u písmenka „s“. Když nebudete vědět, tak vám poradím. 

Začínáme číst prstíky na první větu. Začíná číst žákyně D.“ Žákyně D. čte: „Ema má sůl.“ Jiní 

žáci čtou další řádek: „Mám los“ (s učitelkou si vysvětlují, co to znamená. Jednak aby někdo 

mohl sázet a že los je v jiném významu také zvíře). Žák H. čte další řádek: „Osel má sílu.“ 

Učitelka zadává: „Čteme vedle, místo obrázku vyslovím slovo.“ Učitelka říká: „Čti dál, žáku 

D.“ Žák D. čte: „Ela musí zametat.“ Učitelka vyvolává: „Žák A. poslední“ (myšleno, aby 

přečetl poslední větu). Učitelka dětem říká: „Jak jste si nejistí, tak začínáte mluvit potichu, 

žákyně K. mluvila nahlas, teď si to jen tak žmoulá.“ 

Učitelka říká: „Stačí, můžete si otevřít pracovní sešit tady na téhle stránce. Já se teď 

přesvědčím, jestli rozumíte tomu, co čtete. Poslouchejte, ať to uděláte správně. Tady máte 

napsaná slova, pod slovy jsou obrázky. Vy si to přečtete a obrázky spojíte nejbližší čarou. Až 

budete hotovy, tak si můžete vzít pastelky a vybarvit obrázky.“ Učitelka k žákovi Vaškovi: 

„Tady se v tom vůbec nevyznám, tady odtud přímou čarou.“ Děti pracují a potichu si pro sebe 

brumlají. Žák Vašek bere občas tužku do levé ruky. Učitelka rozkazuje: „Položte všichni 

tužky z ruky a zvedněte hlavy. To spojování je hezké pro ty, kdo to spojují přímo.“(Někteří 

žáci dělali spojovací čáry oklikou). Učitelka proto diktuje: „První slovo dej do červeného 

kroužku. K němu do červeného kroužku dej obrázek, který jste spojili. Druhé slovo žlutě a 

vyberte k němu obrázek. Třetí slovo bude modré a vyberte k němu obrázek. Předposlední 

slovo bude zelené. Poslední slovo hnědé. Teď si můžete ještě ty obrázky vybarvovat 

chviličku.“ Učitelka to ukončuje slovy: „Stačí, nemusíme to mít vybarvené, to bylo navíc.“ 

Učitelka se ptá: „Podíváme se na poslední. Kdo z vás pomáhá někdy mamince věšet prádlo?“ 

Hlásí se většina žáků, včetně žáka Vaška. Učitelka se dále ptá: „Které prádlo se věší nejlépe?“ 

Děti nevědí, učitelka odpovídá: „Utěrky, kapesníky. Postavíme se, když vyndáme prádlo 
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z pračky, vytřepeme, aby mamince nedalo práci žehlení. Na špičky, pověsím a zakolíčkuju.“ 

Takto několikrát společně s paní učitelkou opakují toto pohybové cvičení (Žák Vašek při 

tomto pohybovém cvičení vypadá oproti ostatním dětem trochu nemotorně).  

Učitelka dětem zadává: „Ty vaše ručníky v sešitu jsou zvláštní. Nemají puntíky ani kytičky, 

ale slova. První ručník, kdo se pokusí přečíst všechna slova na prvním ručníku?“ Žák K. čte 

slova: „Pusa, Pepa, pole, pase.“ Učitelka zadává: „Pusa žlutá, zažlutím slovo pusa a udělám 

tam žlutý kroužek“ (Učitelka s tím pomáhá Vaškovi, který neví, jak to udělat). Učitelka říká: 

„Pase. Najdu pase a červený kroužek na ručníku. Můžete to domalovat až do okraje.“ Učitelka 

říká: „Proužek se slovem Pepa bude modrý.“ Učitelka káravě k žakovi M.: „M., ty tam děláš 

úplně něco jiného, už se těším na třídní schůzku, co doma děláš, ty jsi byl na začátku dobrý a 

teď jsi úplně nejhorší.“ Učitelka říká: „Pole zůstane bílé.“ Učitelka se ptá: „Kdo má dobře 

ručníky?“ (Obchází třídu). Učitelka určuje, že žák Vašek to nemá dobře (více jak polovina 

ostatních dětí to má dobře). Učitelku přerušuje hlášení z rozhlasu, aby se o velké přestávce 

dostavili před ředitelnu předsedové tříd kvůli spoření pro studium na VŠ, dále následuje 

sdělení o výsledcích přeborů v šachách.  

Učitelka po vyslechnutí hlášení dodává: „Tak to shrneme, předsedo náš slavný“ (mluví k 

žákovi Vaškovi), „převezmeš letáčky, nikomu je nebudeš dávat a dáš je mně.“ Učitelka ke 

mně: „To je perspektivní v první třídě.“ Učitelka říká žákům: „Jelikož jsme měli hlášení, tak 

toho moc nestihnem, máme pět minut.“ Učitelka přikazuje žákům: „Schovejte to, vyndejte si 

fialový sešit.“ Děti pak říkají společně s učitelkou říkanku na uvolnění rukou: „Ťuká deštík na 

deštník“ (procvičují při tom prsty na rukou, uvolňují zápěstí). Učitelka říká: „Než se otočím, 

bude všechno na lavicích tak jak má.“ Po otočení učitelka říká: „Vidím, že máte správně 

natočené sešity, srovnané věci na lavici a tužky v rukou. Zatím si připravíme pouze prstíčky, 

protože budem psát pouze ve vzduchu. Nejdříve zkusíme kopeček pro šneka. Pak opak, 

otočený kopec.“ Učitelka říká: „Ještě jednou, já se dívám.“ Ukazují si to ve vzduchu.  

Zvoní.  

Velká přestávka: Žák Vašek šel vyzvednout jako předseda třídy letáky před ředitelnu. 

Jdu se s učitelkou dohodnout na další návštěvě. Občas mi tyká. Pak jde za mnou a vysvětluje 

mi, že jsem hodně podobná její dceři, která je také blondýnka, tak jí to občas ujede a tykne 

mi. Omlouvá se mi. Říkám, že se nic neděje.  

Za paní učitelkou přišly tři žákyně z vyšších tříd.  

Žák Vašek se vrací. Učitelka: „Co s tím teď budeš dělat Vašíku?“ Neslyším, co Vašek 

odpovídá. Učitelka ho upozorňuje: „Neztrať to, Vašíku.“ Vašek tu kartičku ukazuje dalším 
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dětem. Pak ji Vašek uklízí do penálu, u své lavice má dva spolužáky. Svačí. Má vyndané pití 

a krabičku se svačinou.  

 

 

 

 

Pátek, 11. 11. 2011 

 

9. POZOROVÁNÍ 

Velká přestávka: Vašek svačí. Po svačině sedí sám v lavici, ostatní chlapci pobíhají po 

třídě a pošťuchují se. Několik dětí také sedí v lavici.  

Rozhovor s učitelkou: Jdu se pozdravit s paní učitelkou, která mi říká, že učitelka na hudební 

výchovu o mně ví. Dále se mne ptá, jak se mám. Říkám, že dobře. Paní učitelka mi oznamuje, 

že o hodině českého jazyka půjdeme do auly nacvičovat vystoupení na Vánoce. Sdělujeme 

mi, že školní inspekce chtěla vědět o handicapovaných nebo nadaných dětech, řekla o 

Vaškovi, ale v papírech z PPP nemá nadání, ale akceleraci vývoje. Školní inspektor se spojí 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou, že s paní psycholožkou zná. Dále mi paní učitelka 

sděluje, že Vašek zmotal cvičení na určování ovoce a zeleniny a není to v grafomotorice. Při 

psaní na čas je mezi posledními. Zmiňuje jeho sklon k perfekcionismu.  

Vašek si ke konci přestávky hraje s nějakou hračkou.  

 

3. vyučovací hodina: Hudební výchova 

Vyučující: Jiná paní učitelka  

3. vyučovací hodina: 9.50 - 10.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek) – 11.11.11 všichni přítomni 

 

Zvoní. 

(Jiná paní učitelka na hudební výchovu přichází dvě minuty po zvonění). 

Děti se řadí do dvojic k tabuli a jiná paní učitelka jim říká, aby si zamkli pusinky, aby na 

chodbách nerušili ostatní žáky při výuce. Pak dlouhou chodbou do jiného křídla školy a tam 

po schodech do 2. patra.  

Učitelka po příchodu do učebny hudební výchovy říká: „Můžeme odemknout pusinky. Někdo 

už to porušil.“ 

Učitelka říká: „Minule jsme se učili písničku.“ 
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Učitelka zadává dětem: „Rovně se posadíme, ruce na kolena, nádech a výdech. Utrhneme 

kytičky, přivoníme. Děvčata, dělejte, co říkám.“ (Napomíná žákyně, které nedělají, co je 

zadáno). Učitelka pokračuje v dechovém cvičení: „Všichni se nedechneme a komu nejdéle 

vydrží ten výdech? Kdo nemá, zvedá ruku.“ Vašek a několik dětí mají vzduch nejdéle. 

Učitelka se ptá: „Ještě máte? To byste byli dobrý potápěči. Stačí. Také by vás mohla bolet 

hlava. Když foukáte balónek, tak také bolí hlava.“ 

Učitelka zadává: „Já vyťukám zvuk a vy ho vytleskáte.“ 

Učitelka říká: „A ještě jsme nenabrousili jazýčky.“ Děti automaticky začínají: „Vrky, prky“ a 

říkají i další jazykolamy.  

Učitelka: „Teď si zopakujeme písničku, kterou jsme zpívali posledně. Už to tady zaznělo. 

„Když jsem já sloužil.“ Vašek nám poví, jak jdou ty zvířátka za sebou? Hezky si sedni, 

neválej se.“ Učitelka mu proto pomáhá se sestavením a Vašek jmenuje jednotlivá zvířátka 

potichu, že téměř není slyšet (potichu mluví možná proto, že je nejistý). Vašek si vzpomíná si 

na: kuře, kačku, husičku, vepře. Zbytek doplňuje učitelka a to: telátko, kravičku a botičky. 

Učitelka dětem říká: „Písnička je dlouhá, má to sedm slok. My se rozdělíme na sedm skupin a 

každá skupina zazpívá jednu sloku. Vás je dvacet osm.“ Jedna žákyně říká: „Dvacet sedm, 

žák V. odešel.“ Učitelka reaguje: „Takže na čtyři.“ (Učitelka děti staví vepředu do řady, zády 

k tabuli a rozděluje je na skupiny podle zvířátek a každá skupina má odzpívat pouze svou 

sloku). 

Jeden žák tahá za šňůru od televize. Učitelka na to: „Netahej za to, co kdyby to spadlo?!“ 

Učitelka pouští na Hi-fi věži doprovodnou hudbu. Vašek je ve druhé skupince, a když zpívá, 

tak má ruce v kapse.  

Učitelka konstatuje: „My jsme se tam trochu zašprcli, to se stává. Tak od začátku.“ Učitelka 

pouští hudební doprovod, ale není si jistá, od kdy začít. Tak si to nejdříve pouští pro sebe. 

Učitelka pak říká: „Už vím, proto jsme se předtím zadrhli.“ Učitelka pouští znovu hudební 

doprovod.  

Učitelka chválí: „Tak zvládli jsme to.“ Děti se s křikem rozbíhají na svá místa.  

Učitelka říká: „Zase se budeme soustředit. Teď jste se museli soustředit na tu hudbu, je to 

docela náročný.“ 

Učitelka dětem sděluje: „Já jsem připravila novou písničku „Čížečku, čížečku, ptáčku 

maličký.“ Kdo to zná?“ Několik dětí se hlásí.  

Učitelka rozkazuje dětem: „Ke klavíru.“ Děti se rozbíhají do zadní části místnosti a berou si 

zběsile kostky.“ Učitelka na to reaguje: „V klidu.“ Učitelka káravě: „Helejte se, na to, že jste 
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prvňáci, dost zlobíte.“ Učitelka na několik žáků: „Nohy dolu.“ (myšleno, aby daly nohy z 

kostek na zem). 

Vašek sedí hned za paní učitelkou v první řadě.  

Učitelka říká: „Už se utišíme. „Čížečku, čížečku.“ Začíná hrát melodii písně na klavír. 

Učitelka se ptá: „Tak, kdo zná tuto melodii, zvedne ruku?“ Několik dětí se hlásí. Učitelka děti 

vybízí: „Zkusíme slova.“ Společně s dětmi říká paní učitelka slova písně. Učitelka zadává: 

„Zkusíme to vytleskat, aby jsme měli rytmus.“ Společně vytleskávají. Učitelka: „Teď 

zkusíme zazpívat.“ Společně zpívají. Učitelka rozděluje píseň na sloky, a na začátku každé 

sloky se dětí ptá: „Co dělá asi ten mák?“ Některé děti spontánně odpovídají: „Kvete.“ Dále 

zpívají o tom, jak kvete mák. Další sloka je o tom, že se pleje mák. Další sloka je o tom, jak 

zraje mák. (Slyším zvenku hluk žáků ze SŠ (učiliště). Vidím z okna, že na prostranství před 

ZŠ a SŠ jezdí na bílém koni jezdec ve zbroji rytíře. Děti první třídy o tom neví.) 

Učitelka říká: „Vašek, chce být Čížeček. Uděláme si prostor pro tancování.“ Děti vrací kostky 

na své místo a pobíhají po zadní části učebny.  

Jedna holčička ukazuje nad Vaškovou hlavou svou rukou parohy. Jiný žák do něj strká a říká 

mu: „Jsi „čurák.“ Vašek do něj také strká, ale slovně na to nijak nereaguje.  

Učitelka: „Půjdeme po kruhu, držíme se, začneme zpívat a Vašek nám bude odpovídat.“ 

Vašek jim má odpovídat, tak jak jdou sloky písně po sobě a zároveň naznačovat tu činnost. 

Vašek nejdříve naznačuje, že seje na poli mák a k tomu zpívá: „Aj tak, tak sejou mák.“ Vašek 

dále na sobě předvádí, jak roste mák a k tomu zpívá: „Aj tak, tak roste mák.“ (Vašek zpívá 

hodně potichu a pohybově působí trochu neohrabaně). Učitelka vybízí děti: „Dáme si tam 

nějaký moderní prvek ze Zumby.“ Učitelka k žákyním: „Děvčata jdeme dolů, jsme semínko a 

budeme se kroutit nahoru.“ Ostatní opakují refrén: „Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz 

mi čížečku, jak kvete mák?“ Vašek a ostatní děti předvádí, jak kvete mák a zpívá: „Aj tak, tak 

kvete mák.“ Ostatní opakují refrén: „Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak 

plejou mák?“ Vašek i ostatní předvádí, jak plejí mák a zpívá: „Aj tak, tak plejou mák.“ 

Ostatní opakují refrén: „Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak lámou 

mák?“ Vašek i ostatní předvádí, jak lámou mák a zpívají. Učitelka vše ukončuje slovy: „To je 

pohybová hra.“  

Učitelka se mne ptá: „Zeptáme se tady slečny A., kolik je hodin?“ Já říkám, že je 10.34 hod. 

Učitelka na to: „Tak to je tak akorát. Seřaďte se.“ Děti se řadí ke dveřím do dvojic.  

Učitelka na hudební výchovu jde ke mně a říká mi: „Vy pozorujete toho Vaška? Tak jste 

viděla, žádné velké hudební nadání nemá. Ale rád se do všeho zapojuje.“ 
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Pak se děti vrací společně s paní učitelkou do třídy, jdou nejprve dolů po schodech a pak 

dlouhou chodbou zpět do 1. třídy. 

Přestávka: Třídní učitelka říká dětem: „Uklidit notýsky do tašek.“ Vašek pije z lahve 

pití. Třídní učitelka: „Srovnat lavice.“ Jedna žákyně jí vehementně pomáhá.  

 

4. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 - 11.30 

Zvoní. 

Učitelka žákům říká: „Už jste se pokochali, tak si schovejte notýsky.“ 

Učitelka pokračuje: „Někteří máte v pondělí slíbeno znovu skládání slov, protože jste to 

někteří nezvládli. Teď zůstanete pěkně sedět, ale pěkně.“ 

Učitelka povídá: „Já vám k dnešnímu dni řeknu takové povídání. Víte, kdo má dneska 

svátek?“ Někteří žáci křičí: „Svatý Martin.“ Učitelka: „Ano, stačí Martin.“ Učitelka říká: 

„Svatý Martin, přijíždí na bílém koni a přináší sníh.“ Učitelka pokračuje: „Představte si, že 

jsem dnes skutečně viděla živého Martina na bílém koni.“ Učitelka jim dále vysvětluje: „Byla 

to paní K., maminka K., která jezdí na koni a převlékla se za svatého Martina a jela před 

školku navštívit děti ze školky. Děti ze školky si pro ni připravily nějaké básničky. Oni na to 

mají spoustu času. My jsme tady měli mít paní K. včera, ale ono se jí to nehodilo. Dnes se to 

nehodilo zase jiným učitelkám.“ 

Učitelka žáky vybízí: „Poslouchejte, kdo to vlastně byl ten Martin, který se skutečně choval 

dobře.“ Učitelka dětem čte z knihy o Martinovi. Děti napjatě poslouchají.  

Jedna žákyně při čtení paní učitelky vstává a jde bez dovolení po třídě něco vyhodit do koše a 

vrací se do lavice. Paní učitelka ve čtení pokračuje a nijak na to nereaguje. Jiná žákyně při 

čtení paní učitelky také vstává a jde bez dovolení po třídě něco vyhodit do koše a pak se vrací 

do lavice. Učitelka čtení o Martinovi ukončuje slovy: „Proto se říká, že ho do dnešní doby 

lidé hledají se světlem.“ Učitelka ještě dodává: „To je legenda o svatém Martinovi, který má 

přinést sníh.“ 

Učitelka také říká: „Dnešní den je zvláštní, 11.11.2011 – šest jedniček v jednom datumu. Já to 

napíšu.“ (Učitelka to píše na tabuli). Učitelka dodává: „Hezké datum, dneska se také hodně 

lidi vdávají. Hodně svateb. Narodil jste se dneska někdo?“ (Nikdo ze žáků se nehlásí).  

Učitelka říká: „My půjdeme, já jsem vám slíbila“ (děti se po těchto slovech chtěli začít balit 

věci). Učitelka dále vysvětluje: „My se připravujeme na Vánoční besídku, budeme zpívat. My 

tu máme dva učitele, Pankráce a Bonifáce. Kluci, ještě ty role neznají, tak já budu Pankrác a 
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Bonifác. My půjdeme do auly, abyste věděli, kde budete sedět.“ (Přijde mi, že toto sdělení 

bylo určené spíše mně, protože děti o tom vědí).  

K jedné žákyni učitelka říká: „Ty tam máš roli: „Já se těším“ a žákyně to po paní učitelce 

opakuje. K další žákyni učitelka říká: „Ty tam máš roli…“ a opakují její repliku. Takto 

vyvolává další tři žáky.  

Učitelka dětem opakuje, že si mají doma trénovat píseň, kterou budou společně na vystoupení 

zpívat. 

Učitelka říká: „Já si sebou vezmu přístroj“ (bere do ruky CD přehrávač).  

Učitelka rozkazuje dětem: „Seřadíme se, zamkneme pusy, protože se učí a nebudeme nikoho 

rušit.“ 

Učitelkou jde přes chodbu se žáky do auly, ale tam je jiná paní učitelka. Tak se vrací zpět do 

třídy. Ti, co stáli poslední v řadě, včetně mě, v podstatě neopustili třídu, protože aula je hned 

přes chodbu. (Mezitím si na nástěnce u dveří všímám, že Vašek má přidělenu značku hříbku, 

protože jsou tam uvedeny i jména a na nástěnce pochval má 6 pozitivních smajlíků. Někdo 

má více, např. někteří žáci mají 8 smajlíku, ale někdo také méně, např. jeden žák má 1 

smajlík).  

Učitelka ke mně a k žákům omluvně vysvětluje: „Teď je o aulu velký zájem, my se tam tak 

různě střídáme. Později ředitel vypisuje časy na aulu. Dneska jsem tam šla tak jako na blind.“  

Učitelka nakonec říká: „Tak si to zkusíme ve třídě.“  

Žáci si společně s učitelkou zkoušejí své repliky a zpívání. Učitelka se ptá: „A co teď přijde?“ 

Žáci zpívají: „Jede, jede mašinka.“ (Všechny děti nadšeně tuto píseň zpívají).  

Učitelka káravě k žákovi: „F., ty si hraješ s penálem a nezpíváš, chybíš nám.“ Učitelka 

pokračuje svojí replikou: „V zimě přijdou po roce…“ Učitelka pak říká: „Já to musím 

připravit“ (a hledá píseň na CD). Učitelka vyzývá žáka: „T. se připraví, jedem.“ Celá třída 

zpívá „Copak asi dostanem od Ježíška.“ Paní učitelka pak čte z knihy nějakou svou repliku. 

Jedna žákyně při čtení paní učitelky vstává a jde bez dovolení po třídě něco vyhodit do koše. 

(Vašek má rozevřený penál na lavici a hraje si s nějakým složeným papírkem). Dva žáci mají 

říkat: „Koleda, koleda Štěpáne“ ale zatím jim to moc plynule nejde.  

Jedna žákyně se ptá: „Kdy pudeme do auly?“ Učitelka jí odpovídá: „Musíme ještě pět minut 

počkat.“  

Učitelka dětem říká: „My jsme tady malovali televizory. Tam koukáte na večerníčky. A já 

jsem vám říkala, aby jste si rozmysleli, kterého večerníčka máte nejraději. Vy mi přinesete 

nemalovaného na obrázku vašeho nejoblíbenějšího večerníčka. Teď vám pustím večerníčka 

Budulínka.“ Učitelka dodává: „Poslouchejte Budulínka. Pak už tam snad paní učitelka 
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nebude. Několik dětí, především kluci hází do rytmu písně hlavou.“ (Vašek si při této písničce 

o Budulínkovi stále hraje s kouskem složeného papírku).  

Učitelka po písni říká: „My už asi konečně vyrazíme. Druhý pokus, seřadíme se.“ 

Přesunujeme se do velké auly naproti třídě, kde je zhruba 250 míst k sezení. Když vstoupíme 

do auly, ocitáme se rovnou na podiu. Vidím, že vchodové dveře jsou i vzadu. Aula má 

prosklený strop, díky tomu je tu hodně světla. Podium je stupňovité jako tři velké schody. 

Vedle podia je klavír křídlo. Je tu i ozvučení velkými reproduktory. 

Učitelka říká: „Teď půjdou ke mně všechny holčičky. Pojďte Vašku s žákem T..“ (Vašek 

s žákem T. jdou k paní učitelce, protože zde mají také sólo výstup, hrají dva učitele, Pankráce 

a Bonifáce).  

Učitelka si seřazuje holčičky, jak mají sedět na stupínkovém podiu. Vašek a žák T. stojí 

uprostřed úplně nahoře. 

Učitelka pak zve na stupínkové podium kluky a seřazuje je na sezení. Pak jim říká, aby si to 

pamatovali, protože ona sama si to pamatovat nebude.  

Učitelka ke mně říká: „Takhle to vypadá, že jich je málo.“ (Opravdu to vypadá tak, že jich 

v tom velkém prostoru málo).  

Učitelka říká: „Zazvoním na zvoneček. A vy jdete.“ (Vašek s žákem T. běží na podium velmi 

rychle). Učitelka je kárá: „Nesmíte běžet tak rychle. Viděli jste někdy, že bych takhle běžela 

do třídy“ a zároveň je paroduje. Děti se tomu hlasitě smějí. Učitelka jim vysvětluje: „Musíte 

jít pomalu jako učitelé.“ 

Učitelka říká: „Začni žáku T.“ Žák T. říká: „Dobrý den a krásné ráno.“ Ostatní děti na to 

reagují společně: „Kdo to přišel?“ 

Učitelka Vaškovi a žákovi T. vysvětluje: „Když budeme zpívat, tak tam nebudeme stát, buď 

si sednete nebo odejdete, já si to ještě rozmyslím.“ Učitelka pak pouští písničku „Jede 

mašinka“ a deset dětí předvádí jakoby jedoucí mašinku, která jede po podiu (to znamená, že 

sami předvádí pohybující se mašinku v řadě za sebou).  

Učitelka kontroluje: „Čas. Dobrý.“ Učitelka říká svou repliku: „V zimě přijde po roce…“ 

Jedna žákyně říká svou repliku: „Copak asi dostanu od Ježíška?“ Učitelka dětem oznamuje: 

„A bude písnička.“ Učitelka vybízí: „Učitelé, srovnejte si žáky.“ Jeden žák představující 

učitele tedy říká autoritativně: „Přestaňte blbnout.“ Ostatní děti se tomu hlasitě smějí.  

Učitelka pak ještě dojíždí celé představení.  

Učitelka říká: „Víte, aspoň, kde kdo sedí? Teď se naučit texty, dopilujeme mašinku a můžou 

bejt Vánoce.“ 

Učitelka rozkazuje dětem: „Zamkneme pusinky. Přesuneme se do třídy a pozdravíme se.“ 
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Zvoní. 

Přesunujeme se ještě přes chodbu do třídy. Jdu k paní učitelce a ptám se jí, kdy budou to 

vánoční vystoupení mít, že to bude určitě moc pěkné. Sdělujeme mi, že v tom týdnu před 

Vánoci. Paní učitelka mi říká, že když by se to povedlo, tak bych také mohla přijít. Pak mi 

sděluje, že je nejdříve dopoledne generálka školy pro učitele a večer je představení pro rodiče 

a že tam bývá tak 200-300 lidí. Že je vždy narváno, někteří lidé i stojí. 

Pak se učitelka loučí s dětmi slovy: „Přeji vám pěkný víkend, užijte si ještě pěkného počasí 

venku, má být teplo.“ 

Končíme pět minut po zvonění, ve 12.35 hod.  

 

Úterý, 15. 11. 2011 

 

10. POZOROVÁNÍ 

Velká přestávka: Vašek svačí. Většina kluků lítá po třídě a srážejí se. Vašek dosvačil a 

pak se také strká s několika chlapci. Po třídě ale jako ostatní zběsile nelítá. 

Pravá tabule slova: pes, les, Sam, mám, los, sám, sůl, lom, sem, píp. Uprostřed tabule číselná 

osa od 0 do 10. A vláček s vagonky s čísly od 1 do 5. Levá tabule vlnovky a propasti. 

 

3. vyučovací hodina: Pracovní výchova 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

3. vyučovací hodina: 9.50 - 10.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek) – 15.11.11 všichni přítomni 

 

(Děti jsou o VV rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina odchází s jinou paní učitelkou do 

jiné učebny).  

Zvoní. 

Učitelka: „Počkám, až si paní učitelka půlku odvede.“ (Otázkou je, zda sdělení určeno více 

mně či žákům).  

Učitelka ukazuje dětem červené notýsky a ptá se: „Kdo mi neodevzdal tyhle notýsky?“ Děti, 

které je neodevzdaly, tak učitelce nosí své notýsky.  

Do třídy také vchází jiná paní učitelka, která si půlku třídy odvádí na výuku do jiné učebny. 

Jiná paní učitelka říká: „Jenom štětce.“ Děti jí odpovídají, že mají štětce v kufříkách. Jiná paní 

učitelka: „Tak to nechte, já vám dám štětce z družiny.“  
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Některé děti, které mají s jinou paní učitelkou odcházet, se ještě běží rychle napít. Učitelka na 

to reaguje: „Přestávku měli, nenapili.“ (Sdělení jakoby káravé, postěžování určené spíše jiné 

paní učitelce a možná i mně).  

Učitelka zbylé půlce říká: „My jsme tady zůstali sami. Pro někoho to bude úplně nová věc. 

Pro holčičky asi ne. Naučíme se šít.“ 

Učitelka pokračuje: „My se zaměříme na ty nehody. Komu se stalo, že se vám z něčeho utrhl 

knoflík? Kdo vám ho přišil? Maminky, babičky, tatínek asi těžko. Kdo si roztrhl kalhoty? 

Kdo to zašil? Maminka, babička. Naučíme se pracovat s jehlou a nití, abyste si ten knoflík 

mohli zašít sami. Šít nebudeme, šijou švadleny. My se dneska naučíme pracovat s jehlou, 

naučíme se navlékat, dělat uzlík. Když to půjde, tak se naučíme dělat stehy. Jsou tady 

holčičky, které zkoušely vyšívat. (Hlásí se několik dívek a také Vašek). Paní učitelka se 

Vaškovu hlášení diví. Proto se ho ptá: „Taky jsi to zkoušel?“ Vašek odpovídá: „Zkoušel.“ 

Učitelka pokračuje: „Jehla má špičku, aby se tam dobře píchalo, na druhé straně dírku, aby se 

tam navlékla bavlnka. Myslíte si, že je jehla něčím nebezpečná?“ Děti odpovídají společně: 

„Ano.“ Jedna žákyně to konkretizuje: „Tou špičkou.“ 

Učitelka dětem vysvětluje: „Jehla není tolik nebezpečná, když se o ni píchneme. Kapka krve a 

to omyjeme. Jehla je nebezpečná pro ty, kteří se kolem sebe ohání. Nejnebezpečnější je jehla 

pro oko. Nebudeme pobíhat kolem nikoho, abychom nikoho nezranili.“ 

Do třídy přichází nějaký muž, asi školník a říká k paní učitelce: „Můžu jenom.“ Učitelka na 

něj: „Co potřebuješ?“ Učitelka jde za ním na chodbu.  

Učitelka se vrací do třídy a přesazuje jednu žákyni do jiné lavice. Netuším, jestli to souvisí 

s rozhovorem, který vedla s mužem na chodbě. 

Učitelka mluví k jednomu žákovi: „Tak, K., hříšník, nedává podepsat mamince notýsek 

k podepsání. Si stěžuješ, že ti to maminka nedala. Maminka o tom ani nevěděla. Třikrát jsem 

ti vracela notýsek, abys ho nechal podepsat. Teď si zase přinesl notýsek nepodepsaný. Co 

s žákem K. uděláme?“ ptá se učitelka třídy. Děti odpovídají různě: „Nebude šít.“ „Někdo mu 

to půjčí.“ „Dostane pětku.“ Učitelka to vyřeší nakonec takto: „Dneska ještě přivřu oči, já ti 

bavlnku půjčím, ale naposledy.“ Žákovi odstřihává kus své bavlnky. 

Učitelka pak pokračuje ve výkladu: „Chytnete bavlnku a napni ji až k tomuhle ramínku“ 

(myšleno ve vzdálenosti od jedné ruky k protilehlému ramenu). Učitelka při názorné ukázce 

natažených rukou bolestivě vykřikne: „Jau, mám křeč do ruky (svíjí se bolestí) a střídá ruce.“ 

Učitelka pokračuje: „A ustřihnu, šup nůžky.“ 

Učitelka dětem vysvětluje: „Proč jsme ustřihli tenhle kousek? Nesmíme mít ani příliš dlouhé 

ani krátké. Když to bude dlouhé, bude se to cuchat. Když krátké, nic neušijeme.“ 
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Učitelka pak zadává dětem: „Vezmeme jehličku, do šikovné ručičky si vemu koneček 

bavlnky a přidržím jehličku takhle a trefuji se do toho oka. Provleču a z druhé strany 

protáhnu.“ 

Učitelka k jedné žákyni: „Zkoušej. Nemůžeme vše řešit, mně to nejde.“ Učitelka říká: 

„Nejprve bych ráda viděla, kdo jste to zvládli. I s tou jehličkou to položit.“ 

Učitelka reaguje: „Co je žákyně D.?“ Žákyně D. zoufale: „Mně to spadlo.“ Učitelka na to 

lakonicky: „To bude zážitek“ (a hledá její jehlu v batohu). Spolužačka: „Tady je“ (vidí ji na 

zemi).  

Učitelka je upozorňuje: „Ne abyste ten koneček cucali“ (myšleno konec nitky). Nasliníte prst 

a uhladíte konec. A to se taky nedělá.  

Učitelka se ptá žáků: „Co se dělá na konci?“ Děti společně odpovídají: „Uzlíček.“ Učitelka 

jim sděluje: „My budeme dělat uzlíček jen na jedné nitce. Vemte nitku, popotáhněte, jeden 

koneček je krátký, jeden je dlouhý. Na tom dlouhém se dělá uzlík. Teď se naučíme udělat 

uzlík. To bude taky sranda.“ (Zní to trochu cynicky, sdělení je možná spíše určeno mně).  

Učitelka ke mně: „Todle když se dělá v počtu pětadvacet!“ (myšleno, že je to hrůza). 

Učitelka k dětem: „Teď se zvednete, necháte to ležet a pojďte ke mně.“ 

Učitelka k jednomu žákovi, který popotahuje: „Tu máš kapesník, utři si nos.“ Učitelka pak 

všem vysvětluje: „Na ukazováček si namotáte bavlnku, teď ji opatrně sundáte. Tenhle 

koneček provleču do té dírky, chytnu a zatáhnu a je tam co?“ Děti jí odpovídají: „Uzlík.“ 

Učitelka: „Znovu. Vezmu si tenhle kousíček, otočím kolem ukazováčku, sundám a držím 

očko, do očka provleču koneček a zatáhnu. Zbyde tu takový cancourek, ten pak ustřihnu. 

Takže jděte dělat uzlík.“ (Děti se rozbíhají do svých lavic, aby si mohly zkusit udělat uzlík).  

Učitelka je upozorňuje: „Nepobíháme po třídě, k nikomu nekoukáme.“ 

Učitelka obchází třídu a dětem kontroluje jejich uzlíky, některým dětem pomáhá.  

Učitelka jde k Vaškovi: „Povedlo se?“ Vašek říká, že má dva. Učitelka si bere do ruky jeho 

výtvor a odpovídá mu: „Jo, dva máš. Ne jenom jeden. Druhý ustřihneme.“  

Učitelka dětem říká: „Musím říct, že jste šikovní, protože chodím do druhé třídy a chodili za 

mnou, protože jim nešel udělat uzlík.“ 

Žákyně V. říká, že jí to nejde. Učitelka jde k ní a říká: „Ale ty jsi mi jich tady udělala. Jedna, 

dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm uzlíků.“ Děti se tomu smějí. Učitelka na to reaguje: 

„Lepší víc než žádný.“ 

Učitelka žáky upozorňuje: „Necháme položené. Teď přistoupíme k samotnému šití. Začneme 

dělat stehy. Asi budete překvapeni, dneska nebudeme šít žádnou látku. My tomu říkáme 

přední steh. A jsou i další. Naučíme se šít na čtverečkovaný papír. Začínáme na papír nejprve 
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přední steh. Necháte všechno ležet a půjdete ke mně. Já má velký čtverečkový papír a takhle 

bude ten steh vypadat. Já to teďkon dám pryč.“ Jeden žák pohotově reaguje: „To se páře.“ 

Učitelka přidává říkanku: „Naše Bára, ve dne šije a v noci párá. I já budu muset dávat pozor, 

abych vás nepíchla. Tady na kraji propíchneme, buď ze shora nebo zespoda. Zapíchneme 

jehličku, tam kde se tyhlety dvě čáry kříží. Zapošívat vás děti dnes nebudu učit, to bysme 

ztratili čas. Někdy jindy. Po jedné straně čtverečku propíchneme a vytáhneme. Otočíme. Po 

jedné straně čtverečku propíchneme a vytáhneme. Tohle šití stehu je jako rybička. Kousíček 

plave, vyskočí a znovu do vody.“ Děti dodávají: „Jako delfín.“ Učitelka: „Ano, jako delfíni.“ 

Učitelka ještě dodává: „A já vám tam udělám tečku, abyste věděli, kde začít. Červenou tečku. 

A už můžeš začít“ (vybízí jednu žákyni, aby se vrátila do lavice a začala zkoušet steh).  

Učitelka znovu upozorňuje: „Pozor na prsty, pozor na oči. Propíchnu dolů a vytáhnu.“  

Žákyně se ptá učitelky: „Paní učitelko, mám to správně? Učitelka: „Počkej, počkej, 

nechvátejte. Tu jehličku popotahuju. Tak čekej. Ty čtverečky na druhé straně vidíte? Děti 

odpovídají: „Ano.“  

Učitelka k žákovi H.: „Ty jsi si vybral bílou. Bílá na tom není vidět. Nevadí.“ (Paní učitelka 

mu rychle navléká zelenou nit a dělá uzlík). Učitelka dodává: „Tak a začni tady.“ 

Učitelka děti varuje: „Někdy se ta nitka zauzluje, tak mne zavolejte a já se to pokusím 

zpravit.“ 

Žákyně volá na učitelku: „Paní učitelko.“ Učitelka: „Hned tam budu.“ 

Učitelka dodává: „Když se ta jehla vyvlíkne, tak ji zase navlečeme.“ 

Vašek svůj výtvor zvedá z lavice (možná tím dává najevo paní učitelce, že je hotov). Pozoruji, 

že Vašek už má jednu celou linku ušitou. Jen nemá stejně dlouhé stehy. Některé má kratší, 

některé delší. Nejel přesně podle nalinkovaných čtverečků.  

Učitelka říká: „Stop. Pak jmenuje některé děti, které mají jít k jejímu stolu dopředu. Jdou tři 

žáci, včetně Vaška.“ (Jsou to žáci, kteří mají v šití nějaké chyby). 

Učitelka k Vaškovi: „Tohle je Vašíku, ale úplně všecko špatně.“ (má asi na mysli, aby se 

držel čtverečků).  

Učitelka říká: „Dopředu, po téhle čárce jedeš jako autíčkem po čáře.“ 

Učitelka takto opravuje i dva další žáky, kteří šli s Vaškem k jejímu stolu a pak je vrací do 

lavice. 

Zvoní. 

Učitelka ke všem dětem: „Teď poslouchejte, nech jehličku navlečenou, takhle to ohni, dej to 

krabičky nebo sáčku a odneste si to do skříňky na chodbě. Příště budeme pokračovat.“ 
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Vašek ukazuje učitelce, že jel ob dva čtverečky. Učitelka: „Vzal si dva. Takže se takhle 

vrátíme.“ 

Je vidět, že to děti asi baví, protože někteří pokračují i o přestávce. 

Učitelka ještě dodává: „Odstřižky do koše.“ 

 

Přestávka: Učitelka rozdává písanky. Učitelka k žákovi T.: „T., ty mne ale dneska 

zlobíš.“ Učitelka ke všem: „Srovnejte si lavice.“ Učitelka dodává: „Vyndejte si živou 

abecedu.“ 

Na konci přestávky jde paní učitelka ke mně a říká mi: „Dneska máme třídní schůzky. Se 

těším.“ Já říkám: „Vážně?“ Učitelka: „To myslím ironicky.“ Já říkám: „Ale tady nejsou žádné 

kázeňské prohřešky, ne?“ Učitelka souhlasí, že nejsou. Ale říká, že jsou strašně živí. Říkám, 

že asi občas něco zapomenou. Učitelka říká, že ano. Hlavně, že rodičům na začátku kladla na 

srdce, aby kontrolovali v tašce červené notýsky, že tam píše důležitá oznámení. Říká mi, že 

tady měli vši, ředitelské volno, dále tam zapisuje, jaké pomůcky mají nosit. Mluví o tom, že 

na to někteří rodiče zapomínají. Nejhůře je na tom žák M. Říká mi, že už učila jeho staršího 

sourozence a že to bylo to samé. Že se toho bála a je to s ním stejné. U žáka M. za to může 

rodina. Sdělujeme mi, že na trénování čtení maminka učitelce řekla: „Ale on nechtěl.“ 

Učitelka naznačuje, že by pro to měla maminka dělat více. 

 

4. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 - 11.30 

 

Zvoní. 

Učitelka začíná hodinu slovy: „Včera jste dostali notýsek, že kromě státního svátku ve 

čtvrtek, máte volno i v pátek. Učitelka pokračuje: „Jestli dovolíte, projdu ty notýsky, jestli je 

to v pořádku?“ 

Učitelka se dětí ptá: „Můžu se vás zeptat? Kdo vyndá ten notýsek z tašky a dá ho mamince 

nebo tatínkovi?“ Všechny děti se hlásí, že to tak dělají, včetně žáka K. Učitelka se ptá dál: 

„Kdo ho nevyndává?“ Žádné dítě se nehlásí. Učitelka se ptá dál: „A kdo zapomíná, že nějaký 

notýsek má?“ Žák K. se hlásí.  

Učitelka říká: „Já už jsem přišla na to, jak žáka K. potrestáme. Protože to maminka K. neví, 

tak žák K. přijde v pátek do školy. Tak já tady budu sama s K. ve škole.“ Žák K. říká, že ne. 

Učitelka to uzavírá se slovy: „Takže všechno v pořádku“ (myšleno ostatní notýsky). 
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Učitelka dětem říká: „My dneska začneme hodinu písničkou. Nechte sešity, vůbec nás 

nezajímají.“ (Pouští písničku z CD přehrávače a společně s dětmi ji zpívají).  

Učitelka dětem zadává: „Teď se pěkně posadíme a začneme psaním. Připravíme si sešity na 

psaní. Někteří z vás do toho sešitu zrovna moc pěkně psát nezačali. Kdo tam má hvězdičku?“ 

Hlásí se asi devět dětí (Vašek se nehlásí). Učitelka pokračuje: „Málo se snažíte, jste příliš 

rychlí a pak je to vidět.“ 

Učitelka na tabuli obtahuje předpřipravený tvar, který budou trénovat v písance. Pak s paní 

učitelkou ve vzduchu trénují nácvik vlnovky ve tvaru V. Pak se učitelka otáčí k dětem zády, 

děti se mají mezitím rovně sednout, srovnat sešit a věci na lavici a správně držet tužku. Když 

se paní učitelka otočí po chvilce zpět, mají mít vše v pořádku. 

Učitelka říká: „Až se sem vrátíte po prázdninách, tak někteří z vás budou psát perem. 

Některým z vás, to dovolím.“ 

Učitelka se dětí ptá: „Můžeme dál?“ Některé děti odpovídají: „Ano.“ 

Učitelka jim zadává: „Třetí řádek, zatím vám to jde.“ Učitelka k žákovi Vaškovi: „Ty děláš 

důlky, pojď sem ke mně. Vem si křídu.“ Vašek se vrací do lavice, je nejistý, co má dělat. 

Učitelka opakuje: „Vašíku, vem si křídu. Obtáhni se tenhle tvar, k sobě dolů a nahoru.“ (Při 

obtahování na tabuli je vidět, že jeho ruka je v psaní neobratná a pomalá).  

Učitelka k ostatním dětem: „Děláte důlky na kuličky. Protáhnout.“ 

Učitelka zadává: „Děláme řádek číslo čtyři.“ 

Učitelka chválí: „Jindra se nám zlepšil.“ 

Učitelka zadává dětem: „Pokračujete řádkem číslo pět.“ 

Učitelka říká: „Další řádek máme dva tvary. Nanečisto do vzduchu. Vyjedeme na kopeček a 

spustíme se směrem dolů. K tomu přidáme oblouček a protáhnu.“ 

Učitelka konstatuje: „Ruce unavené.“ Některé děti odpovídají: „Ani ne.“ Učitelka společně 

s dětmi dělá uvolňovací cvičení na ruce a k tomu říkají říkanku: „Ťuká deštík“ (a při 

uvolňovacích cvicích uvolňují jednotlivé prstíky, ruce v zápěstí apod.). Učitelka na konec 

říká: „A hlavu dozadu. A dopředu“ (pro uvolnění hlavy).  

Učitelka k Vašíkovi: „No Vašíku, musíš, snaž se.“ 

Učitelka pak rozdává na kartičkách pochvaly s obrázkem krtečka. 

Učitelka k Vaškovi: „Vašíku, dneska ne. Dohodnem se, jo. Příště“ (myšleno, že dnes to na 

pochvalu není). Většina dětí ze třídy pochvalu dostala, jen několik dětí s Vašíkem ne. 

Učitelka rozkazuje dětem: „Zavřeme sešity. A já se ptám, víte, co nás dneska čeká nového?“ 

Některé děti odpovídají: „Nové písmenko.“ Učitelka potvrzuje: „Nové písmenko. Všichni si 

vezmou živou abecedu a najdou písmenko s obrázkem k písmenku „J“. A podíváme se, kde 
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všude to písmeno máme. Přibylo nám na tabuli pro zapomnětlivce – „J“ s obrázkem ježek.“ 

(myšleno na tabuli po levé straně třídy).  

Učitelka se žáků ptá: „Víte, s kterým písmenkem byste si ho mohli splést?“ Některé děti 

odpovídají: „S i“. Učitelka se dále ptá: „Proč?“ Žák H. odpovídá: „Protože malé „i“ i „j“ mají 

nad sebou tečky.“ 

Učitelka pak některým dětem ze třídy rozdává kartičky s písmenky, tak aby ostatní děti ze 

třídy neviděli jaké písmenko na nich je. 

Učitelka říká: „Prohlédněte si kartičku, halo, halo, všechna velká „J“ půjdou dopředu“ (tři 

žáci včetně Vaška jdou dopředu). Učitelka: „Volám, volám, všechna malá „j“, jdou dopředu“ 

(čtyři žáci jdou dopředu). Učitelka se ptá: „Kdo dostal jinou kartičku? Přečtou nám, co je to 

za písmeno.“ 

Učitelka říká: „A čteme a vyslovujeme hezky hlásku. „J“ jako, řekneme nějaké jméno. Např. 

společně říkají: „J“ jako Jirka, „J“ jako Janinka. Učitelka říká: „Teď to nebudou jména“. 

Např. společně říkají: „j“ jako jahoda, „j“ jako ježek. Učitelka napomíná žáka T.: „Žáku T., 

neokusuj mi ten sešit.“ Jedna žákyně říká: „J“ jako jogobella“(což se paní učitelce dle jejího 

výrazu jako příklad slova nelíbí, protože to není typické slovo, ale připouští ho). Takto 

pokračují v určování dalších slov. 

Učitelka se ptá dětí: „Kdo je to švec?“ (protože ho mají v živé abecedě na obrázku 

k písmenku „j“). Vašek odpovídá, že šije boty. Učitelka se dětí dále ptá: „Znáte Josefa Ladu?“ 

Učitelka jde dozadu ke knihovně a vyndává z ní jednu knihu a ptá se dětí: „Znáte tyhle 

obrázky? To maloval Josef Lada, jeho otec byl švec a šil boty. Vy vidíte, jak ta knížka 

vypadá, takhle by knížka vypadat neměla“ (myšleno, že je otrhaná). Učitelka vysvětluje: „Ale 

je to kniha už po mé dceři.“  

Pak čtou říkanku z živé abecedy, učitelka to čte, děti to po ní opakují.  

Pak se učí tuto říkanku: „Janku, Janku, od verbánku...“ 

Učitelka zadává dětem domácí úkol, a že si ho zítra zkontroluje. 

Učitelka dodává: „Zítra budem pokračovat.“ 

Učitelka zadává dětem: „Uklidíme živou abecedu a vytáhneme pracovní sešity a dáme je na 

kraj“ (aby je mohla vybrat). 

Zvoní. 

Učitelka si to však rozmyslela vzhledem k třídní schůzce a říká: „Dejte si pracovní sešity 

zpátky do lavice, až přijdou maminky (myšleno na třídní schůzku), ony si je maminky rády 

prohlédnou.“ 
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Pátek, 25. 11. 2011 

 

11. POZOROVÁNÍ 

Přestávka: Přišla jsem rovnou na začátek hodiny, přestávku jsem nestihla. 

 

1. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek) – 25.11.11 všichni přítomni 

 

Zvoní.  

Učitelka: „Tak postavíme se. Dobrý den, děti.“ Děti učitelce odpovídají: „Dobrý den.“ 

Učitelka: „Posadíme se. Žákyně V., dala ti maminka nějaké penízky?“ Žákyně V. kroutí 

hlavou, že ne. Učitelka po ní opakuje: „Ne.“ Učitelka se dál ptá: „Nikdo pro mne nemá nějaké 

penízky?“ Na její dotaz se nikdo neodpovídá. 

Učitelka dětem oznamuje: „Příští týden si rozdáme učebnice.“ 

Učitelka vysvětluje dětem, co budou dnes dělat: „Nejprve budeme cvičit psaní.“ 

Učitelka dále říká: „Nejprve si procvičíme ruce, hezky si sedneme, narovnáme záda, 

přistrčíme židličku. Naše známé říkanky na procvičení rukou.“ Děti automaticky začínají: 

„Padá, padá deštík…“ (říkají to potichu). Učitelka na to reaguje: „Ten váš hlásek je jako paní 

mámy hlásek, teď po ránu, ale vy se rozjedete.“ 

Učitelka dětem opakuje: „Naučili jsme se psát „e, l, m“.“ (Toto sdělení je určeno nejen 

žákům, ale také mně.)  

Učitelka říká žákům: „Já bych chtěla téměř všechny pochválit, že jste začali psát všichni 

perem. Někdo si musí dávat pozor, žákyně K., žák J., žák O.“ K žáku O. učitelka říká: „Musíš 

být pozorný a pečlivý.“ Učitelka dodává pochvalu jiných žáků: „U vás je radost se dívat do 

sešitu“ (chválí jmenovitě osm žáků). Učitelka mluví k Vaškovi: „Musím pochválit i Vaška, dá 

to práci, ale jde mu to a velice se snaží.“ 

Učitelka dětem vysvětluje: „Budeme se učit „i“. Pokud uděláte tečku, bude to „i“. Já měla 

žáky, kteří tam dělali černý zamalovaný puntík, ale tečka se dělá tak, že položíme pero nad 

písmenko a dáme pryč. Ťukneme a dáme hned pryč. Tečka je hned nad písmenkem, ne aby 

poletovala.“ 
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Učitelka se vrací k tomu, co už znají: „První tvar byl prohnutý a hned dolů. Druhý tvar byl 

dolní zátrh. Zkusíme si všichni ve vzduchu.“ Učitelka k žákovi J. káravě: „J., už se mi tam 

protahuješ.“ K žákovi A.: „A., vzhůru a dolů.“ 

Učitelka vyzývá žáky: „Pojďte mi někdo zkusit to písmenko.“ Zve dva žáky a jednu žákyni 

k tabuli. Učitelka instruuje žáka: „Do celé řádky napíšeš písmenko.“ Žáci se po napsání 

písmenek na tabuli vrací do lavic. Učitelka hodnotí písmenka napsaná žáky na tabuli: 

„Písmenka jsou pěkná. Tady u žáka T., prohnutě nahoru (opravuje), jinak všechna pěkná.“  

Učitelka dětem říká: „Teď ukážu já, jak by písmenko nemělo vypadat. Ne jen vlnka, ne jen 

roztažené.“ 

Učitelka dětem zadává: „Nalistujte si správnou stránku. Tady máme injekci. Někteří z vás 

injekci nemají rádi. Já taky ne. Kdo mi řekne na co je ta injekce? Vašku.“ Žák Vašek 

odpovídá: Aby jsme byli zdraví. Abysme nedostali nějakou nemoc.“ Jiná žákyně: „ Proti 

klíšťatům.“ 

Učitelka pokračuje ve výkladu: „Máte tam i tiskací, výhodou je, že obě tiskací jsou podobná.“ 

Učitelka: „Zkuste napsat první řádek. Ale ještě nevidím hezké sezené. Obtáhneme dva tvary a 

hned tečku. Ťuk.“ 

Vašek říká paní učitelce: „Paní učitelko, mně nepíše pero.“ Učitelka na to reaguje: „Tak mu 

domluvíme“ (učitelka jde k němu, pero si od něho bere a jde zpět k svému stolu, kde ho na 

papíru rozepisuje). Jiný žák na to reaguje: „Já mu půjčím.“ Učitelka na to říká: „Už píše. Stačí 

rozepsat.“  

Učitelka říká dětem: „Už vidím chybu, žákyně D. a další.“ Učitelka rozkazuje dětem: „Hlavu 

nahoru.“ Ukazuje jim na tabuli, že moc roztahují dolní zátrh.  

Učitelka k T.: „Kamaráde, tys nám nepochopil, že píšem jiné písmenko“ (Žák T. psal 

písmenko „u“ na protější straně sešitu). Učitelka se ho ptá: „To je písmenko, co máš na 

tabuli?“ (učitelka drží jeho hlavu zvednutou ve směru, aby se díval na tabuli). Žák T. učitelce 

odpovídá: „i“. Učitelka pokračuje: „Máš tam injekci? Ne.“ (Ukazuje mu, kde má psát).  

Učitelka k dětem: „Nezavírejte pořád ty pera. Vy je otvíráte, zavíráte.“ 

Učitelka zadává dětem: „Další řádek, opět píšeme písmenko „i“. Učitelka chodí mezi žáky a 

opravuje jejich chyby. Učitelka říká: „Jedu nahoru a zatočím. Kdo má tři řádky, píše ještě 

jednu. Zbytek doděláme poslední hodinu. Koho bolí ruce, tak naznačí jako když hrajeme na 

piano a do stran. Každý může procvičit, nemusí na mne čekat.“ 

Učitelka se ptá: „Kdo má čtyři řádky?“ Hlásí se tři žáci. Učitelka se dále ptá: „Kdo si myslí, 

že se mu to zdařilo?“ Hlásí se zhruba deset žáků. Učitelka k tomu říká: „Doufám, že se to 
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povedlo a mám stejné oči. Vidím, že se to povedlo.“ Učitelka chválí čtyři žáky včetně Vaška: 

„Výborně.“  

Učitelka rozkazuje dětem: „Ruce dolů, zavřeme sešit. Písmenka necháme prospat v lavici a 

nachystáme si živou abecedu. Dneska máme poslední stránku a pak jí zamáváme.“ (Žák H. to 

potichu komentuje slovy, že je to předposlední stránka a má pravdu, ale učitelka ho neslyší). 

Učitelka zadává: „Podíváme se na poslední stránku na písmeno „y“. Máme dvě písmena pro 

„i/y“. 

Učitelka zadává: „Hrajeme si se slovy. Já řeknu slabiku, např. „py“.“ Děti dle obrázku 

společně odpovídají: „Pytel.“ Učitelka: „Teď opačně. Já slovo, vy slabiku.“ A zkouší další 

slova. 

Učitelka zadává: „Čti první sloupeček tučně vytištěný.“ Žákyně čte: „Py, sy, ly.“ Další žákyně 

se trochu zadrhává: „My, ty, sype.“ Učitelka dále zadává: „Tady po straně čteme věty.“ Např. 

Malá Jana sype. Učitelka zadává žákyni: „Druhé pod tím, žákyně K.“ Žákyně K. čte: „Máme 

malé lopatky.“ Učitelka: „Další, kdo přečte.“ Žák čte: „Pytel u Pepy.“ Učitelka vyvolává 

dalšího žáka, čte dobře a učitelka říká: „Hezky.“ 

Učitelka zadává: „Vezměte si tužky. Žák T. půjde ukázat, jak se píše tvrdé „Y“ tiskací.“  

Učitelka říká dětem: „Vy budete psát“ (mají psát přečtené věty tiskace). Učitelka pokračuje: 

„Slíbila jsem, že půjdou do skupinky číst některé děti. Ostatní pište, koho zavolám, půjde ke 

mně. Žák M. a žákyně S.  

(Všímám si, že Vašek při psaní pohybuje nožičkou.) 

Učitelka chválí dva žáky, kteří četli. Učitelka: „Další, žáku A. pojď a žákyně V.“ Učitelka 

k ostatním dětem: „A vy mi tam nemelte, protože mám pocit, že máte práci. Když se něco 

nepodaří, vemte gumu a přepište.“  

Učitelka chválí dva žáky, kteří byli u ní na nápravě: „Dobře, posaďte se.“ Učitelka říká: „Ještě 

máme dva žáky, kteří budou číst poslední hodinu.“ Učitelka: „Máte dopsáno?“ Děti: „Ne.“ 

Učitelka to komentuje: „Podle toho, jak se bavíte, jsem myslela, že máte napsáno. Kdo stačil 

za tu dobu napsat celé?“ Hlásí se pět žáků. Učitelka jim po kontrole rozdává razítkové 

pochvaly. 

Učitelka rozkazuje: „Všichni přestanou psát. Haló.“ 

8.24 Učitelka dětem říká: „Položíme tužky, zavřeme živé abecedy a vezmeme si před sebe 

sešit.“ 

Učitelka oznamuje žákům: „Dneska dostanete úkol tady z toho pracovního sešitu.“  

Učitelka říká: „Nejprve se pokusíme správně přečíst slova, která jsou tady. Třešně a hruštičky. 

Žákyně D. s žákem J., ale opravdu mě zlobíte, protože žák J. by měl vědět sám, co má dělat.“ 
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Učitelka vysvětluje: „Nejprve třešně, vyslovíme slovo a poslední písmenko si obarvíme žlutě. 

Prstem to písmenko zakryjeme, vyslovíme první slabiku. Vyslovíme „Tom“ a obarvíme 

poslední písmenko. Další přečteme „Kam“ a obarvíme „m“.“ Děti v práci přerušuje hlášení 

z rozhlasu. Učitelka mluví ke mně: „Tyhlety hlášení jsou vždycky…“ (není to dobře slyšet). 

Hlášení je zhruba o tom, kdo reprezentoval školu a kolik se sebralo na charitu na černošské 

dítě z Afriky jménem Luk, který může další půlrok studovat. Učitelka pak hlášení z rozhlasu 

dětem vysvětluje: „Pan ředitel Vám oznámil, že sběr papíru proběhl velmi úspěšně, z celé 

školy jste byly na druhém místě ve sběru papíru. Což je úžasné, na to že jste prvňáci. Získané 

peníze na sběr jdou na adopci černošského chlapce z Afriky, kde rodiče nemají peníze na 

školu. Za to může vystudovat a chodit do školy. Uvědomte si, že u nás máte všechno, tam to 

běžné není. Jmenuje se Luka a myslím, že mu je dvanáct let. Můžete to sdělit i doma.“ 

Učitelka zadává dětem: „Přečteme další slovo „Sup“ a označíme poslední písmeno „p“.“ 

Učitelka se ptá Vaška: „Co je to Vašku?“ Vašek odpovídá: „To je zvíře, které sežere 

zdechlinu.“ Učitelka na to reaguje: „Ano, Vašíku.“ Další děti čtou slova a označují poslední 

písmena. 

Zvoní. 

Učitelka přikazuje žákům: „Živou abecedu, pracovní sešity, všechno máme v lavici. A 

nachystáme si desky s číslicemi.“ 

Přestávka: Většina dětí mizí ze třídy, včetně Vaška. Učitelka rozdává pracovní sešity. 

Jde ke mně. Bavíme se učitelkou o tom, jak se máme. Učitelka mi říká, že se má dobře. Ptám 

se jí, jaká byla třídní schůzka. Učitelka se mě ptá, jak jsem přišla na tohoto žáka? Vysvětluji, 

že přes IPPP a psycholožku z jedné PPP. Pak říkám, že jsem měla v tipu ještě jednoho žáka, 

ale byly tam i znaky autismu a to byl problém. Učitelka mi vypráví, že zde také měli chytrého 

žáka a autismem a že skončil špatně, protože ho dali z vesnice z 5. třídy do Prahy. Dneska je 

agresivní a problémový, nedostudoval. Učitelka to ukončuje slovy: „Takhle skončí ty, co je 

přeceňujou.“ 

 

2. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Zvoní. 

(Učitelka se se mnou baví i pár minut po zvonění.) 

Učitelka říká dětem: „Všichni máme na lavici desky s číslicemi.“ 
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Učitelka rozkazuje: „Zavřeme si pusy, žákyně V., nedělejte mi tam tyhle stavby“ (myšleno 

z penálu). Učitelka: „Dej to dolu. Někteří nedostali pracovní sešit, protože jsem to 

známkovala a abych nedala špatnou známku, tak to doděláme.“ K paní učitelce jde žákyně K., 

žák T. a žákyně V. Učitelka jim říká: „Děti pro příště, když něco nedoděláte, nedávejte mi 

sešity, kde to není dodělané. Přijďte a řekněte mi, paní učitelko, já jsem to nestihl dodělat.“ 

Učitelka zadává: „Koukáme na číslice a zvedáme je. Kdo budeme mít špatně, dáváme trestný 

bod.“ Učitelka pak píše na tabuli znak sluníčka a hvězdičky, což je označení dvou skupin ve 

třídě. Učitelka diktuje příklady: „Dva plus jedna.“ Jeden žák vykřikuje: „Tři.“ Učitelka na to 

reaguje: „Proč to říkáš, já to nechci slyšet, chci kartu.“ Učitelka říká další příklad: „Pět minus 

čtyři. Když to budeš kazit, budeš to kazit celé skupině. Dva plus dva. Správně. Dva minus 

jedna.“ Pak říká další příklady: „Čtyři minus dva.“ Jeden žák to plete. Učitelka to komentuje 

slovy: „Sluníčka mají jeden trestný bod. Tři plus dva.“ Učitelka k žákyni D.: „D., ty bys ses 

neměla posmívat. Tys to taky spletla a neměla bys ukazovat žádné kyš, kyš. Pět plus nula.“ 

Žák H. vykřikuje: „Jé, to je lehký.“ Učitelka dětem napovídá: „Říkali jsme si, že nula pro nás 

znamená nic“ (Vašek také ukazuje pět). Učitelka: „Kdo dostane razítko?“ (není si jistá), 

učitelka pak rozhoduje: „hvězdičky.“ Ke mně omluvně říká: „Já si pletu hvězdičky se 

sluníčkem.“ 

Učitelka zadává: „Uklidíme číslice, bez řečí, žáku A. Desky si zavřete, nechte si je na lavici 

položené.“  

Učitelka dětem oznamuje: „Nás dneska čeká sčítání do šesti. Nechte zatím všechno zavřené, 

nikam nekoukej. Zkusíme to bez pracovního sešitu. Žákyně V., vy jste zajímavý, vy mne 

nevnímáte, ale jenom koukáte, co se děje kolem. Ještě to zopakuji pro tyhle hříšníky, zavřeme 

sešity“ (sdělení pro děti vlevo vpředu). 

Učitelka apeluje na žáky: „Dávejte pozor, musíte tady u toho přemýšlet. Na hřiště přišla jedna 

holčička, k ní se přidalo několik dětí a na hřišti bylo dětí šest. Kolik se přidalo kluků?“ Hlásí 

se asi patnáct dětí a Vašek. Učitelka vyvolává: „Vašku“. Vašek říká výsledek: „Pět.“ Učitelka 

na to: „Pojď Vašíku, jestli to vyjde.“(myšleno, že má jít k tabuli a ukázat to i pomocí znaků 

chlapečků a holčiček ve správném počtu). Učitelka říká: „Spočítejte si všichni, jestli bylo na 

hřišti opravdu pět kluků. Napíšeme pět. A můžeme pokračovat. Na hřišti bylo pět chlapců a 

kolik bylo holčiček, když jich bylo šest?“ Vyvolává žáka M., který to určuje správně, a proto 

mu říká: „Žáku M., dopiš jedničku“ (myšleno na tabuli). Učitelka: „Můžeme pokračovat, na 

hřišti si hrály dvě holčičky, kolik přišlo kluků, když jich bylo šest?“ Někdo křičí čtyři, jeden 

žák tři. Učitelka určuje, že čtyři. A pokračujeme dál a říká: „Čtyři kluci hráli fotbal a dvě 

holčičky...teď jsem vám to řekla...několik holčiček skákalo přes švihadlo, kolik bylo holčiček, 
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když jich bylo šest?“ Učitelka: „Přečteme příklad: čtyři plus dva rovná se šest.“ Dále mají 

příklad tři plus tři rovná se šest.  

Učitelka říká: „Teď se vezměte sešit, tady jsme na téhle stránce, žáku O. Žákyně V., pojď si 

pro sešit, máš to v pořádku, žákyně K., taky dostane. Žákyně K. to má také v pořádku, ještě 

žák T.“ Žák H. padá pomalu ze židle, když se učitelka nedívá a bere si něco z tašky. Učitelka 

říká: „Žáku T., pojď sem, kolik koleček je tady zelených? Tady si mi neměl nic malovat, no, 

utíkej“ (vidím, že to má červeně opravené bez známky).  

Učitelka se ptá dětí: „Kdo my vymyslí krátké povídání tady k tomuhle? Vašíku.“ Jiný žák 

vykřikuje: „Já bych chtěl.“ Vašek říká: „Na závody šlo šest.“ Učitelka nesouhlasí: „Im, im“ 

(myšleno ne). Učitelka proto říká: „Já začnu, třeba Jirka měl...“ Vašek pokračuje: „Pět vojáků 

a jednoho si koupil.“ Učitelka opakuje: „Jirka měl pět vojáků na koních a jednoho si koupil. 

Kolik jich měl?“ Děti odpovídají: „Šest.“ Učitelka zadává: „Napište.“ Učitelka se ptá žáka 

Vaška: „Už to máš Vašíku napsané? Máš tam šest. Nemáš?“ Na další příklad je vyvolán žák 

H., který říká: „Péťa měl čtyři kanony a dva si koupil. Kolik jich měl?“ Učitelka opakuje: 

„Opakujeme, Péťa, měl čtyři, spíš děla a dvě si koupil. Šest, napište.“  

Učitelka říká k žáku H., který si potichu povídá sám se sebou: „Věříš, že já nevím, co si tady 

furt povídáš.“ Učitelka dále říká: „Teď se podíváme na číselné osy. Víte co, vidím, že jste 

všichni takový, že se vám chce padat, sedněte si, chytněte se za židličku, nohy k sobě, sedíme, 

držíme se za židličku, za okraje a procvičíme se trošku.“ Učitelka si sedá na svou židli a 

předvádí to, co mají dělat a říká: „Nádech, hodně vyrostem a výdech. Zakloníme hlavu a 

bradu na hrudník. Hlavu dozadu a dolů. Zvedneme ruce nahoru a křížíme ruce dopředu 

dozadu, natažené. Položím si ruce na kolínka, nožičky k sobě.“ Učitelka ke mně říká: „Děti 

mají tak špatné návyky, buď sedí rozkročeně, nebo s nohou pod sebou, u jídla..“ Učitelka 

dětem zadává: „Teď zatočíme hlavou do stran, pomaloučku a zakroužíme rameny a někdo 

půjde za dveře, a počká na pana ředitele, až se ho přijde zeptat, proč tam stojí.“ 

Učitelka žákům zadává: „Stačí, vezmeme tužky a začneme pracovat. Máte v sešitě tři číselné 

osy. Ke každé ose patří dva příklady na sčítání, dva příklady na plus. A vy ty příklady 

napíšete, jeden příklad na jednu stranu, druhý příklad na druhou stranu. Vyznačíme. Kolik 

napíšete celkem příkladů?“ Děti odpovídají: „Šest.“ Učitelka potvrzuje: „Ano, šest.“ Děti 

pracují a učitelka obchází třídu a kontroluje je. Učitelka říká k žákovi: „H., přestaň breptat.“ 

Učitelka k žákyni Š.: „Nic mi tam neškrtej.“  

Učitelka říká: „Jestli to máte, tak se dívejte na tabuli, jestli to máte stejně jako já. Diktujte mi 

první příklad.“ Děti diktují: „Dva plus čtyři rovná šest.“ Učitelka: „Další příklad.“ Děti 

vyzpívávají: „Čtyři plus dva rovná šest.“ Učitelka: „Další příklad a nezpívejte mi u toho.“ 
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Děti opět vyzpívávají: „Jedna plus pět rovná se šest.“ Učitelka říká k žákyni V.: „V., uděláme 

to jinak, V., ty se o přestávce přehodíš s žákem J. Žák J. bude sedět vepředu, aby nezlobil 

s žákyní D.“ Děti diktují další příklad: „Pět plus jedna se rovná šest.“ Učitelka: „Další.“ Děti 

diktují: „Tři plus tři rovná se šest.“ Učitelka: „Kdo to měl jako já, celé?“ Hlásí se celá třída 

včetně Vaška, jen tři žáci se nehlásí, jakože to neměli správně.  

Učitelka říká: „Teďkon zkuste samostatně počítat příklady tady se žlutými rámečky, příklady, 

které dobře neznáte, tak si vyhledejte příklad na tabuli.“ Žákyně Š. jde bez dovolení ke koši 

ořezat tužku.  

Žák H. ke spolužákovi T: „T., půjčíš mi gumu?“ Učitelka na to reaguje: „Kdyby jste nosili 

svoje věci, to bylo tak hezké.“  

Některým žákům dává učitelka slovní úlohu navíc a to žáku D., žákyni E. a žáku J.  

Učitelka zadává: „Přes víkend si zkontrolujete penál, jestli máte gumu, nůžky a pero 

v pořádku.“  

Učitelka se ptá: „Máš obě úlohy. Kdo vyřešil obě slovní úlohy?“ Žák D. se hlásí. Učitelka 

říká: „Žák D.? Tak si pojď pro pochvalu.“ Dává mu pochvalu formou razítka. 

Jan jde ze svého místa. Učitelka na to: „Jdi na místo.“ 

Učitelka zadává žákům: „Doma budeme procvičovat počítání do šesti. Zavřete pracovní 

sešity, dejte je na kraj a z tašky vyndáte ještě domácí úkoly, které budou na kraji, já si je také 

seberu.“  

Velká přestávka: Vašek si vytahuje krabičku se svačinou z tašky, včetně pití. 

Vyměňují si místa s žákem J. s žákyní V., přesouvají se i lavice, protože žák J. je velký a 

potřebuje velkou lavici.  

 

Úterý, 29. 11. 2011 

 

12. POZOROVÁNÍ 

Vítám se s paní učitelkou. Byla jsem dopředu připravena na to, že jdou o pracovní výchově do 

keramické dílny a že pojedou přes přestávku v kuse a výuka pracovní výchovy se protáhne i 

do hodiny českého jazyka.  

Počítají do šesti. Z písmen umí „Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Yy“. Přibyla 

nástěnka na zdi s celou abecedou. Učitelka znovu změnila zasedací pořádek, přesadila žáka J. 

za žáka T. a toho vyměnila za žákyni V.  

Velká přestávka: Vašek sedí ve své lavici a svačí. Za Vaškem byl ve třídě spolužák 

z vyšší třídy. Asi deset žáků běhá po třídě a hrají na honičku. Vašek dosvačil a chodí sám po 
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třídě. Pak k němu přichází jeden spolužák, sedí spolu na parapetu dveří a povídají si. Přichází 

za nimi žák H. a oběma sahá schválně na hlavu. Pak si k nim sedá n a parapet a povídají si.  

Žák T. si stříhá nůžkami vlasy (snaží se na sebe upozornit). Žákyně E. na to reaguje ve 

smyslu, co to jako dělá.  

 

3. vyučovací hodina: Pracovní výchova 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

3. vyučovací hodina: 9.50 - 10.35 

Počet dětí: celkem 27 (14 chlapců, 13 dívek) – 29.11.11 všichni přítomni 

 

Zvoní. 

Učitelka říká dětem: „Rozdala jsem vám matematiky, máte úkol, tak si je dejte do tašky.“ 

Učitelka pokračuje: „Moje půlka půjde do keramiky. Já vám něco řeknu.“ 

Jiná paní učitelka vstupuje do třídy a říká: „Nůžky držíte jak?“ Děti ukazují, že je drží v dlani 

špičkou směrem dolů. Jiná paní učitelka dětem opakuje: „Nůžky, skleničky, ruličky.“ A 

odchází s druhou půlkou dětí ze třídy. 

Učitelka: „My teď odejdeme do keramické dílny.“ 

Žákyně E. na to spontánně reaguje: „Já jsem do keramiky chodila.“ 

Učitelka to komentuje: „Někdo jste chodili. My si uděláme výrobek, který můžete darovat. 

Do keramiky jdeme proto, že tady se s hlínou pracovat nedá. Já jsem si vzala zástěrku. Vám 

jsem to zapomněla říci. Vezměte si tričko, zástěrku ze skříňky. Postupně!“ Jde čtvrtina dětí ze 

třídy na chodbu do svých skříněk a hlučí. Učitelka jde za nimi a říká: „Já jsem říkala, že tady 

budete potichu.“ První čtvrtina dětí se vrací zpět do třídy a zde si oblékají zástěry a trika. 

Učitelka říká druhé čtvrtině dětí: „Pojďte vy.“ Jde druhá čtvrtina dětí. Žák M. z první čtvrtiny 

říká žákovi H., že triko nemá. Žák H.: „Ty vůbec nechodíš do školy ani v džínách. Ty máš 

tepláky.“ Žák M. na to reaguje: „Ne, ne, někdo chodím.“ Když se zvedá, aby se připravil na 

odchod ze třídy, říká žák M. k žákovi H.: „Stejně mám tu mikinu špinavou.“ 

Přesunujeme se do 2. patra do keramické dílny. Učitelka mi cestou říká, že měla jedna žákyně 

dopoledne hysterický výstup kvůli tomu, že se jí něco nedařilo a pak nechtěla jít na vyzvání 

za paní učitelkou a křičela hystericky: „Nechci. Nechci“ a dupala u toho nožičkou.  

Před vstupem do keramické dílny sundáváme boty a vyměňujeme je za erární pantofle, aby se 

neroznášela špína po škole.  

Učitelka říká: „Kdo tady nebyl, nezná to? Podívejte se sem, budu špinavá, ještě jsme nezačali. 

Todle je keramická hlína. Pracuje se s ní jako s modelínou. Budete trošku špinaví. Dobré by 
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bylo, kdybyste si vykasali rukávky.“ Učitelka rozkazuje: „ Vykasat rukávky.“ Učitelka dál 

vykládá: „Najdete ho jako jíl na břehu rybníku. Jak říkal Vašek, keramická hlína se vypaluje a 

pak získá žlutou barvu. Když to necháme je tvrdý, ale nijak pevný. Tomu stříbrnému se říká 

keramická pec. Tam já přístup nemám, to má na starosti paní učitelka na keramický kroužek. 

Se to vypaluje při vysokých stupních.“ Vašek spontánně říká: „Taky se zmenší.“ Učitelka 

říká: „Někdo jste řek, že je to krásně lesklé. Tenhle povlak, říkáme glazura, ten se tam dává 

dvakrát, když to naglazurujete, tak tam vydrží voda. Bez glazury se to rozmočí. Todle budeme 

vyrábět – zvoneček na zavěšení. A budeme tam přidělávat hvězdičky a vánoční motivy. Bílá 

barva, která se nanáší na keramickou hlínu a jmenuje se engoba. Je ta jako vodovky. Až se to 

celé vypálí, bude to vypadat mnohem lépe. Nakonec tam zavěsíme na provázek hvězdičku. 

Když pracujeme s modelínou, trvá to krátce. Tohle trvá déle, ale má to i delší hodnotu. Máme 

to načasované tak, že si to ponesete před Vánoci domů. Nevýhodou je, že se může rozbít, 

když to upustíte. Ukážu vám pro štěstí podkovičku, můžeme udělat kdykoliv po Vánocích. 

Např. ke dni maminek. Nerada bych, abyste chodili a něco rozbili. Máme šikovnou holčičku, 

která udělala betlém. Ukážu vám sošku jako pták, ovečku.“ (Ukazuje dětem jednotlivé 

výrobky). Učitelka říká: „Todle je hezký.“ Děti se tomu smějí. Učitelka to komentuje: 

„Vykulený Ferda. Tady jsou některé děti šikovné, hrníček „Pro dědu“. Tady vidíte, že se dají 

vytvořit nejen ploché věci, ale např. i nádoby. Možností je strašně moc. Já jsem chodila se 

staršími dětmi, ty dělali žabičku.“ Učitelka rozbaluje hlínu. Učitelka to komentuje ironicky: 

„To mám ráda. Žákyně D., přesedni si. Každý dostanete kus hadru. Na něm se pracuje, ne na 

stole.“ Učitelka rozdává dětem růžové hadříky. (Některé děti protestují, že je to špinavé). 

Učitelka na to reaguje: „Když pracujete s hlínou, tak je to špinavé.“  

Učitelka říká: „Tady je šablona zvonečku. Musíme ho vyříznout, abychom získali zvoneček. 

Nejprve válečkem uděláme placku, abychom mohli vyříznout zvoneček. Co byste mi 

poradili? Tady je struna, tou se krájí keramická hlína. Co byste mi poradili? Já z toho nemůžu 

udělat placku, protože by to prasklo. Musí se to slepovat z kousků. Jeden vyválený kus by 

v peci popraskal.“ Učitelka říká: „Nekoukej na to, že budeš špinavý, to budete.“ Učitelka si 

sedá a komentuje to: „Budu mít bílej zadek.“ Některé děti se tomu smějí. Učitelka zadává: 

„Budete to slepovat z kousků a teprve potom vyválíte válečkem. Pak vyřízneme zvoneček. 

Pomocí zbytků vyřízneme hvězdičky, stromeček. To jsou normální formičky na vykrajování 

vánočního cukroví. První věc: dostaneš hroudu, na malé kousky to budete dávat na hadřík do 

jedné hmoty. Pánové, a můžete začít pracovat.“ Učitelka rozdává dětem kusy keramické 

hlíny. Učitelka káravě: „Ale už.“ 
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Učitelka obchází žáky, kontroluje je a komentuje to: „Nemačkej to, máš to moc tenoučké. 

Vašíku, máš to moc veliké.“ Spolužák na žáka Vaška reaguje: „Co to Vašku děláš?“ Učitelka 

mu odpovídá: „On si dělá rámeček.“ (Všechny ostatní děti začínají od prostředka).  

Učitelka: „Když to máte hotové, roztáhnete to prstama do strany. Stoupněte si, nemusíte 

sedět.“ Většina dětí vstává, dvě děti včetně Vaška ne. Žák Vašek říká: „Paní učitelko, mně 

došla hlína.“ Učitelka na to reaguje: „Tys to udělal velké.“ Učitelka k Vaškovi: „Počkej, já ti 

dám“ (myšleno, že mu dá další keramickou hlínu). Žák T.: „Paní učitelko, já už to mám.“ 

Učitelka: „To nemám ráda tohle“ (myšleno špinit se s hlínou). Učitelka říká: „Až to 

vykrájíme, tak nám zbydou odstřižky. My je dáme paní učitelce do zvláštního pytlíku. Protože 

ona ztvrdne“ (myšleno keramická hlína). Učitelka: „K další práci si musíte určitě stoupnout. 

Vememe další hadr a válíme. Stoupnem si a přitlačíme.“ Žák se ptá: „Paní učitelko, už 

můžu?“ Učitelka mu odpovídá: „Můžeš.“ Učitelka dále říká: „Ten hadr nesmí být zmačkaný, 

jinak nebude hladký povrch. Kdo má vyváleno, hadr zvedne a přiloží zvoneček, jestli se 

vejde. Teď vám dám houbičku a vy si tou houbičkou povrch vyhladíte.“ 

Učitelka žákovi T. pomáhá. Učitelka: „Vrchní hadřík sundáme, doneseme zpátky na topení.“  

Zvoní na přestávku, učitelka na to nereaguje a pokračuje přes přestávku do další vyučovací 

hodiny. Děti také nereagují, protože je práce baví.  

 

4. vyučovací hodina: (Český jazyk ->) Pracovní výchova 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

4. vyučovací hodina: 10.45 - 11.30 

 

Jedeme bez přestávky, zvonění učitelka i půlka třídy ignoruje. 

Učitelka ke mně: „Teď poprosíme tady paní učitelku“ (myšleno mne). Pomáhám třem dětem 

vyhladit placky válečkem.  

Učitelka rozkazuje: „Uklidíme válečky do šuplíku.“ Učitelka říká: „Pojďte sem. Jednou rukou 

přiložíme a druhou vykrojíme. Je to měkké jako máslíčko. Zbytek necháme. Dáme tam 

formičku, tahle ji namočíme ve vodě, bude tam jeden stromeček, hvězdička, vánoční hvězda a 

kostelíček. Ty okraje na zvonečku uhladíme, musí to být mokré ta houbička. A zvoneček je 

hotový. Až to bude hotové, tak vám udělám dírky. Raději sama.“ Děti si berou jehlice a 

vystřižený zvoneček z papíru a pracují na vykrojení. Žák se ptá: „Můžu si už dělat ten 

zvoneček?“ Učitelka mu odpovídá: „Ano.“ Pak komentuje ironicky: „To z nás paní učitelka 

bude mít radost“ (myslím, že to myslí na zašpiněné stoly v dílně). 



80 

 

Učitelka říká: „Vraťte zpátky jehlu a vemte si houbičku a namočte si ji. Houbičku hodíte do 

dřezu, já to pak vše umeju.“ (Houbičkou mají okraje vyhladit, aby nebyly otrhané). Učitelka: 

„Proč sis todle vzal? Vrať to zpátky“ (myšleno formičku stromečku).  

Učitelka: „Houbičky potom házejte do dřezu. Šablony, ty už nepotřebujeme.“ 

Učitelka říká: „Tak, žáku H. a další práce, poslouchat.“ 

Učitelka na mně: „Paní učitelka by vám taky mohla pomoc!“ Učitelka pokračuje: „Vykrájíte 

si tři tvary. Kostelíček nebo domeček. To moc nepůjde. Okraje vyhladíte. Kometku, ta půjde 

nahoru a stromeček.“ Pomáhám sedmi dětem vykrojit kostelíček, kometku a stromeček. 

Vašek chce ode mě pomoci také kostelíček (nechce domeček). Učitelka říká: „Pojďte sem“ a 

vysvětluje jim nabarvování barvou engoba. Pak děti mají barvit tvary na bílo. Učitelka k tomu 

říká: „Ťukáme.“ Paní učitelka pak chodí mezi dětmi a kartáčkem na to stříká bílou barvou, 

aby to vypadalo jako zasněžené. Učitelka k tomu říká: „Engobovou barvou dělám, jako když 

sněží. Pak už do toho nesaháme. Žákyně E. sbírá hroudy a říká: „Nejhezčí je Vašíka. Ta je 

největší“ (myšleno hrouda). Pak mne učitelka zapojuje znovu. Instruuje mne, jak mám udělat 

dírku na zavěšení jehlicí a na zadní stranu je podepsat jejich iniciály. Pomáhám takto zhruba 

šesti žákům.  

Ke konci hodiny děti přerušuje hlášení z rozhlasu, které děti informuje o přepadení dívky v 

blízkosti neznámým mužem. Jsou instruováni panem ředitelem, aby v případě podobného 

ohrožení vše řekli ve škole.  

Následuje úklid místnosti na keramiku. Uklízí učitelka i žáci. 

 

Pátek, 9. 12. 2011 

 

13. POZOROVÁNÍ 

Učitelka jde ke mně a ptá se, jak se mám. Říkám, že dobře. Ptá se mne, zda sem jezdím 

autem. Odpovídám, že ano. Že to mám daleko a auto je lepší než vlak do blízkého města a 

pak autobus. Reaguje, že teď jsou ještě cesty dobré, nezasněžené. Pak učitelce říkám, že 

potřebuji celkem 15 pozorování. Říká mi, že by to šlo. 

Na tabuli vlevo jsou jednoslabičná slova: les, nos, máj, můj, sám, los, líp, píp, sůl, syp, Tom, 

Sam, pás, půl, pes. Uprostřed: číselná řada od 1 do 10. Množství příkladů, např. 3+4, 5+2, 

6+1 a příklady na papírech: 4-2, 3-2, 4+2, 1+2, 2+4, 5-4 atd. – sčítání a odčítání max. do pěti. 

Na pravé tabuli: s a lísteček, srdíčko.  

Učitelka změnila zasedací pořádek, žáka M. vyměnila za žákyni K.. 
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Přestávka: Vašek sedí sám v lavici. Kouká po mně. Pak na chvilku odchází ze třídy a 

zase se vrací.  

 

1. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35 

Počet dětí: celkem 23 (12 chlapců, 11 dívek) – 9.12.11 – 2 žáci a 2 žákyně nepřítomni 

 

Zvoní. 

Učitelka zahajuje hodinu: „Sundáme si židličky.“ 

Učitelka vyzývá žáky: „My se postavíme hezky.“ 

Učitelka říká: „Dobrý den.“ Děti odpovídají: „Dobrý den.“ 

Učitelka dále říká: „Já si zapíšu, kdo chybí.“ Děti hlásí čtyři chybějící děti.  

Učitelka se ptá žáka Vaška: „Vašíku, nevíš co je s žákem T.? Neříkala maminka?“  

Do třídy hned krátce po začátku hodiny vchází žák T. Učitelka se ho ptá: „Kde jsi byl?“ Žák 

T. neodpovídá. Učitelka se ptá dál: „S kým si jel? S maminkou?“ Žák T. odpovídá: „S 

babičkou.“  

(Vzhledem k tomu, že žák T. dorazil, tak chybí už jen tři děti). 

Učitelka říká dětem: „Tady ukážeme paní učitelce to naše vystoupení.“ 

Učitelka vyvolává: „Vašku a druhý žák T. pojďte dopředu. Ostatní děti si vyndají obrázky.“ 

Učitelka k dětem: „My zpíváme, ale nekřičíme. Když křičíte, tak už to není zpěv.“ 

Učitelka k žákyním: „Děvčátka, vy máte tu básničku druhou.“ 

Učitelka upozorňuje žáky: „A nehrajte si s těmi obrázky. Mějte je položené.“ 

Žák Vašek recituje: „Vaše paní učitelka nemá ráda zimu a dostala rýmu…“ Pak recituje druhý 

T., na něj navazuje zase žák Vašek a takto se střídají. (ve chvilce, když recituje druhý žák T., 

tak se Vašek vepředu u tabule šťourá v nose a v puse, pak popotahuje rýmu). Celkový dojem: 

žák Vašek má krásný přednes na rozdíl od spolužáka, který recituje s ním ve dvojici. Pak 

následují další různé básničky a zpěv písniček všemi dětmi.  

Na konci jejich vystoupení s paní učitelkou tleskáme. 

Učitelka se mně ptá: „Jak to dětem šlo?“ Upřímně říkám, že výborně, že to bylo moc pěkné.  

Učitelka se ptá žáků: „Kdo má doma zvoneček? No, tak ho přineste.“ 

Učitelka přikazuje žákům: „Dejte si obrázky do lavice.“ 

Učitelka k vystoupení: „Takže vystoupení nemá chybičku, jen mi přijde, že děti málo zpívají. 

Vy dvě cácorky, to říkáte moc potichu, musíte hlasitě, obzvlášť v té aule. 
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Učitelka k žákovi: „Skovej si ten stromeček.“ 

Učitelka sděluje dětem: „Dneska budeme pokračovat ve čtení a psaní.“ 

Učitelka říká: „Začneme psaním, protože včera jsme se učili písmenko nové „s“. Trošku jste 

to kroutili.“ 

Učitelka pokračuje: „Zkusíme to znovu na papír. Protože v sešitě toho nebylo moc. Dneska 

jsem vám okopírovala list a znovu nacvičíme písmeno „s“. Teď se vezmete tužku na to. 

Protože se vám to moc nelíbilo, tak jste se to snažili opravovat a tím perem to moc dobře 

nevypadá. Teď když se spletete, tak vezmete gumu.“ 

Učitelka upozorňuje: „Ještě nepiš.“ 

Učitelka dětem přikazuje: „Všichni zvednou hlavu a podívají se na tabuli. Na tabuli máte 

malé písmeno „s“. My jsme si říkali, že „s“ je poloviční lísteček. Já sem vám sem namalovala 

i srdíčko.“ 

Učitelka se ptá: „Poznáte, která část je to písmeno „s“?“ 

Hlásí se několik dětí a je vyvolán Vašek. 

Vašek jde k tabuli a jinou křídou správně obtahuje půlku lístku a půlku srdéčka. 

Učitelka říká: „Jak se píše, zkoušejte si se mnou ve vzduchu. Nahoru a pěkně najedené bříško. 

Včera jsem se koukala do sešitů, někomu písmenko létalo, někdo ho měl tlusté, někdo hubené 

a někdo pochroumané“ (učitelka to maluje zároveň i na tabuli). 

Učitelka děti vybízí: „Ještě jednou ve vzduchu. Nahoru do špičky, chvilku po špičce zpátky a 

pak napapané bříško.“ 

Učitelka k žákyni V.: „A V., budeš mne dneska poslouchat, první řádek.“ 

Učitelka chodí po třídě a děti napravuje.  

Učitelka pochvalně: „Je vidět, že se vám to přes noc do té makovičky uložilo.“ 

Jeden žák říká: „Dneska nám to jde, včera nám to nešlo.“ Učitelka: „To bude tím, že jste si to 

přes noc promysleli. Možná se vám o tom nezdálo.“ Žák H. protestuje: „Mně se to nezdálo.“ 

Učitelka se ptá: „Kdo ví, co to písmenko nemá? Vašku?“ Vašek odpovídá: „Nemá spojnici.“ 

Učitelka: „Správně.“ 

Učitelka se ptá dětí: „Kam napojíme další písmenko? Zkusíme slabiku „se“, ta se skládá ze 

„s“ a „e“. Dívejte se, když to písmenko nemá spojnici, tak se podívejte, kam to písmenko 

napojím.“ (Učitelka ukazuje na tabuli, že se napojí dole na „s“ a rovnou to píše). Učitelka 

pokračuje: „Tak máme slabiku „se“.“ 

Učitelka: „Teď vás nechci přerušovat. Kdo si potřebuje uvolnit ruku? Tak hrajeme na klavír. 

Prstíčky. Rameno. Mně to dělá potíže, protože ho mám bolavé. Jedno pro praváky, jedno pro 

leváky.“ 
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Učitelka se ptá žáků: „Tak dobrý?“ Některé děti odpovídají: „Dobrý.“ 

Učitelka k dětem: „Já vás musím chválit, ať chodím cestičkami, kudy chci, všichni máte to 

písmenko dobré. Teď zkusíme pátý řádek, kde napojíme písmenko „e“. Nedržte ty tužky tak 

křečovitě. Posuňte ruku. Nedržte ji za tu tuhu. Výborně a protáhnu spojnici, protože písmeno 

„e“ spojnici má.“ 

Učitelka k žákovi T.: „T., nelep to tak na sebe. Vyjedu nahoru, udělám kličku.“ 

Učitelka k žákům pochvalně: „Výborně, mám z vás radost.“ 

Učitelka říká: „Kdo to má hotové, tak vymaluje toho nádherného srnce. Kdo ne, tak 

dopisuje.“ 

Učitelka ke mně o žácích: „Píšou pěkně, tyhlety, většina z nich píšou pěkně.“ 

Učitelka k žákovi J.: „Tobě se trošku klepe ruka.“ 

Žákyně: „Paní učitelko, my máme na balkoně stromeček.“ Učitelka reaguje: „Jo, a já jsem 

měla ke snídani rohlíky.“ 

Učitelka říká: „My teda hlavně se budeme učit psát a Ježíšek bude mít radost a podstrčí tam 

těch dárků víc.“ 

Učitelka k žákům: „Potřebujeme, abyste si pěkně sedli, srovnali židličky, opřeli si hezky záda. 

Dneska budeme nacvičovat, spíš opakovat čtení slov, které máte na tabuli. Jsou to slova 

jednoslabičná, ale jsou to slabiky zamčené, uzavřené, tím červeným písmenem, které jsem 

tam vyznačila. Přečteme slabiku, kterou jsme se učili a uzavřeme písmenkem, červeným 

klíčkem. Teď vás nechám, vy si můžete číst, po řádcích či sloupečcích, ukažte ručičkou řádky 

a sloupečky“ (děti je ukazují). Učitelka pokračuje: „A můžete si číst sami pro sebe.“ 

Učitelka se dětí ptá: „Máte pocit, že vám to šlo? Já budu ukazovat na slova a vy si to budete 

číst pro sebe. Ukažte si na něj.“ Většina dětí ukazuje správně nos. První žák T. to nechápe.  

Učitelka upozorňuje: „Další slovo ukazuju“ (učitelka ukazuje sůl). Učitelka vybízí: „A ukaž.“ 

Děti ukazují, že solí. 

Učitelka říká: „Další slovo ukazuju a to bude“ (ukazuje můj). Učitelka vybízí: „Ukaž.“ (Děti 

se objímají, aby vyjádřily můj). 

Učitelka vybízí žáky: „Další slovo si přečtěte. Jak dělá?“ (Děti odpovídají haf).  

Učitelka pak ještě ukazuje les a los. Učitelka se ptá: „Jak byste to naznačili?“ Některé děti 

ukazují jakoby paroží, někdo na dlani jakoby los na výhru. Žák H. má pak vysvětlit význam 

slova. Říká, že s losem se může něco vyhrát. Učitelka to ukončuje: „Stačí.“ 

Učitelka se ptá: „Kdo nám ty slova bude číst nahlas? Žákyně E.“ A vyvolává další čtyři děti. 

Učitelka dětem přikazuje: „Teď si vyndáte pracovní sešity ke slabikáři.“ (Děti vyndávají 

pracovní sešity z tašek). 



84 

 

Učitelka upozorňuje: „Já jsem vám zadala úkol, nic nepsat jenom přečíst cvičení na téhle 

stránce. Co se vám líbilo nejvíc?“ Děti se hlásí. Učitelka vyvolává žákyni E: „E., pojď 

ukázat.“ 

Učitelka jmenuje tři chlapce: Žáka A., M. a jednu dívku - Š. Učitelka vyvolává: „Vy čtyři to 

zavřete a pojďte ke mně ke stolu“ (myšleno ke katedře).  

Učitelka k ostatním žákům: „Vy ostatní si najdete cvičení sedm, tohle oranžové. Vašíku, víš, 

koukáš? Nevíš, koukáš na něco jiného.“ 

Učitelka zadává: „Máte skládat slova a psát je vedle. První slovo, které složíte, bude? Žáku 

K.?“ Žák K. neodpovídá. Jiná žákyně odpovídá: „Tele.“ 

Učitelka přikazuje: „Pojďte dozadu“ (pobízí čtyři dříve jmenované děti), učitelka pokračuje: 

„Tady mám nepořádek, to by moc nešlo.“ Jde s dětmi ke stolům dozadu a říká: „A skládáme 

les.“ 

Zvoní. 

Učitelka ke mně: „Tam se u toho chlapce rýsuje dyslexie. Neslyší to, špatně to skládá.“ 

 Přestávka: Vašek sedí v lavici a baví se s ním spolužačka. Učitelka: „Děvčata, kam 

jste daly ty sešity?“ Učitelka k Vaškovi: „Chceš rozdávat?“ Vašek rozdává pracovní sešity 

matematiky a „Sešit počítáme zpaměti 1“. Žák H. se nabízí, že mu pomůže. Učitelka mu také 

dává půlku. Vaškovi občas učitelka radí se čtením jmen dětí. Vašek se jde učitelce pochlubit, 

že to má rozdané. Učitelka Vaška chválí za rozdávání: „Ty seš teda šikovnej kluk.“ Učitelka 

jde k tabuli pochval a doplňuje chválící smajlíky, jeden dává i Vaškovi. Několik smajlíků 

dává i jiným dětem.  

 

2. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Zvoní. 

Učitelka říká: „Už jdeme na to, už zavřeme pusu. Pššš.“  

Učitelka pokračuje: „O přestávce dostanete notýsky se známkami. Nezapomeňte je ukázat 

doma. Někdo tam má dokonce pochvalu.“ 

Učitelka je přerušena hlášením rozhlasu o výsledcích soutěží. Učitelka mi mimikou obličeje 

naznačuje, že hlášení je příliš dlouhé. Zve si jednoho žáka K. dopředu: „Cos to tady dělal?“ 

Učitelka mu říká: „Žáku K., příště už to nebude hezká známka.“ (Teď mu to učitelka 

zmizíkuje a má možnost si to ještě opravit). 
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Učitelka vybízí děti: „Vyslechli jsme hlášení a teď se pustíme do počítání.“ 

Učitelka pochvalně: „Tam vás musím pochválit, všichni máte jedničky, kromě žáka A., ten 

má dvojku.“ 

Učitelka dětem přikazuje: „Všichni všechno zavřou, tak žákyně V., zavřít je tohle. Žáku M.“ 

Učitelka děti motivuje: „Nejprve si pohrajeme. Hrajeme hru na zmrzlíka.“ Některé děti křičí: 

„Jo.“ 

Učitelka opakuje pravidla: „Koho uslyším říct prvního, tak se může posadit. Někdy se zmýlím 

i já, to se může stát.“ 

Učitelka říká příklady: „Čtyři minus dva, tři plus jedna, tři plus tři, šest minus pět, tři minus 

nula atd.“ Žák Vašek si sedá jako šestý.  

Učitelka káravě: „Já vidím, že tam furt používáte ty prsty. Co budete dělat, až budem počítat 

do dvaceti, to nevím. Přes noc vám naroste deset prstů na jedné ruce a na druhé ruce. To 

budete vypadat.“ Žák H. pohotově reaguje: „No noze taky.“ 

Jedna žákyně protestuje, že byla dřív před žákem T. Učitelka jí říká, že žák T. byl první, že 

mluví potichu, ale byl první. Učitelka na žáka: „Nedělej takový ksichťáky.“ Poslední zbyl žák 

M. a je označen za zmrzlíka. Učitelka proto říká: „Žák M. jde k tabuli. M. je zmrzlík, aby si 

roztál, čím se vykoupíš? Básničkou nebo písničkou. Tak, M., někdo ti půjde pomoct.“ Jde 

pomoct jeden žák a jedna žákyně. 

Učitelka pak říká: „Žák M. už může pracovat, protože už nám rozmrzl. Žáku M., příště se 

musíš víc snažit.“ 

Učitelka zadává další úkol: „Tady máme kartičky, budeme počítat. Já ukážu kartičku 

s výsledkem, vy půjdete k tabuli a ukážete příklad, kde se tomu výsledek rovná.“ Učitelka 

ukazuje výsledek jedna. Učitelka: „Kdo vidí další příklad?“ Zve k tabuli pět dětí. Učitelka 

ukazuje výsledek pět. Žák Vašek je vyvolán k tabuli a vybírá si jako první příklad: tři plus 

dvě. Učitelka říká: „Další výsledek chci, aby byl dva. Kdo nebyl u tabule?“ Učitelka kárá: 

„To se zase budem hádat. Nebudem se hádat.“ Učitelka ukazuje výsledek šest. Učitelka: 

„Tyhlety příklady už tady necháme, jenom chci slyšet výsledky.“ 

Učitelka káravě: „Zavřeme pusinky a jdeme na ty nové příklady.“ 

Učitelka vysvětluje: „Krátké příběhy, slovní. Vašíku, zkus.“ Žák Vašek říká: „Maminka ze 

zahrádky přinesla čtyři papriky a tři rajčata.“ Pak je vyvolán žák H., který se odmlčuje a 

učitelka mu musí pomáhat. Žák H.: „Tatínek dal do košíku pět mrkví a dva hříbky.“ Učitelka 

reaguje: „Dohromady sedm.“ Učitelka vyvolává: „A poslední obrázek žákyně D.“ Žákyně D.: 

„Maminka koupila šest ředkviček a jednu okurku. Kolik ovoce?“ Učitelka se ptá všech: „Je to 

ovoce děti?“ Děti odpovídají: „Ne, zelenina.“ Učitelka opravuje: „Kolik zeleniny koupila?“ 
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Učitelka dětem přikazuje: „Položte tužky, zvedněte hlavy.“ 

Učitelka sděluje: „Teď to budu říkat já, aby to šlo rychleji.“ Říká slovní úlohu na tři koláčky 

plus čtyři vánočky. Pak má vyvolaný žák ten příklad napsat na tabuli v číslicích obráceně, 

tedy: čtyři plus tři. Pak učitelka říká slovní úlohu na pět rajčátek plus dvě okurky. Pak mají 

ten příklad napsat na tabuli v číslicích obráceně, tedy: dva plus pět. Dále učitelka říká slovní 

úlohu na šest švestiček plus jednu hruštičku. Pak mají ten příklad napsat na tabuli v číslicích 

obráceně, tedy: jedna plus šest.  

Učitelka se ptá: „Takže znáte všechny příklady na sčítání a odčítání?“ 

Učitelka dále říká: „To budete dělat tady, ne za domácí úkol. Já vám to vysvětlím.“ 

Učitelka se ptá žákyně: „Je ti něco? Jsem myslela, že máš slzičky ve vočích.“ 

Učitelka zadává: „Vybarvíme kolečka, znázorníme příklady, aby celkový výsledek byl sedm.“ 

Učitelka k žákyni: „Jé, A., pojď sem. Napiš nám sedmičku na tabuli. A teď se pojď podívat, 

co jsi napsala do svého sešitu.“ Několik dětí je zvědavých, např. Vašek se naklání dopředu, 

aby viděl, co má žákyně A. v sešitu. Dva další žáci jdou jakoby do koše, ale volí cestu kolem 

její lavice. 

Učitelka chodí po třídě a některé děti opravuje. Opravuje i Vaška.  

Učitelka k dětem: „Já jsem říkala, děti, že ty kolečka nemusíte vybarvovat. Vy to pak začáráte 

a jsou čáry jak od podkočáry.“ 

Učitelka ztišeně u žáka: „Pět minus jedna je šest?“  

Učitelka vybízí: „Všichni se podívají na stránku tři a počítají poslední sloupeček. Někdo ho 

nemá, někdo ho má načatý, někdo je hotový. Kdo to má, tak otočí na další stranu.“ 

Učitelka k prvnímu. K žákovi T.: „T., rozumíš tomu? Víš to?“ Ukazuje mu v sešitě, co má 

dělat. 

Učitelka káravě: „Děti, vy ty prstíčky, to já už moc ráda nevidím.“ 

Učitelka k žákyni Š.: „Š., ty všechno máš, co jsem ti zadala?“ Učitelka přikazuje: „Tak si 

vyndej z lavice svůj sešit malovací a můžeš si malovat číslice malé, velké.“ Žákyně Š. k žáku 

H. chlubivě: „Já už si můžu malovat.“ Žák H. pohotově reaguje: „Já skoro taky.“ 

Učitelka zadává i ostatním, kteří jsou hotovi, že si mohou vyndat malovací sešity a vymyslet 

obrázky ke slovním úlohám. 

Učitelka: „Takže, kdo nemá sešity, dostanete dneska úkoly dopočítat.“ 

Žákovi H. padá penál na zem a vysypává se. Učitelka reaguje: „Někomu se vysypaly 

zoubky.“ Žák H. opakuje: „Komu se vysypaly zoubky?“ 

Zvoní. 
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Učitelka mi vysvětluje, že jsou rozdíly mezi dětmi v pracovním tempu, obzvlášť při počítání a 

že je pak těžké, každému zadat úkol.  

Učitelka: „Žák D. a jiní nám tady vymýšleli obrázky ke slovním úlohám, tak nám to příště 

ukáží.“ 

Učitelka dětem zadává, že pracovní sešity mají schovat do tašky.  

 Velká přestávka: Vašek svačí z krabičky tousty. Ve třídě jsou na návštěvě dvě starší 

žákyně zhruba ze 7. až 8. třídy. Učitelka mi říká, že jsou ve srovnání s jinou třídou, kterou 

učila, hrozně šikovní. Že jim stačí ukázat, když něco nejde a už to jde. Dále mi říká, že má 

dobré vztahy s rodiči, že to musí zaklepat na dřevo. Že se neodtahují, když řekne, aby něco 

nacvičili. 

 

Úterý, 13. 12. 2011 

 

14. POZOROVÁNÍ 

Na tabuli vlevo jsou písmenka malá a velká a to psací i tiskací, např. e. l, m, i, u, a. Dále 

jednoslabičná slova: les, nos, máj, můj, sám, los, líp, píp, sůl, syp, Tom, Sam, pás, půl, pes. 

Uprostřed: čísel. osa od 1 do 10. 2 < chlíveček, 5 < chlíveček, 3 < chlíveček, 7 > chlíveček, 4 

= chlíveček, 7 > chlíveček. Množství příkladů i s výsledky, např. 4 – 2 = 2, 5 + 2 = 7 , 7 – 5 = 

2, 5 + 0 = 5, 7 – 3 = 4, 3 + 4 = 7, 5 – 5 = 0 – sčítání a odčítání max. do sedmi. Na pravé tabuli 

není nic. 

 Přestávka: Vašek je ve třídě, na lavici má připraven penál a pracovní sešit Počítáme 

zpaměti a pracovní sešit matematiky. Jde ze třídy asi na záchod a za tři minuty se vrací. Pak si 

sedá v lavici a kouká se na sešit s názvem „Počítáme zpaměti“. Pak vstává a pošťuchuje se s 

chlapci v zadní části třídy. Kluci totiž hrají fotbal s malým míčkem.  

 

1. vyučovací hodina: Matematika 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

1. vyučovací hodina: 7.50 - 8.35  

Počet dětí: celkem 24 (12 chlapců, 12 dívek) – 13.12.11 – 2 žáci a 1 žákyně nepřítomni, 

chybí žák J., žákyně D. a žák T. 

 

Zvoní. 

Učitelka není ve třídě. Děti se zklidňují, zavírají dveře a sedají si do lavic. Učitelka přichází. 
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Učitelka říká: „Žákyně E., sundej židli“ (učitelka ukazuje, kterou židli) Učitelka konstatuje: 

„To chybí žák J.“ 

Učitelka přikazuje dětem: „Zavřete pusy.“ 

Učitelka: „Pozdravíme se. Dobrý den.“ Děti společně odpovídají: „Dobrý den.“ 

Učitelka se dětí ptá: „Žákyně D. chyběla taky včera, že jo?“ Děti reagují: „Ano.“  

Učitelka: „My máme dneska za úkol v matematice, žákyně V, žákyně K., procvičovat 

příklady počítání do šesti, pohrajeme si s dominovými kartami. Dneska nebudeme dělat nic 

nového, protože jsme začli počítat do sedmi a musíme to ještě procvičit.“  

Učitelka zadává: „Dneska budeme dělat soutěž. Stoupněte si do řady.“ Učitelka rozhoduje: 

„Jeden ze skupiny půjde k nim“ (do druhé skupiny). Hlásí se víc dětí, učitelka určuje, že jde 

Vašek. Učitelka zadává dětem v rámci soutěže příklady: „Pět minus dvě.“ Jeden žák odpovídá 

špatně: „Sedm.“ Druhý žák odpovídá správně: „Tři.“ Učitelka zadává další příklady: pět plus 

nula, čtyři minus dvě atd. (Děti, které to řekly správně, si sedají do svých lavic). Učitelka 

vyhlašuje výsledky soutěže: „Takže sluníčka“ (tzn. že vyhrála skupina sluníček, Vašek byl ve 

druhé skupině, která nevyhrála). 

Učitelka dětem vysvětluje: „Teďkon si vezmeme karty, kde máme příklady. Já vám budu 

ukazovat karty a budu říkat výsledek. Výsledek bude buď pravda nebo lež. Jestliže to bude 

pravda, zvednete ruce, jestliže to bude lež, necháte ruce dole.“ Učitelka k žákovi: „O., oprav.“ 

Žák O. opravuje: „Čtyři“. Učitelka: „Opravím, Vašíku.“ Vašek opravuje na sedm. (Jednalo se 

o příklad pět plus dvě). 

Učitelka: „Teď se podíváme na tabuli, na příklady, jestli ty výsledky jsou správně.“ Jeden žák 

příliš brzo vykřikuje: „Jsou.“ Učitelka reaguje: „Počkejte, trošku přemýšlíme.“ 

Učitelka říká: „Teď vám ukážu dominové karty, a kdo by ten příklad našel?“ Žáci se hlásí. 

Učitelka doplňuje: „Ještě je tam příklad, na který by se dominová karta hodila.“ (Některé děti 

se hlásí). Učitelka vyvolává: „Pojď žákyně D.“ Učitelka napovídá: „Říkala jsem, že to můžou 

být i příklady na mínus.“ (Žákyně D. totiž příklad neví).  

Učitelka: „Další dominovou kartu ukazuji. Tak žáku A.. Přečti ho nejdřív.“ Žák A. čte: „Tři 

plus čtyři se rovná sedm.“ Učitelka: „Další příklad, žáku H.“ Učitelka: „Žáku H., ty se hlásíš, 

tak nemusíš stát.“ Žák H. říká: „Sedm minus tři se rovná čtyři.“ Učitelka: „Další příklad.“ 

Jiný žák říká: „Čtyři minus dvě se rovná dvě.“ Učitelka ukazuje pět. Učitelka vyvolává: 

„Žákyně V.“ Žákyně V. odpovídá: „Pět plus nula se rovná pět.“ Učitelka pokračuje: „A 

další.“ 
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Učitelka káravě: „Ty si se špatně vyspal, ještě by sis lehnul do postýlky.“ Žák reaguje: „Ne.“ 

Několik ostatních dětí také reaguje: „Ne.“ Učitelka na to: „Nikdo si nebude lehat do 

postýlky.“ 

Učitelka říká: „Za domácí úkol jste měli počítat do sedmi. Domalovat znázornění a zapsat 

výsledek. Podle znázornění jste měli zapsat příklad.“  

Učitelka: „Teď uděláme toto cvičení sedm, v rohu. Společně ho uděláme. Koukala, jsem, že 

už jste ho dělali doma. Vašíku. To jste dělat neměli, vy jste hodně snaživý.“ 

Učitelka sděluje: „Budeme zapisovat ne písmenka, ale čísla. Budeme se dívat tady na ten 

vláček“ (ukazuje na číselnou osu na tabuli). Učitelka: „Připravte si tužku a přečteme první, 

žákyně D., přečteme si první příklad. Čteme všichni a tohle přečteme jako rámeček.“ Děti 

čtou: „Dvě je méně než rámeček.“ Učitelka se ptá: „Dvě je méně než, a která čísla můžeme do 

rámečku zapsat?“ Děti říkají: „Tři, sedm, šest, pět, čtyři.“ Učitelka se dále ptá: „Které číslo 

vybereme? Dvě je méně než sedm, pojď to zapsat“ (říká k jedné žákyni). Učitelka vybízí: 

„Čteme všichni nahlas. Pět je méně než rámeček.“ Žák reaguje: „Pět je méně než šest.“ 

Učitelka upozorňuje: „Doplňte si a pokračujeme.“ Děti říkají: „Tři je méně než rámeček.“ 

Učitelka: Žákyně K., pojď mi ukázat, která čísla to jsou.“ Žákyně K. ukazuje: „Čtyři, pět, šest, 

sedm.“ Učitelka a děti: „Sedm je více než rámeček. Která čísla to jsou? Čteme.“ Děti reagují: 

„Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula.“ Učitelka vybízí: „Čteme.“ Děti čtou: „Čtyři je rovno 

rámeček.“ Učitelka: „Pojď to zapsat“ (mluví k jednomu žákovi). Žák jde zapsat čtyři. 

Učitelka: „Další.“ Děti čtou: „Sedm je více než…“ Učitelka vyvolává: „Pojď to zapsat“ (říká 

k jedné žákyni). Ta píše na tabuli sedm je více než čtyři. Učitelka se na závěr ptá: „Máte 

všichni hotovo?“ 

Jedna žákyně se hlásí, že nemá sešit. Učitelka reaguje: „Ty se hlásíš teď, že nemáš sešit? To 

se hlásíš teď?! Musíš se hlásit včas. Ani to nemáš hotové.“ 

Učitelka říká, že měli za domácí úkol dvě cvičení. Učitelka se ptá: „Kdo nemá tohle cvičení 

hotové? Zvedne ruku. Žák F., žák K. a žákyně Š. bude pracovat v pracovním sešitě. Ostatní 

sešity zavřete a vezmete si svůj sešit na počítání. Všichni budou pracovat a počítat sloupeček, 

označený číslem dvanáct. Nikdo nebude zatím počítat, protože vám dám ještě další práci. Pak 

dostanete pracovní list. Dominové karty, pod který zapíšete příklad. Žákyně D., opět, 

nesoutěžíme, ty jsi takový soutěživý typ. Kdo stihne udělat tenhle list správně, bude to za 

pochvalu. Počítáme.“ 

Učitelka upozorňuje: „Žák F., žák K. a žákyně Š. dodělávají příklady.“ 

Učitelka vybízí děti: „A zkuste ty prstíky už nepoužívat“ (aby nepočítaly na prstech svých 

rukou). 
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Učitelka: „A ten sešit jste mi měli odevzdat. Otevřený, odevzdat.“ Dva žáci jdou ke stolu 

učitelky odevzdat sešit.  

(Vidím, že Vašek počítá z pracovního sešitu, rychlejší půlka již má v tomto sešitu spočítáno a 

počítá na listu papíru dominové karty. Vašek jde již také odevzdat pracovní sešit a bere si list 

s dominovými kartami. Je spíše v té půlce pomalejších dětí).  

Učitelka: „Pojď sem, žákyně V., ty jsi tady předtím neudělala domácí úkol.“ 

Učitelka upozorňuje: „Jestliže, někdo něco neví, tak zvedne ruku. Nebude to řešit se 

sousedem.“ 

Žákyně D. říká: „Paní učitelko, já už to mám.“ Učitelka reaguje: „Já se jdu podívat.“ Jde k její 

lavici a dívá se, zda to má správně. Učitelka ji upozorňuje: „Nemáš to celé, tady něco chybí. 

Nejdřív, než zvedneš ruku, tak si zkontroluj, zda to máš celé.“ 

Žákyně E. říká: „Paní učitelko, já už to mám.“ Učitelka jde k ní a kontroluje: „Todle máš 

dobře, todle také. Výborně, žákyně E.“ 

Učitelka se dětí ptá: „Děti, můžu vás přerušit?“ Děti odpovídají: „Ano.“ Učitelka: „Hodně 

z vás nerozumí kartičce, kde je minus. Všichni se dívejte. Přerušíme práci. Všichni! Všichni 

dávají pozor, žákyně V., žákyně K., všichni. Tahle dominová karta, představíme si jako 

kasičku. Nejprve tam budeme dávat penízky. Pět korun od babičky, dvě koruny od dědečka. 

Nebo víme, že to můžeme obrátit. Dědeček mi dal pět korun, babička mi dala děv koruny. 

Nebo mám v kasičce sedm korun, vezmu z kasičky pět korun, zbydou mi dvě koruny. Nebo 

mám v kasičce sedm korun a vezmu na žvýkačky dvě koruny a zbyde mi pět korun.“ Učitelka 

pokračuje: „Kdo to tam měl špatně, tak zkusí opravit a napíše to tam znovu.“ Žák H. 

vykřikuje: „Já to nechápu.“ Učitelka ho neslyší, nijak nereaguje. 

Učitelka sděluje: „Kdo je hotov, tak zkusí namalovat obrázek k slovní úloze, na vánoční 

stromeček jsme pověsili pět skleněných kouliček a dvě hvězdičky. Namalujte obrázek a 

napište k tomu příklad.“ 

Učitelka chodí po třídě a děti kontroluje. 

Učitelka: „Ty sis vybrala žlutou, ta není vidět.“ Žákyně D. křičí: „Já už to mám.“ Učitelka 

nereaguje, protože vysvětluje příklad s dominovou kartou jedné žákyni. 

Zvoní. 

Učitelka ke všem dětem: „Všichni se na list podepište.“ Učitelka k jednomu žákovi, který si 

stoupá: „Sedni si.“ Učitelka: „Kdo to nedodělal, dodělá to příště.“ 

Učitelka mne upozorňuje: „A.“, že Vašek brečí. Pak jde učitelka ke mně a říká: „Prostě když 

něco nedodělá...tak...“ Vidím, že Vašek vstává z lavice a má v očích slzy.  
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 Velká přestávka: Vašek jde na chodbu. Vašek se baví s žákem T. Učitelka k Vaškovi: 

„Rozdáš mi sešity?“ Vašek souhlasí a rozdává sešity. Učitelka mezitím kreslí na tabuli tvar 

jakoby kapičky. Učitelka maže tabuli, smazala příklady a slova. Učitelka: „Žáku F. a ostatní, 

co dělají ty matematiky na lavici?“ (Má na mysli, aby si je uklidili). Vidím, že Vašek se 

pošťuchuje se dvěma kluky.  

 

2. vyučovací hodina: Český jazyk 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

2. vyučovací hodina: 8.45 - 9.30 

 

Zvoní. 

Učitelka: „Chci vidět, jak to máte všichni srovnané na lavici.“ 

Učitelka k žákyni: „V., matematiku nemáme.“ 

Učitelka říká: „Necháme zavřené sešity a chviličku budete sedět a poslouchat, nás čeká nové 

písmenko a psaní nového písmenka „d“. Dvě nové věci za jednu hodinu. Jak jsem vás dneska 

poslouchala...“ (je přerušena rušením jedné žákyně). Učitelka pokračuje: „Budeme asi muset, 

žákyně D., zopakovat, jak se žák chová ve třídě.“ Děti reagují: „Ne.“  

Do třídy vchází učitelka na HV, něco sděluje paní učitelce a pak odchází. 

Učitelka konstatuje: „Většina si pamatuje, jak se chová, tak to zopakovat nemusíme. Žákyně 

D., ty mne dneska zlobíš. Místo pochval, budeš muset pochvaly vracet.“ 

Učitelka: „Včera jsme psali diktát, všichni jste to zvládli, kromě žákyně A.“ Učitelka k žákyni 

A.: „Pojď napsat na tabuli slabiku „my“. My chviličku počkáme, správně jste rozlišili délku 

slabiky krátká dlouhá.“ 

Učitelka k žákyni A.: „Teď ještě zkus napsat slabiku „mu“. Učitelka konstatuje: „Ano, na 

tabuli to píšeš dobře, do sešitu mi tam děláš samé kličky.“ 

Učitelka: „Teď se hezky posadíte a povíte mi. Tady mám dvě kapičky. Já z té první kapičky 

udělám písmeno a vy mi ho přečtete.“ Děti čtou: „a“. Učitelka se ptá: „Já z té kapičky mohu 

udělat nějaké písmeno?“ Děti odpovídají: „o“. Učitelka dále říká: „Je to velice jednoduché. 

Písmenko „o“, má, je tady vlastně přidaný takový háček. Přidáme takové očko a háček.“ 

Učitelka káravě: „Zavřeme pusu!“ 

Učitelka: „Zkusíme udělat celou stránku, protože jsme malinko pozadu a potřebujeme to 

dohnat.“ 

Učitelka vybízí žáky: „Zkusíme ve vzduchu, já píšu zrcadlově a zkusíme psát.“ 
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Učitelka: „Než začneme, tak se podívám, jak sedíte. Žákyně V., natočit sešit. Ty si ten obal 

dej pryč, to nemůžeš takhle mít.“ (Vidím, že Vašek zatím nepíše, „šťourá“ se prstem v nose. 

Po chvilce začíná psát.) Učitelka k Vaškovi: „A nechvátej, Vašíku, nechvátej.“ Učitelka: 

„Natočit sešit, žáku D.“ Učitelka k žákyni K.: „A ty mi neobtahuj dvakrát. To nevadí, že se 

nepovede. No vidíš, tak nebuď z toho nervózní a vzteklá.“ 

Učitelka zadává: „Tak pokračujeme celou řádku, první.“ 

Učitelka k jedné žákyni: „Natočený sešit musíš mít.“ 

Učitelka: „Kdo má hotovo, tak přidá háček, aby to bylo opravdu písmeno „o“. Takže se 

všichni podíváme, jak se to udělá. Udělám jakoby „a“ a pak přidám, malé očko a háček.“  

Učitelka: „Tak zkoušíme, já to budu obcházet.“ 

Učitelka upozorňuje: „Nelepte ty písmenka na sebe.“ 

Učitelka k žákyni: „Dělej větší mezery, žákyně E., mezitím.“ 

Učitelka k žákyni: „K., nic mi neobtahuj! Já už nevím, jak ti to vysvětlit. Pojď k tabuli. Já už 

nevím, žákyně K., jak ti to vysvětlit. Tady napíšeš písmeno se mnou“. (Učitelka jí vede ruku 

po tabuli). Učitelka pokračuje: „Teď zkus to písmeno znovu, takhle velké jako ho mám já.“ 

(Vidím, že Vašek přestal pracovat, když je k němu učitelka zády a „šťourá“ se znovu prstem 

v nose. Když se učitelka otáčí, tak zase pracuje.) 

Učitelka děti vybízí: „Klidně můžeme procvičit ruce. Když máme pocit, že nás bolí, můžeme 

procvičit.“ 

Učitelka jde k Vaškovi a upravuje mu natočení sešitu a říká: „Dál, dál.“ 

Učitelka k žákům: „Tak a pište. Už nehrajte na klavír a pište“ (myšleno, aby ukončili 

pohybové cvičení na jemnou motoriku). 

Učitelka: „A u toho čtvrtého řádku skončíme, dál už by vás bolela ruka.“ 

Učitelka jde k žákovi D., zasouvá ho na židli víc k lavici. 

Učitelka: „Žáku F., zvedni zadeček.“ (Zasouvá ho na židli také více k lavici).  

Učitelka k žáku A. pochvalně: „Dobře.“ 

Učitelka: „Dál, od sebe, Vašíku“ (myšleno, aby dělal mezery mezi psanými písmeny). 

Učitelka se ptá: „Kdo má čtyři řádky, zavře sešit a přitom i pusu.“ (Vašek ještě píše). Učitelka 

pokračuje: „Počkáme ještě na ostatní.“ 

Učitelka zadává další úkol: „Já budu říkat slova a vy budete poznávat, jaké písmenko se 

budeme dneska učit. Poznali jste?“ Děti odpovídají: „d“. Učitelka reaguje: „Ano, bude to 

písmeno „d“. Hláska „d“, písmenko „d“, vám bude možná některým dělat potíže, počkáme, až 

budeme probírat písmenko „b“, jestli se to bude plést nebo ne. U malého písmenka si 

pamatujte, že je to panáček, které se najedl, ale nenarostlo mu bříško, ale zadeček. Má velký 
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„zadek“. Písmenko, které má vzadu bouličku, zadeček, je písmenko „d“. Jmenujte mi nebo 

říkejte slova, které začínají hláskou „d“.“ Půlka dětí se hlásí, Vašek ne. Děti odpovídají: 

„David, Dan, Dana.“ Učitelka: „Já bych teď chtěla slova.“ Děti reagují: „Deník, dudlík, dudy, 

dole, dům.“ 

Učitelka: „Podívejte se, kolik je tam svíček? Šest svíček. Komu bylo šest let?“ Zhruba 12 dětí 

se hlásí. Učitelka se ptá: „Komu bylo už sedm?“ Hlásí se zhruba 8 dětí.  

Učitelka: „Kdo víte, kdy se narodil?“ Vašek odpovídá: „Sedmnáctého září 2005.“ Učitelka na 

to reaguje: „Ale tobě bylo v září teprve šest let.“ Žák H. se také hlásí, ale ví pouze, že se 

narodil v prosinci. Učitelka se překvapeně ptá: „Jenom Vašek zná datum narození? Zkuste se 

doma zeptat. Který den, měsíc a rok. To je docela smutný, že to zná jen Vašek. Já mám 

vnučku, tý je pět a ta to zná.“ 

Učitelka k obrázku k písmenu „d“: „Kdo ví? Začíná to na písmenko „d“. Dým. Pak jsou tam 

dudy. Hraje někdo na dudy?“ 

Vašek se chlubí: „Já hraju na housličky. Já budu jezdit do města B.“ Učitelka se ho ptá: „To 

sis vybral sám?“ Vašek kývá, že ano. Učitelka: „A už si zahrál? Neslyším Vaškovu 

odpověď.“ Učitelka na to: „My se budeme těšit, až nám Vašek zahraje na housle.“ Učitelka se 

ptá: „Proč se ti líbí zrovna housle?“ Vašek reaguje: „Protože to dělá pěkný zvuk.“ Učitelka se 

ptá: „Tys to slyšel?“ Vašek: „Slyšel.“ Učitelka konstatuje: „Takže tady máme dalšího 

nadaného houslistu, Vašíka.“ 

Učitelka: „Kdo na dudy dobře umí, tak jsou to krásné zvuky. Jako když mečí koza.“ Děti 

reagují tak, že schválně mečí jako koza.  

Učitelka: „Tady máte psací písmenka, to bude trošku obtížnější psát. Kdo znáte písmenka, tak 

to nebude těžké přečíst. Zkusí teďkon číst žákyně K.“ Ukazovátko učitelce padá, některé děti 

se tomu smějí. Žákyně K. čte slabiky velkým písmem: „DA, D, DY, DO, DU.“ Žák M. čte 

slabiky malým písmem: „da, de, dy, do, du.“ Učitelka zhodnocuje: „To nejde, to budeme 

cvičit.“ 

Učitelka káravě: „Nevím, jestli jste se špatně vyspali vy nebo já. Holčičky, vy mne zlobíte“ 

(má na mysli žákyni D., žákyni K. a žákyni E.) 

Učitelka zadává: „Teď si vezmete desky na písmenka.“ Učitelka pro děti připravuje malé 

kartičky s písmenkem „d“. Jeden žák, pomocník paní učitelky, rozdává dětem malé kartičky 

na procvičování písmenka „d“. Děti si je roztrhávají a dávají si je do desek. 

Učitelka k žáku K.: „Ty sis to roztrh. Tak o přestávce“ (myšleno, že to vyřeší o přestávce). 

Učitelka sděluje: „Teď si vyberte písmena, malá a velká „d“. Jenom písmena, slabiky si dejte 

zatím na stranu. Slabiky zatím nepotřebujeme. Tak a teď budete vybírat z desek další 
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písmenko a skládat slabiky. Můžete si vybrat velké nebo malé. První slabika bude slabika 

„do“. Učitelka říká: „Vedle nebo pod to bude slabika „du“. Učitelka pokračuje: „Slabika „de“. 

Učitelka: „Další bude slabika „da“. 

Učitelka k Vaškovi: „Vždyť je to v pořádku. K tomu by si měl vybrat velké písmeno.“ 

(Domnívám se, že má asi k písmenu „d“ přiloženo velké písmeno „A“ místo malého písmena 

„a“). 

Učitelka: „Zbývá nám ještě jedno písmeno, tak to bude slabika „dy“. Najděte tvrdé „y“. Proč 

a nač to si povíme později.“ Žák H. na to reaguje: „Paní učitelko, já vím proč.“ Učitelka ho 

neslyší, nereaguje.  

Učitelka zadává: „Vem si slabiky s hláskou „d“, rozděl je a přilož je, na to co jsi složil, dej 

správnou slabiku, utvoř dvojice. Nejlépe vedle toho.“ 

Učitelka: „No dělej, žákyně V.“ Učitelka k žákovi F. pochvalně: „Žáka F. musím pochválit.“ 

Učitelka říká: „Tak ukazujeme si prstem. Najdeme slabiku „dy“. Učitelka sděluje: „Najdeme 

slabiku „de“. Učitelka: „Najdeme slabiku a ukážeme prstem „do“. Učitelka zadává: „Slabiku 

„de“. Učitelka: „Slabiku „du“. Učitelka pokračuje: „Teď jsme si poskládali slabiky, takže 

příště by to čtení nemělo dělat problém.“ 

Učitelka zadává úkol: „Podívejte se doma, protože někteří jste poztráceli některá písmenka. 

Např. „y“.  

Učitelka děti upozorňuje: „Poproste doma, aby vám je podepsali.“ 

Učitelka ještě zadává: „Doma, procvičujte čtení slabik. Dneska nebudete mít žádný domácí 

úkol.“ Děti radostně křičí: „Jooo.“ Učitelka: „No tydle projevy jsou pěkný. Že se ti to nelíbí.“  

Učitelka: „Ukliďte písanky, ještě je budete potřebovat.“ 

 Velká přestávka: Vašek ještě kouká do desek s písmenky. Ostatní děti je uklidily a 

svačí. Učitelka domlouvá žákyni D., žákyni E. a žákyni K. k chování o hodině. Vašek jde na 

chvilku za třídy a pak se vrací. Svačí z modré krabičky chleba a pije čaj z lahve. Za učitelkou 

jsou ve třídě dvě starší žákyně z vyššího ročníku. Povídají si.  

 

Úterý, 20. 12. 2011 

 

15. POZOROVÁNÍ 

Na poslední pozorování jsem se s paní učitelkou dohodla, že se zúčastním derniéry vánoční 

besídky, kde bude vystupovat i Vašíkova třída. 
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 Velká přestávka: Děti mají připraveny zvonečky a hlasitě s nimi zvoní. Rovněž mají 

připraveny obrázky s vánočními stromečky a dárky. Paní učitelka je napomíná, aby přestali 

zvonit. 

Učitelka mi říká, že ji nepřijde na vystoupení žák C., že je pěkně naštvaná, že ho rodiče 

omluvili na poslední chvíli dnes v 10.00 hod (vánoční besídka pro rodiče se koná dnes 

navečer). Pověřila tedy žáka K., aby převzal roli omluveného žáka. 

Přesouváme se do velkého sálu školy, který je hned přes chodbu naproti Vašíkově první třídě. 

Do tohoto velkého sálu s podiem a stupňovitým hledištěm se přesouvají i ostatní žáci ze všech 

tříd této školy, včetně všech učitelů a pana ředitele. 

 

3. a 4. vyučovací hodina: Derniéra vánoční besídky 

Vyučující: Paní učitelka Jana 

3. a 4. vyučovací hodina: 9.50 - 11.30  

Počet dětí: celkem 26 (13 chlapců, 12 dívek) – 20.12.11 –1 žák C. nepřítomen 

 

Učitelka říká hlavním aktérům vánoční besídky: „Vašíku, žáku K., pojďte sem.“ Oba jdou na 

podium a paní učitelka s panem ředitelem zkouší mikrofon. 

Bývalá učitelka říká: „Dobré dopoledne děti. Právě začíná zkouška na naší akademii. Já vám 

nebudu říkat, co budu říkat rodičům. Naší akademii postavíme na číslech. I my dneska 

začneme počítat. Každé počítání začíná jedničkou. První bude číslo 1. Kdo jiný by měl začít 

než ti, kteří mají na dveřích číslo 1. Takže prvňáci.“ 

Děti z první třídy se rozbíhají na podium. Jedni si sedají, jiní jdou ke dveřím. Učitelka je jde 

nahnat zpět na podium. Vašek si stoupá k mikrofonu. Učitelka do něho strká a posílá ho za 

oponu. 

Pak někdo zazvoní na zvoneček, který zahajuje jejich představení. Zpoza opony přichází žák 

K. a Vašík, kteří hrají jakoby učitele. Vašek mluví hezky do mikrofonu. Svou replikou „pane 

kolego“ rozesmává publikum. 

Učitelka dětem rozkazuje, aby položili obrázek a zvoneček na zem, aby měli volné ruce na 

další část jejich představení, kde zpívají a zároveň tancují. 

Paní učitelka jde po představení za mnou. Říkám jí, že to bylo krásné. Že žák K. výborně 

zvládl svou repliku. Učitelka mi k tomu říká, že to bude žák K. odpoledne ještě trénovat 

s babičkou a že to snad zvládne. Říkám jí, že její žáci byli moc roztomilí. Učitelka mi 

vysvětluje, že jejich vystoupení dělá spíše „povídací“, že to pohybové s nimi moc nejde. Že 

s druhákama už je to lepší. Že když měla starší děti, udělala s nimi vystoupení z pohádek do 
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pohádek včetně kostýmů. Dále mi říkala, že večer budou její žáci svátečně oblečeni. Že jdou 

ve 12.00 hod domů a na půl pátou je rodiče přivezou. Učitelka mi říká, že to moderuje bývalá 

paní učitelka, která na této škole dříve učila. A že večer bývá dojatá, přeskakuje jí hlas a je to 

pak moc dlouhé.  

Na představení vystupují nejen 1. třída, 2. třída, 3. třída, 2 krát 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. 

třída, 8. třída, 9. třída, ale i různé kroužky, pořádané pod záštitou školy, jako například 

aerobik, angličtina apod. 

Se svým vystoupením po Vašíkově 1. třídě následuje: 

2. vystoupení: 2. třída, kde mají žáci převleky za Santy Klause a tancují; 

3. vystoupení: 3. třída, kde mají žáci převleky za broučky a v tomto duchu je i jejich 

vystoupení; 

4. vystoupení: 4. B má vtipné převleky, například sáňkaře, lyžaře apod.; 

5. vystoupení: 4. A má flétnový koncert; 

Vašek sedí v hledišti vedle žáka K., s kterým vystupuje na představení. Pozorně nyní sleduje 

představení ostatních tříd a kroužků; 

6. vystoupení: 5. třída, kde jsou žáci v šálách a k tomu mají tematické vystoupení; 

7. vystoupení: kroužek angličtiny; 

8. vystoupení: 9.B má téma procházka školou a návštěvu pana prezidenta, kdy žák 

napodobuje jeho hlas. Toto představení mi přijde nejvtipnější; 

9. vystoupení: 8.B má téma škola hrou v předmětech dějepis (pravěk), chemie, fyzika, 

hudebka; 

10. vystoupení: 9.A má školní pocity; 

11. vystoupení: kroužek aerobiku, kde dělají klouzačku; 

12. vystoupení: 6. třída s představením vánoční sen. 

 Po závěrečném vystoupení se žáci rozcházejí opět do tříd. Jdu také zpět do třídy 

Vaška, abych se rozloučila. Paní učitelka dětem říká, že jsem zde naposledy a že jim chci na 

závěr jako budoucí paní učitelka říci pár slov. Sděluji dětem, že jsem ráda, že mne mezi sebe 

tak hezky přijaly, že mi ukázaly, jak se ve škole učí a že jim přeji, aby se jim ve škole dařilo. 

Na rozloučenou jim rozdávám bonbony. Následně se loučím i s paní učitelkou a s dětmi, 

s tím, že se vidíme naposledy. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s třídní učitelkou (text) 

Úterý, 22. 2. 2012 

 

Kde: ve Vaškově třídě na základní škole ve Středočeském kraji. 

 

1. ROZHOVOR 

(Přepis poslechu 1) 

 

Co je nového ve vaší třídě? 

Učitelka: „V naší třídě nového v podstatě nic není. Všechno probíhá tak, jak by mělo, ke 

spokojenosti mojí, dětí a doufám, že i rodičů. Takže žádné závratné změny tady nejsou, ani 

problémy.“ 

Teď k Vaškovi. Jaké jsou Vaše zkušenosti s Vaškem? 

Učitelka: „Tak každopádně Vašek patří mezi žáky výborné, někdy spíš lepší průměr 

v některých předmětech, zdá se mi, že ve svém vývoji tak trošičku jakoby ustrnul nebo jakoby 

nedovede se prosadit, je to jeho povaha, že von se vlastně nedokáže prosadit, že pokud se na 

něj člověk neustále neobrací, nepodněcuje ho k nějaké činnosti, výkonům, takže prostě je 

takový spokojený a prostě nejde vpřed, jenže v počtu dvaceti sedmi dětí skutečně nemůžu se 

maximálně věnovat jednomu dítěti, to prostě nejde jako. A ve srovnání, ještě jedna věc, jako 

na stejné úrovni je tady no odhadla bych, odhadla bych, pět žáků nejméně.“ 

Tak to je zajímavé.  

Učitelka: „Pět žáků nejméně a dá se říci, že i bystřejších, rychlejších, průbojnějších, co se týče 

takových těch vlastností toho sebevědomí a snaha prosadit se a tohleto, to jsou na tom určitě 

líp.“ 

Co si myslíte o jeho nadání? 

Učitelka: „O jeho nadání…já asi řeknu to takhle, já jsem v podstatě, když jsem ho dostala do 

třídy, tak jsem byla informovaná, že sem jde v podstatě žák, který má určité předpoklady 

nadání a věděla jsem, že jde teda v podstatě předčasně do tý první třídy, i když to je teoreticky 

o čtrnáct dní, protože je narozen někdy kolem čtrnáctého září, takže zase tak velký rozdíl tady 

mezi těma dětma není, pokud jsou tady děti srpnové, jako že jsou, tak vlastně tam je rozdíl tří 

týdnu, maximálně měsíce mezi těma dětma, takže jsem předpokládala, že…asi jsem do něho 

vkládala větší naděje, nebo myslela jsem si, že to bude žák skutečně vynikající, nadaný, 

protože já mám zkušenost s minulou vlastně třídou, co jsem měla pět let, tak v podstatě přišla 
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do třídy dvě děvčata, jedna se pak odstěhovala, ale vracela se, takže vlastně dvě holčičky, 

které přišly v řádném termínu do školy a nebyly na žádném vyšetření, že je to, a prostě mě 

natolik udivily, protože tam jsem skutečně viděla nadání, nadání, maximální nadání a prostě 

děti neřeknu geniální, ale prostě, kamkoliv, cokoliv se prostě probíralo, tak to bylo s nima 

prostě úplně o něčem jinom. Stačily vyloženě zkrácené výklady a už od první třídy můžu říct, 

že pracovaly samostatně, tak zvlášť ta K., kdy vlastně si četly zadání náhody na listech a 

vypracovávala ty úkoly, úžasně rychle, bystré, precizní. Takže to jsem pokládala skutečně za 

nadání, jestli ta K. měla, když teda jdu ke klasifikaci, když to není úplně nejdůležitější, ale ta 

snad během pěti let, jestli dostala jednu, dvě, tři dvojky, ta měla prostě samý jedničky, úplně 

ale … a doma přitom skutečně se neučila. Vím, že nepotřebovala, pak už čtvrtá, pátá třída 

testy, tak na ty se připravovala, třeba když byly opakovací prověrky a tak dále, tak vím, že 

říkala, no já se na to podívám, ale jako stačilo jí skutečně jen ve škole, to co slyšela, úžasný, 

měla paměť, logicky jí to přemýšlelo, prostě řešila úlohy jinak, vymýšlela to prostě, tam jsem 

viděla, že to dítě je opravdu nadaný a taky se ty dvě dostaly z pátý třídy na gymnázium bez 

problémy, prošly mezi první dvacítkou asi ze sto čtyřiceti dětí, takže tam to bylo určitě, to je 

nesrovnatelný, to je nesrovnatelný. Já bych spíš řekla, on byl trošku Vašek, když mě to přijde, 

že byl trošku jakoby zklamaný, ne školou jakoby nebo tím, co se tady děje, ale vlastně 

najednou zjistil konkurenci, jo dostal se vlastně do třídy, kde je samozřejmě někdo první, 

někdo napíše líp, někomu se něco podaří a mně to přijde, že ho doma jakoby utvrzovali o tý 

genialitě v uvozovkách, jo, že vlastně je něčím výjimečný, že má navíc, že předčí děti svého 

věku a tak dále. Ono se to opravdu v tý školce nebo na tý vsi, kde bydleli mohlo zdát, protože 

zájmy měl jiný než prostě děti a tak dále, takový jako bezstarostný, to je přesně to jak mi 

říkala jeho maminka, příklad jo, staví si dvě děti bábovičky, jednomu se nepovede, rozsype a 

začne se vztekat, protože se mu to nepodařilo a Vašek spráskl ruce a řekl, to je hezká 

hromádka písku, jo, prostě radoval se nad zbořenou bábovkou a prostě a nevim, sem přišel a 

já říkám viděl konkurenci, viděl, že prostě tady ty děti v podstatě, on přišel s tím, že umí číst, 

neuměl číst, neznal písmena, já jsem ho pak ani nenutila, protože mi jednoduchou větu 

nedokázal správně přečíst, co je tohle za písmenko a tohleto a tohle? Říkám, tak počkej, až to 

budeme probírat, teď čte, von čte, ale čtou děti líp a byly to děti, který neznaly ani písmeno, 

v první třídě v podstatě začaly úplně „a, e, i“ a dneska oni čtou svý vlastní knížky, nosí mi 

knížky a jsou to knížky i pro starší děti, jako Kocour modroočko, to je spíš tak, já nevím, třetí 

třída, a tady čtou dětem ostatním kousíček jenom, ale je vidět, že prostě maj zájem, po něm 

(Vaškovi) jsem chtěla knížku a on řek, že nečte. Což mě strašně překvapilo, jo, protože on by 

moh číst jakoby, on tomu rozumí, on čte s porozuměním, on by neměl problém, a já vždycky 
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říkám, tak tři děti další, kdo čte, kdo má doma, nenutím, samozřejmě, protože některé na to 

ještě nejsou, že jo, přinesou knížku a zrovna dneska říkám, tak příště Vašíku ty přineseš 

knížku, čteš něco? Já ani nečtu. Já pam, ty nemáš doma žádnou knížku, kterou by si čet? Ne. 

Mě to nebaví. Což jako mě udivilo. A bylo zajímavý to, že vlastně maminka nám říkala, jak 

miluje encyklopedie a tak dále. Vlastně dneska, když už by moh, ne obrázkům i text mít, tak 

nečte. A já jsem říkala, třeba nějaký encyklopedie, to si jenom prohlíží. Takže se mi to zdá tak 

jako, jo, vždycky jako dopředu a zase nějak cuk dozadu, že mě něco prostě tak nějak u něho 

udiví. Tak jako to jeho nadání opravdu jako nadání neberu. Já to beru v určitom věku, já 

nevim, kdy byly prvně na vyšetření, když mu byly čtyři roky, já nevim, akcelerace vývoje, 

beru, to beru určitě, tam určitě něco bylo vidět, ještě možná v těch pěti letech než šel do školy, 

ale vlastně tam i v tom vyšetření je, že no prostě předpoklady, nebo že je možný, nebo že je 

předpoklad, on vlastně v tom vývoji urychlenom ustrne, zpomalí, zařadí se mezi ostatní a 

píšou tam dokonce, že ba naopak je předpoklad, že bude v některých oblastech mít potíž, 

problém. Takže já jsem vlastně jako nadané dítě, ho beru, ale já to vidím tak, že měl obecné 

znalosti, které děti neměli, příroda, já nevím, věděl různý údaje, znalosti, uměl o čemkoliv, 

děti koukaly, takže jsem se snažila, aby to prodal, když to ví, aby to prodal, aby nám to 

pověděl, aby nám to vysvětlil, no jenže ty děti ty vědomosti už maj taky teďkon, jo, a on 

vlastně už zjistil tu konkurenci a už ho to přestalo bavit, už jakoby nechce, jako nemá zájem, 

takže já jako nevim.“ 

A máte jako nějaký předchozí zkušenosti přímo s nadanými dětmi, že by byly 

diagnostikovány? 

Učitelka: „Diagnostikované ne, já bych řekla asi takhle, ty rodiče vlastně, to jsou vesnice 

kovaný, ty rodiče to tak nějak jako nevnímali, že by měli doma nadané děti, jo a skutečně tady 

byly, já jsem měla nadané děti, já učím třiatřicet let a měla jsem ve třídě děvčata nebo i kluky, 

který vlastně prošly školu v podstatě se samými jedničkami až do tý devátý třídy, no to bych, 

dneska jim je třicet, pětatřicet let už v podstatě dneska a maj dobrý pozice, manažeři a tak 

dále, jsou to opravdu celkem dobře se uplatnili, takže jako z mého hlediska byly nadané, ale 

nebyly diagnostikované, protože v podstatě nikdo je …“ 

To třeba nikdo neměl zájem? 

Učitelka: „Neměli, oni to tak ani nebrali, jako, jo. Ta jedna byla dcera učitelky tady, prostě, 

ale bezproblémový opravdu děti, který úplně bez problémů proplouvaly tím, bez toho aby 

narážely na něco, nevěděly a zápolily, takže jako měla, určitě, ale diagnostikovaný ne.“ 
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A k tomu mě napadá, třeba vyhledávala jste si nějakou literaturu k tomu, když jste měla ty 

nadané děti, jak je třeba vést? 

Učitelka: „V podstatě jo, ale zase já jsem to tak nějak nebrala jak pracovat, já jsem s nima 

pracovala, jak jsem viděla, že v podstatě na co stačí, jestliže byly dřív hotovy, dostávaly práci 

navíc, pracovaly ve skupinách, vymýšlely, dřív se ještě tak moc nehrálo na ty projekty, že jo a 

tak dále, ale třeba ve skupinový práci, zase staraly se i o ty méně nadané, zase měly na starosti 

třeba slabšího žáka, kterému pomáhaly, snažily se radit, u nich to bylo něco takového, jako že 

už učí, že já nevím, v tý čtvrtý, pátý třídě, tak, že jim vlastně dám důvěru na to, že postarají o 

to, aby zase tamty stačily, pomáhaly, takže jako spíš jako jsem se samozřejmě je rozvíjela, 

podněcovala k něčemu, ale mě to přišlo, že jako oni samy si prostě už i ty rodiče prostě měly 

zájem a spíš tu sebedůvěru v nich člověk podporuje, že jo, nebo chuť se něčemu věnovat a 

tak, to bylo jako všestranně, neměly zaměření jednostranný, ale jako všestranně tak jakoby. 

Šikovný a nadaný, ale diagnostikovaný ne.“ 

Dobře. Co si myslíte o jeho předčasném vstupu do školy?  

Učitelka: „No, určitě, určitě ho schvaluju. Určitě ho schvaluju, protože ten rok třeba ještě ve 

školce, u něho je to v podstatě celý rok, že jo co se týče věku, tak asi by mu nic dobrého 

nepřines, on by se mezi těmi menšími dětmi asi cítil tak jako, no nesvůj, asi a nebo by tam 

hrozilo to, že se jim bude přizpůsobovat, což taky, zkušenosti máme, dítě mluvilo dobře, 

spadlo mezi mladší děti a začlo šišlat jako jo, napodobovat v podstatě todle, já si myslím, že 

by ho to tak trošku brzdilo v tom vývoji, že by se jim přizpůsoboval, ale asi by ho to i nudilo, 

si myslim. I když hravý on je, ale von si tady v podstatě má kamarády, ale on je tak nějak 

nevyhledává příliš a v podstatě ani oni jeho, bych řekla, jo, ale přátelí se celkem, povídá si 

tady, hrajou si prostě, bavěj se, nevidím, že by někde stál, seděl stranou nebo, to vůbec ne, 

jo.“ 

Pak by mě třeba zajímalo, bavíte se s ředitelem o Vašíkovi, co na to říká? 

Učitelka: „Určitě, určitě, ptá se mě, že jako, jak to s ním vypadá, prostě ne že by nějak 

sledoval jako, ale průběžně se o něm bavíme.“ 

Jak vlastně hodnotíme předčasný vstup Vašíka z hlediska jeho výkonu? 

Učitelka: „Taky si myslím, že je to v pořádku. Nepřijde, mi, že by, že by, má problémy, 

grafomotorika je u něho diagnostikovaná, takže on vlastně chodí snad dodneška, myslím, že 

ještě docházej na todleto cvičení grafomotoriky a to, každopádně udělal velký pokrok jako, za 

půl roku udělal v tomhletom velký pokrok, protože pro něho byl problém držet tužku a to, bál 

se něco nakreslit, bál se, ne bál se, ale prostě zase konkurence, viděl, že kolem prostě to jde 

samo, pro něho je to problém, ale to jsme jako docela dobře odstranili, takže i tam trošku to 
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sebevědomí mu stouplo a i to písmo, říkám jako jsou tady děti mnohem, mnohem lepší, ale 

pro něho je to celkem výkon a není problém.“ 

Jak ho vlastně hodnotíte ten předčasný vstup z hlediska adaptace? Jakoby na tu třídu? 

Učitelka: „Tam problém taky nebyl, tam problém nebyl, protože tady vlastně on šel do první 

třídy, můžu říct, se spolužáky nebo s kamarády ze školky, jo. Pro něho by možná bylo horší 

přijít do nového kolektivu, jo. Takže jako pro něho adaptace jako na kolektiv úplně v pohodě 

a adaptace na nové jako prostředí a vůbec na nový způsob práce a tak dále taky úplně 

v pořádku, tam neměl problém. On věděl, jako že je to škola, že jsou tady určitá pravidla, že 

prostě to má určitý řád, tam nebyl problém. Jako včas připravený, věděl co a jak, to jsou děti, 

které že jo, točí se, no a todleto, on byl už jako vyzrálý a na todle byl vyspělý. Takže já 

nevidím problém.“ 

Co byste viděla jako největší problém u něj? 

Učitelka: „No! Největší problém ani tak to vzdělávání jako spíš řeknu výchova, ale ne 

výchova, nemyslím tím jako vychovávat nějakého zlobivého žáka, aby byl lepší, ale trošku 

vidím problém právě v tý jeho citový sféře, v tom jak on prožívá určité věci a my jsme to tady 

s maminkou řešily, protože je to dva měsíce, možná před Vánoci, to spíš bylo, teď nevím 

přesně. Maminka prostě přišla, že by se mnou chtěla mluvit, jo. A tak jako jsme hovořily, 

vona vůbec nemluvila o vzdělávání a o učení, ale bylo to spíš o chování, že chodí domů a je 

prostě takový jako zaražený a nemluvný a jako pořád zdůrazňovala, že to bylo šťastné dítě, 

které se radovalo nad vším a teď prostě že to… A pak vlastně se ukázalo, že nebyla to 

agresivita, nebylo to nic závažného, ale jemu stačí hrozně málo, aby najednou se stáh do sebe 

a tak jako vnitřně prožíval pro něho tragédie, jo, pro, i pro ostatní děti, což pro nás dospělé, to 

v podstatě není nic, ale pro něho je to taková jako vnitřní nějaká prohra a ponížení a prostě on 

to strašně špatně prožívá a to byl případ zrovna, kdy se vrátil po nemoci, delší dobu byl 

nemocný, měl vystupovat tenkrát na tý akademii a měl ten zápal, a já nevim co, a pak měl ten 

(žák) T. C. A on to je v podstatě jeho kamarád, protože jezdí do vsi, kde bydlí Vašek, za 

dědečkem, takže paní N. (maminka Vaška) právě říkala, že tam k nim chodí a že v létě jezdili 

všichni…brali ho k vodě a tak. A on se vrátil po nemoci po Vánocích, no a teď dostal nějaký 

dárky, teď přines nějaký autíčko, já vůbec nevim, že se to stalo, ale přines to a jako že 

ukazoval dětem a měl Vašíkovi říct, ale tobě to neukážu. Jo. Ty jdi pryč jako. Ale já to nevim. 

On za mnou nepřišel, jo. Protože, no asi mu to taky přišlo jako, že pro mě by to nebylo nic tak 

závažného, ale on s tím začal hrozně trpět, že jeho kamarád ho jakoby zklamal takhle, jo a on 

to strašně prožíval, a maminka, strašně dlouho jí trvalo, než to vlastně z něho vydolovala, 

takže jednou jako ty to neposlouchej, ty se na to nedívej, prostě žádný hrdinský napadení, 
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jenom prostě slovní, takový, co ty děti si běžně říkaj, což by přešly normálně, dyť já tady 

vidim ty holky, ty hele nekoukej na to, jo a buď se ona začne, když je dravá, sápat tam a nebo 

mávne rukou a jde jinam, vůbec jí to nevadí nebo spousta dětem a von prostě začal chodit tak 

jako já jsem říkala, ale já vidim, že von sedí v tý škole tak jako, jakoby zasmušile, a tohle a 

maminka to z něho nakonec vydolovala a ještě se to týkalo jednoho kluka, kterej ještě mu 

taky, jo, zase, že se mu posmíval, že jde vzadu v zástupu a že je zadek, jo, no tak jako, vůbec 

nadávka žádná - jéé Vašek jde vzadu, on je zadek, jo a on prostě z toho byl ale totálně 

rozhozenej. Takže maminka to z něho dostala, pak teda přišla za mnou, mluvila se mnou, 

takže sem si tady s dětma dala hodinku takového hovoru, jako jak, když nechci s někým 

kamarádit nebo když s někým kamarádím, tak ho nemůžu to, a když se s někým nechci bavit, 

tak prostě se s ním nebavim, ale nebudu ho, teď jako Vašek todle, zamotali jsme to do toho, 

co se komu tady líbí ve třídě, kdo se jak chová, kdo se chová špatně, kamarádství, todleto 

všechno jsme probrali, hlavu jsem z toho měla jak sud, jenže Vašek prostě, jo, Vašek prostě 

řek, co mu nelíbí, kdo mu co proved, jo, já jsem vysvětlila dětem, děti se začali smát, protože 

pro ně to byla prkotina, jo, já jsem vysvětlila, že pro někoho to může bejt prkotina, sranda, a 

pro někoho je to hrozně vážná věc, protože ho někdo zklamal a jeho to prostě mrzí a nemůže 

se s tím nějak srovnat. Tak to jakoby pochopily, s Vašíkem jsem se dohodla, že kdyby cokoliv 

ho prostě zabolelo u srdíčka v uvozovkách, aby přišel, aby mi to řek, v podstatě jsem 

sledovala čtrnáct dní téměř každý den, jestli se něco tady neděje, Vašek pookřál, jako úplně 

v pohodě a srovnalo se to, jo. Ale chci tim vlastně říct, že vlastně takovádle maličkost ho 

vyloženě vyvede z míry.“ 

Vlastně neadekvátní situace? 

Učitelka: „No, přesně. On takhle, von jako ryba ve vodě si žije, pokuď se dostane do nějaký 

situace takový jako trošku už nestandardní pro něho, tak už je nejistej, už je takovej jakoby 

rozechvělej, jakoby bojácnej, jo, prostě von neumí tydlety věci řešit. Von je tak hrozně 

čestnej, spravedlivej, že prostě když mu někdo dá ránu, tak on mu jí nevrátí, jako nebo nemá 

snahu mu to vrátit nebo nemá snahu se bránit – proč mi to děláš, co jsem ti udělal, jo, jako 

jiný děti, von se prostě stahne do tý ulity a je nešťastnej a to vidim jako velikej problém, ne 

teď, ale vidím to i do budoucna, kde on se opravdu s běžnýma věcma asi bude těžko, těžko 

vyrovnávat a to je v podstatě i neúspěch, že jo, neúspěch třeba i ve škole, ale neúspěch, 

nedostal jedničku, dostal dvojku, pro něho je to pohroma. Nebyl tak jako z domova 

připravenej na tydlety rány, který mu budou jaksi život uštědřovat, že jo, od těch malinkejch 

ťafanců až po ty velký, no. Takže tam vidím velký problém. Tam vidím velký problém.“ 
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Co si myslíte, že by se stalo, kdyby nastoupil o rok později? 

Učitelka: (povzdechnutí). „No, tak když ho vidím dneska, a představa, že by šel do školy až 

tak za půl roku. Já si myslím, že to, o čem jsem mluvila teďka, tak by zvládal… spíš 

nezvládal, úplně stejně. Tam, že by nedošlo k vůbec žádný změně. Nevidím to, že by se s tím 

doved jako během roku nějak vypořádat. Možná by byl šikovnější na ruce, ale přijde mi, že 

by se víc ve škole nudil, jo, že by určitě ten pokrok i doma, oni by se samozřejmě snažili, že 

jo, určitě by ho nenechali, snažili by se nějakým způsobem, jenže ve školce pro něho já 

nevim, učit hůlkovým písmem, aby se podepsal a znal barvy a co je kruh a čtverec, tak jako 

pro něho už by to nebylo nic zajímavého. Já myslim, že po týdletý jeho stránce citový, a 

takový tý tý, by se to vůbec nic nezměnilo a byla by to podle mě škoda, protože by se určitě 

něco, určitě něco tak jakoby přibrzdilo. Já si myslim, že a znovu podotýkám, neustále 

mluvíme, že šel o rok dřív, nešel o rok dřív, jo. On kdyby byl prosincový třeba, dám příklad, 

tak by to bylo úplně o něčom jinom, tam je půlroku už, ale tohle je vlastně čtrnáct, jo. Teď 

nám jdou děti do školy a jsou narozený dvacátého osmého srpna, a dokonce je tam jeden 

jednatřicátého srpna, takže v podstatě tam už žádný rozdíl není. Takže, myslím si jako, že by 

mu to neprospělo, jo, neprospělo. On čím dřív se začne učit, tím světem kolem se poprat, 

s úspěchem, neúspěchem, jo, s křivdou, tak tim líp pro něj. Čím dýl bysme ho šetřili, tak by to 

bylo horší. On už si teď jako zvyk, že, dřív, vyplašeně, on je strašně pomalý, tam on ještě měl 

to pracovní tempo, to je nejposlednější ze třídy, jako skutečně, jo, ale já na něho rozhodně 

netlačim, nedoděláš, to, doděláš další hodinu, doděláš zítra. Ale zase, doděláš zítra, otevřete si 

sešity, kdo nemá dopsáno, píše, což je on a ještě dvě, tři děti a ostatní děti budeme dělat to a 

to. A on se zase cítí handicapovanej, protože on něco dodělává a oni už dělaj něco jineho, co 

by ještě třeba ho víc zajímalo, než že má dopsat, jo, dám příklad. Takže s tím už se srovnal. 

To sem chtěla říct, že tím taky dost trpěl, to bylo vidět, prostě mrkal vočíčkama, teď už to 

bere úplně normálně, jako, teď už se nějak nad tím nepozastavuje, myslím si, že už se s tím 

tak jako smířil, jo, ale právě tohleto všechno on potřebuje se s tím potýkat, přejít přes to, 

naučit se to zvládnout.“ 

Jak si myslíte, že zapadá do toho třídnického kolektivu, třeba z hlediska chování?  

Učitelka: „Dobrý, dobrý. Určitě dobrý, patří mezi takový ty klidnější typy, ale to prostě už je 

typ takový, který prostě nikdy nebude lítat a vrážet do lidí a do věcí a shazovat věci a skákat 

po lavicích. Je klidnější, ale jako dovede se rozparádit celkem dobře, jako když s klukama 

něco tady, já nevim, po zemi a autíčka, to prostě šmejdí, prostě úplně normální dítě, ne že by 

seděl zadumaně a upíral někam oči někam ke stropu. Prostě se trošku tak jako bych řekla, no, 
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rozparádil. Ale je poslušnej, určitě. Když už by to trošku překračovalo hranice a napomenu 

ho, tak určitě poslechne okamžitě, nemá problémy. S kázní nemá naprosto žádnej problém.“ 

A pozorujete jako kamarádství spíš tady s vrstevníky a nebo se staršími dětmi? 

Učitelka: „Vrstevníci. Jediný co, tak sem chodí ten starší bráška ze čtvrté třídy, H. (bratr 

Vaška) a ten sem za ním občas do třídy přijde, ale nikdy jsem nezaregistrovala, že by on šel 

za ním. Jo, aby třeba ho šel navštívit jakoby do třídy mezi ty starší děti. Ale tak jako jestli to 

není tím, že jsou dole v přízemí a voni ještě tak nějak některý děti trošku se bojej toho prostor 

tady, se děsej, takže se na nějaký dlouhý procházky ne to. Ale myslim si, že by to nebyl 

problém, dole je družina a von chodí do družiny, takže to je třída vedle, ale nemá potřebu, 

nemá potřebu. A s tím H. (bratrem Vaška), co já vim, vždycky přijde, pronesou tak jako pár 

vět, něco, nevim, ale že by si nějak zvlášť jako povídali, to taky ne. Ale vždycky říkal, že jako 

on má vztah k těm mladším dětem, k těm buď vrstevníci, anebo možná i mladší, no.“ 

V čem si myslíte, že je Vašek jako dobrý? 

Učitelka: „No, tak určitě v, určitě čtenářský dovednosti, určitě jo, i když rozhodně ještě nečte, 

jako že by čet plynule, že jo. To nečte, ale čte s porozuměním, dovede vyhledávat třeba 

v textu, nějak spojovat, já nevim, dvě části věty, vybarvovat, vyhledávat, podtrhávat, 

kroužkovat, takový ty běžný tydlety věci, to dovede velice dobře, se tady v tom textu 

orientuje, samozřejmě s porozuměním, protože třeba řeší nějaký slovní úlohy, tady ty děti jim 

třeba dám přečíst samostatně, ostatním to třeba ještě musím číst, že jo, ty slovní úlohy 

v matematice, jim dám třeba přečíst a je to taková trošku problémová úloha, já nevim, typu 

měl tolik holubů, čtyři mu uletěli, na výstavě si přikoupil ještě tolik a tolik, kolik měl dědeček 

holubů. On to dovede zformulovat početně do příkladu, jo, celkem bystře, takže to znamená, 

že von logicky mu to velice dobře jakoby pálí. Ale jako, znovu se vracím k tomu, udivilo mě, 

že ani doma jako nechtěj, nebo nemaj zájem nebo nevím jestli, aby se nějak jako rozvíjel po 

tý čtenářský dovednosti, tím že vlastně mu jaksi podsouvaj knížky, ty knížky, protože já jsem 

přeci jenom ta starší generace a pro mě teda jako informace byly knížky, že jo, ani ta televize 

v podstatě tenkrát, počítač vůbec, takže vlastně z knížky. Takže já hodně, hodně na knížkách 

jaksi lpim a moje děti dospělý čtou, kluk ten čte ve třiceti, prostě chodí do knihovny, půjčuje 

si knížky. Vnučka taky se snažim podsouvat, knížky, že jo, aby teda vyprávěla, ještě nečte, 

nechodí do školy, aby vyprávěla podle obrázků, poslouchala, prostě má knížek fůru a on 

vlastně…To mě hrozně překvapilo, opravdu mě to jako docela překvapilo. Protože těch dětí, 

co mi tady ty knížky nabízelo, bylo víc jak polovina. Já to beru postupně, ale…“ 
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Máte vlastně i srovnání s nimi? 

Učitelka: „No určitě. Právě, jo. Tady nejde, třeba přinesla knížku, líbí se mi, maminka mi ji 

koupila, je o tom a tom a už si z ní a čtu a prostě mi přeslabikuje třeba holčička dvě věty, ale 

vidím, že prostě tu knížku má v ruce, má to tam založeny, líbil se mi tenhle obrázek, jo, že 

prostě tu knížku v tý ruce má, že si ji prohlíží nebo prostě… a von vlastně řekne, že ne, že ho 

to ani nebaví. Mě to strašně udivilo. Von vlastně ty informace nebo co, tak prostě pro něho 

nebo pro ně, vůbec pro tu rodinu, je počítač na prvním místě a upřímně řečeno, zase ze mě 

mluví asi, ano, to určitě jo, ale u těhletěch dětí v žádným případě. Předškoláci, první třída, 

proč? Jo. Procvičovat si příklady a kvikat si, že je to šest? Já chci, aby tu šestku napsalo, aby 

ji zapsalo, aby vědělo, jak se píše, aby…jo prostě se musí překlenout přes úplně ty začátky, 

který každý vzdělaný člověk musí mít, ano proč ne počítač, ale maminka mi někdy v říjnu 

říkala, jestli bych mu nemohla dávat jako těžší příklady, že už počítán do dvaceti, a já řikám, 

ale dyť on neumí číslice napsat. A vona říkala, no to von jako na počítači, že jo, tam je 

příklad, tam se objeví číslíčko a on klikne na nějaký číslo, říkám aha, no tak jo, ale mi začali 

normálně počítat do deseti a von chybuje. Von opravdu chybuje. Já tady mám, já to schválně 

nalistuju, ne že by teda nepočítal, neuměl počítat, ale prostě chyby dělá. A to mu to ještě trvá 

úplně nejdýl ze všech, takže podle mého názoru von přeskočil nějaký to normální období, 

který každý to dítě musí projít. A teď se s ním potýká. No tak já nevim, jestli ten počítač mu 

nějak v životě, to jo až bude starší nebo to vůbec, vždyť tady jsou kroužky počítačový, na 

počítače, ale já nevim, výuka, ale jako abych uměla kliknout na jedničku a neuměla ji napsat, 

to mi přijde takový smutný. Mně to přijde jako takový trošku to dítě vokleštěný, jo, nevim. Na 

to, že si prohlížel rád encyklopedie a dneska vlastně si v nich nečte, tak to je taky smutný. No, 

řikam dneska, zrovna dneska a řikám a zítra by jsi mohl Vašíku přinést ty knížku. Já žádnou 

nemám. Ty nemáš knížky? Máme knížky, ale…A čteš si nějakou? Ne. Já pam a proč si 

nějakou nečteš? Mě to ani nebaví. Přitom vidí, že třeba děti nenosej jenom pohádky. Třeba, že 

nosej i encyklopedie ty děti, že jo a tak dále, nosej různý. Tak já nevim, no. Mně to přijde 

takový jako trošku smutný. No tak tady.“ (učitelka mi ukazuje Vaškův sešit na 

desetiminutovky z matematiky). Učitelka: „Jak řikám.“  

To dělá ve škole? 

Učitelka: „Todle dělá ve škole. To co (jiný sloupec) je podepsaný, je domácí úkol. Jo, takže 

von prostě, jo udělá to, prostě chybuje.“ 

Vy prostě máte to srovnání? 

Učitelka: „Přesně. A to ještě mi to odevzdává skutečně mezi posledníma. Například dneska 

tohle, tři poslední, který dopisovali. A my už jsme zase počítali řetězy, že jo, a takový ty 
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početní a děti to baví a tak dále nebo se hlásí a von to vlastně…já nevim, člověk si řekne, 

možná mu tim ubližuju, ale já mu třeba nemůžu říct, tak to nedělej, seš tady, no tak už 

nepočítej a dělej s námi, já nevim.“ 

V čem si myslíte, že třeba přečnívá ostatní žáky? 

Učitelka: „No tak těma všeobecnejma znalostma, vědomostma. Já nevim, třeba, já si teď jako 

nevzpomenu rychle, co třeba konkrétně, ale třeba rozumí význam cizích slov, nějaká cizí 

slova, von prostě dokáže vysvětlit, jo. Třeba dneska zrovna, „b“ – Bible jsme četli. Tady to 

není, ale měli jsme Bible. Tak význam, co to je? Tak on věděl, že je to kniha náboženská, 

kniha, jo.“ 

A ostatní děti? 

Učitelka: „A vostatní v podstatě, že jo, nevěděli. Prostě vysvětlovat významy určitých slov, 

ale někdy taky začne tvrdit takový hlouposti zase, jo, že, že se dělá, co se to dělá? Červené 

barvivo na lentilky, že se dělá z nějakejch hnusnejch zvířat, já nevim, co mi teď jmenoval, 

z much, z muší krve. Já řikám: jé. Já pam, tak za prvé bych to ani nejedla. Já pam, jíš lentilky? 

Červený? No z muších…já pam, ale mouchy krev nemají, teď mu to vysvětluju, že jo. Jo, 

někdy má taky takový trošku jako fantas magorie. Jo, jo, jo, takový jako, ale má znalosti, já 

nevim, zeměpisný znalosti, jo, dějepisný, z dějin, přírodopisný, báje. Třeba dneska jsme četli 

báje. To je z dávných věků podobný pohádce. Jo, von to dovede krásně jakoby vysvětlit. Tím 

určitě děti předčí. A i když, tak určitě (žák) D. s (žákem) H., tydlety dva taky, jo.“ 

To není jenom on, ale i další dva žáci? 

Učitelka: „Mosty v Praze. Kdo zná Karlův most? Von jo. Přihlásí se kluci (myšleno ti dva 

další výše jmenovaní kluci). Postavil ho? Karel čtvrtý. Jo. Třeba na prvňáky, ale řikám, ještě 

ti dva ze třídy. Ti jsou docela, tak jakoby, všeobecně maj takový rozhled.“ 

V čem jsou teda největší slabiny? 

Učitelka: „Největší slabiny, který jsme teda jako docela překonali, byly tady v těch jakoby 

citových jakoby rozpoloženích, který teda samozřejmě měly vliv i na to učení, že jo, 

samozřejmě. A vidim tam to pracovní tempo, je teda strašně pomalý, ale hrozně. To je 

vopravdu, to je až někdy úplně, že bych jako ho postrčila trošku, ale na něj se nesmí absolutně 

zhurta. Já jsem vždycky ještě ráda, když spolu s ním se svezou třeba dvě, tři děti, že vlastně 

není sám jako, protože jako, už to nechte, zítra to dopíšete, jo, a nemluvim jenom na něj. 

Protože asi kdyby ještě měl pocit, že je jedinej, tak by to bylo slabý. Takže to pracovní tempo. 

No, ta grafomotorika, ale to se lepší určitě jako, lepší. Není, není zdatnej nějak písař nebo to 

vůbec ne. Ale celkem slušný. Už se jako…dobře zachází s nůžkama a i ty obkreslování, 

překládání, stříhání, lepení, tak to už jako zvládá, no. Z kraje musel…hodně jsem mu 
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pomohla, ale zase muselo být jakoby nenápadně, protože on je natolik inteligentní, že by to 

zase cítil jako takovou jakoby potupu, jo. Já to nezvládnu a vona mi musí pomoct a teď 

jako…a teď by byl z toho i nervózní, protože von mi to třeba bral z ruky, jo. Říkám: ukaž, já 

ti pomůžu, ti to vystřihnout. To jste tady byla, jak měl vystřihnout ty tři kolečka, no a prostě, 

na podruhý, na potř… nakonec jsem mu to vlastně musela, že jo, udělat já. Ale to je jako tak 

jako nenápadně. Jako dáme to spolu dohromady a tak. Všechno tak jako. Mně přijde, že s ním 

se člověk musí zaobírat víc, než s kterýmkoliv jiným dítětem ve třídě. Jo, po tý stránce takový 

jakoby ne ani vyučování, spíš takový ten přístup, tak jako hodně citlivá, furt přemýšlet, aby se 

ho něco nedotklo a jestli kouká a začne mrkat vočíčkama, tak vím, že někde je něco špatně, 

tak už co se to stalo a…jo, takovej jako vopečovávat ho, no. Což jiný děti nepotřebujou.“ 

A myslíte si, že v tomto případě je potřebná spolupráce s rodiči? 

Učitelka: „To každopádně, každopádně. A já jsem měla strach z paní N. (maminky Vaška), ne 

že bych z ní jako měla strach. Já ji znám, znám ji jako holku, jako dítě v podstatě. Ona vlastně 

dneska bydlí ve vsi, odkud já pocházím. Vždycky jsem si s ní normálně popovídala, ale 

neučila jsem žádný její dítě, a tak vona je taková hodně upovídaná. Ale věděla jsem, že je na 

ty děti jako trošku citlivá jo, nedej bože, aby někdo proti nim něco jo.“ 

Hmm. 

Učitelka: „Tak by je hájila, bránila tak jako každá máma, ale někdy si myslím, že to bylo 

trošku přehnaný. A vím, že jsem s ní měla ne konflikt, ale takový menší nedorozumění, když 

jsem ještě, to je asi dva roky pozpátku, byla v družině. Moje dcera byla v družině a byla 

nemocná, tak jsem šla místo ní a bylo to ňák kuli H. (bratrovi Vaška), tomu staršímu, byly 

jsme v družině a šli jsme si promítat si film do auly a ona si pro něj přišla, a prostě nás 

nenašla, což by nebyl problém, protože by se ptala až by se doptala, ale ona potřebovala 

někam ject, tak ji to nějak stresovalo, hodně stresovalo, takže byla taková nepříjemná, hodně 

nepříjemná jako a něco na ten způsob, že snad je H. (bratr Vaška) dost velkej, abych mu 

mohla říct, že někde něco a o týden později jiná paní učitelka něco po H. (bratrovi Vaška) 

vzkazovala, a to se jí nelíbilo, že od toho je tady ona jako matka, aby H. (bratra Vaška) do 

ničeho takového neto. Takový nepříjemný, takže jsem si říkala, že ten upřímnej rozhovor 

bude asi dost problém. Von ten H. (bratr Vaška) byl i takovej dost hysterickej. A já jsem na 

tohle dost alergická. Tak to budem asi s maminkou dost na kordy, to se mi jako moc nechce, a 

teď ještě že půjde jako předčasně do školy. Takže jsem z toho měla docela strach, ne jako 

z něho, ale hlavně z maminky, ale musím říct, že s ní vycházím velice dobře, prostě úplně 

v pohodě. To říkali, že jí tam budeš mít pořád, že tam bude furt chodit upozorňovat na něco, 

stěžovat si atd. A nakonec vůbec. A co se týče spolupráce, když o něco jde, tak úplně 
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v pohodě, klidně zavolá, domluvíme se a popovídáme si. Já zase tu rodinu úplně neznám. Já 

vím, že jsou to lidi hodně, hodně, který jako maj finanční problémy. Vona vlastně má čtyři 

děti, že jo pět, pět, pět malejch dětí. Čtyři ještě v podstatě ze strany rodičů potřebujou pomoct 

a ten nejstarší ten už je soběstačnej, ten je vyučenej, ja nevim, jak se jmenuje. On má 

v podstatě tříletou holčičku, takže tam je šílenej rozdíl mezi těma dětma Ale maximálně těm 

dětem chtěj dát po stránce všeho - výletů a cestování a hory, když to nemůžou mít všichni, tak 

jede s jedním, za měsíc jede zas s tím druhým, protože dneska je to všechno hodně finančně 

náročné. Na to, aby si notabene vyrazila šestičlenná rodina na hory, tak to asi ne. Takže vím 

hodně, tak jakoby prostě těm dětem dopřejou v podstatě všechno. Co lze a nevim, nevim jako 

ty zaměření, jak to u nich doma probíhá nebo vůbec, to nevím, ale já si myslím u něho aj to 

moc nepotřebuje jako ze strany rodičů, nepotřebuju pomoct, já teď až budu s maminkou 

mluvit, protože byl na vyšetření je to asi tři týdny. Takže si byla pro závěry, takže mi je 

donese a říkala já vám je okamžitě přinesu, ofotím atd., protože rodiče nám je dávat nemusej, 

že jo.“ 

Hmm. 

Učitelka: „To dostanou do ruky rodiče, a když to nebudou chtít dát škole, tak je nikdo 

nedonutí. Okamžitě to nezapomenu, chci mu právě promluvit na téma ty knížky. On chodí do 

družiny a pak má kroužky a na tom jsem se s ní shodla s učitelkou z družiny, že je 

přetěžovanej. Měl denně angličtinu, gymnastiku, jezděj do města B. na hudebku, asi na 

housličky, nevím jestli na housličky.“ 

Ano určitě na housličky. 

Učitelka: „A na bubny, takže mlátí do bubnu, tak to říkala mamka taky, že když je ve stresu, 

že ho nechá vytřískat na bubny a ještě tady měl kroužek - keramiku. No ještě bych klidně 

jmenovalo jednu, ale nevzpomenu si. Já jsem o tomhle s maminkou mluvila, že mam pocit že 

ho přetěžuje. Pro něj je to sice zábava, ale on se přitom dostává do strašnejch stresů. Je 

vystresovanej, aby to stihnul, kde je ta maminka, aby mě odvedla na hudebku. Stojí u dveří u 

futer a klidně tam stojí hodinu před tím, než vlastně někam jedou neb ještě nějak nemá pojem 

o čase. Teď ona mu vysvětluje, že je teprve dvanáct a že maminka přijde až v jednu. A von 

není prostě schopnej se zapojit do hry a takhle tu hodinu trpí, von vyloženě trpí. On by 

potřeboval prostě jakoby takový pijánko, pohodičku, aby nebyl ničím hnanej a štvanej. 

Myslím, že už nechodí na tu keramiku, ale chodí na gymnastiku a na to je celkem šikovnej 

jako na tělocvik, jako že jo že mu to pomáhá v koordinaci a vůbec. Chodil na tu hudebku, ale 

paní učitelka z hudebky říkala, že se jí vůbec nezdá, že by měl nadání. A to je do města B., 

takže ta maminka je tak rozlítaná. Takže jsem jí říkala, aby trošku zvolnila. Kladete na něj 
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určitě veliký nároky i doma. A on je trošku vystresovanej a já ji říkala, ať ho nechaj a netlačej 

na něj. Ona říkala, že s tatínkem o tom pohovoří. Já jsem s tatínkem nehovořila.“ 

Jak je na tom Vašek z rozumového hlediska podle Vás? 

Učitelka: „Silné rozumové stránky? Já si myslím, že asi bude patřit mezi ty děti, kterým stačí 

to, co slyšej ve škole. Pár let určitě, ne pořád.“ 

Takže má dobrou paměť? 

Učitelka: „Určitě. A je pozorný, soustředěný, což v jeho věku není běžné, dovede přemýšlet, 

není pro něj problém hodinu poslouchat výklad. Nerozptyluje se. Bude mít velice dobrou 

paměť, zapamatuje si rychle a dlouhodobě. Tam je asi důležitá, ta dlouhodobost, že tam někde 

vyšťárá, že mu někdo někdy řek, třeba tatínek, a von si to pamatuje. Že normálně děti si 

budou pamatovat novou věc, ale když nebude adekvátní jejich věku tak ji, za dva dny 

vypustěj.“ 

A z hlediska sociální oblasti sociální stránky? 

Učitelka: „Každopádně, jak sem říkala, tak on je takovej svatej spravedlivej a v dnešní době 

to asi není úplně, úplně nejlepší. Každopádně je to velice dobrá vlastnost prostě poctivost i za 

cenu to, že prostě překonal strach, vím, že když on to tak řekne, že to tak bylo určitě, že si 

nevymýšlí, nepřikrášlí. Taková sociální cítění vůči někomu, kdo potřebuje pomoc, poradit a 

tak. Jsme se o tom bavili s maminkou, že je to úžasný takový dítě mít. Jsem ráda, že je to 

takový správný, ale v dnešní době právě kdy ho devadesát procent bude fackovat, proto to má 

takhle těžký. Jeho priorita je maminka, pak hodně malá sestřička, a když sourozenci tak H. 

(bratr Vaška) spíš něco špatného, že ho navedl a on tam spadnul a rozbil si hlavu. Ale o 

tatínkovi nemluví, ne to moc, tam tohle slovo táto něco, nezazní. Nevím no.“ 

A jak funguje Vašek při vyučování? 

Učitelka: „No určitě jak sem říkala po celou dobu vyučování pozorný, plní úkoly, jak jsem 

říkala v rámci svých možností určitě velice snaživý, hlásí se. Určitě má strašně rád, když ho 

člověk chválí. Zvláště v oblasti, kde příliš nevyniká, tak potom září jako sluníčko. Je to pro 

něj velká motivace a postrkuje ho to dopředu.“ 

Nestává se, že by se třeba nehlásil a vykřikoval to jen tak? 

Učitelka: „Ne. Pořádek a poslušnost, to on má zažitý maximálně. Čůrat o přestávce, svačit na 

ubrousku. Uklidit si kolem sebe. To má zažitý, maximálně pořádek na lavici a tak.“ 

A pozorovala jste, že by se třeba někdy nudil při vyučování? 

Učitelka: „Tak určitě, protože učitel, kterej řekne, že se mu děti nikdy nenudili při hodině, 

nemluví pravdu. To je nesmysl. To je nesmysl, protože samozřejmě se musí vytypovat, jestli 

je tam dítě, který se zdá, že se nudí pořád, ale přitom žádnou práci neodvádí. Takže určitě se 
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někdy nudí. Třeba každopádně se nudí při čtení. Nenudí se vždycky, třebas když čteme nová 

slova a vysvětlujeme, jeho to ho zajímá. Když dávám ty hádanky. To on miluje, ty hravý 

formy učení. Je potřeba, aby ty děti se naučili poslouchat a respektovat ty ostatní. Aby se 

naučili poslouchat a hledat, kde čtou ty ostatní.“ 

Jaký máte vypracovaný systém hodnocení? 

Učitelka: „Všeobecně nebo konkrétně u něho?“ 

Všeobecně. 

Učitelka: „Jak hodnotím třídu, jaké mám metody hodnocení.“ 

Můžete mi nějak přiblížit, jak známkujete, jaký máte systém pochval.  

Učitelka: „Známky jsou určitě dobrá věc. Já jsem zažila jeden rok, kdy se neznámkovalo.“ 

Tady ve škole? 

Učitelka: „Ne, ale zde v N. (myšleno v jiné škole), ve staré škole, pětadvacet let zpátky. 

Zkoušelo se rok nehodnotit. Tenkrát se nedávalo vysvědčení, nevím proč. Vyráběly se 

z moduritu jedničky se špendlíkem, které se na konci školního roku dětem dávaly. Něco 

strašnýho, bylo to hrozný, my jsme si zkraje říkali, to je fajn, … ten rok byl šílenej. Starší děti 

zkraje říkaly, “jé, my nebudeme dostávat známky“. My jsme začali učit v první třídě, ty děti 

kňouraly, když už budeme dostávat jedničky. Bylo to hrozný, to byl nějaký experiment, 

nevím, odkud přišel, to si nepamatuju, to už je hrozně let. Slovní hodnocení se u nás 

nezavedlo, že by se plošně užívalo. To je podle mě blbost největšího kalibru, protože 

v podstatě nic jiného neděláte, než hodnotíte slovně. Hodnocení, které já jsem četla – přišlo 

dítě z Prahy se slovním hodnocením, mně připadala k ničemu. Když si je přečtete, můžete si 

říct, ten je dobrej, ale to dítě může být na čtyřky. Nikdy z toho nevyplynulo, že to není dobré, 

že je třeba přidat, že hrozí nějaký průšvih, že je to špatný. Podle mě známky ano, určitě, ale 

těch známek přehršel taky nemám. Nepatřím mezi učitele, kteří by měli mnoho známek, kteří 

by známkovali každé cvičeníčko. Začala jsem s hodnocením dětí na přelomu září a října, 

začala jsem děti hodnotit jedničkami, měly je téměř všichni. Takže jedničky. Když to bylo 

horší než jednička, nebo to nebylo na jedničku, tak jsme se dohodli s rodiči na třídní schůzce, 

že jim budu dávat k podpisu notýsek – když se objeví „N“, to znamená, že to dítě nezvládá, že 

se mu to nepovedlo. Do dneška jsem nedala jedinou čtyřku nebo pětku. Takže moje 

klasifikační stupnice jakoby končí trojkou, což asi taky není dobře. Mám tady trojkaře – 

jeden, dva, kteří občas sklouznou i z matematiky na tu trojku. Jinak čtyřku nedám, jestliže by 

to měla být čtyřka, napíši do notýsku „N“, pošlu rodičům. Rodiče vidí, v čem dítě chybovalo. 

Musím říci, že jsou nápomocni – spolupráce s rodiči je velká. Známky píšu průběžně, jednou 
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za týden zapisuji do notýsku, ze čtvrtka na pátek, v pátek je dostanou – píšu z čeho to je. 

Notýsky jsou dneska postavený tak, že je jasný, z čeho to je – psaní přepis, čtení atd.“ 

Učitelka: „Pak mám další systém hodnocení, který děti baví víc, to jsou pochvaly, soutěže ve 

skupinách, odměnami jsou sluníčka a hvězdičky, to se hodně uplatní v matematice, takže 

vítězové dostanou razítka za svůj obrázek. Razítka si počítají, to si myslím děti hodně 

motivuje. Další hry jsou, když zůstane někdo jako nejhorší, tak to ale neříkáme, tak se musí 

vykoupit, např. nějakou písničkou, básničkou. Dále jsou to pochvaly, na lístečky otisknu 

smajlíky. Takže za první pololetí jsme to už spočítali, zhodnotili, nejlíp na tom byl (žák) D., 

měl největší počet. Je to formou pochval – je to nárazové, nepravidelné, jsou to lístečky, které 

sbírají, za tři lístečky mají pochvalu do notýsku, tj. razítko – beruška a smajlík. Za měsíc mají 

tři, čtyři pochvaly, to znamená, že získaly dvanáct lístečků. Když dávat pochvaly, tak 

globálně po hodnocení celé třídy – jak se jí podařilo – např. ve výtvarné výchově, hodnotím 

já, hodnotí děti, nejhezčí výkresy dostávají pochvalu. Totéž v pracovním vyučování je to 

hodnocení výrobků. Když píšeme nová písmena, zásadně neklasifikuji nácvik nových písmen. 

To, co je nové neklasifikuji, ale dávám pochvaly, když se daří, dostanou pochvaly. Když 

počítají, máš to bez chyb, ale teprve jsme začali počítat, máš pochvalu. Začnu klasifikovat, až, 

když to učivo je probraný. Neznámkuji domácí úkoly, ty zkontroluji a dám pochvalu nebo jen 

podpis. Při psaní – přepisy, opisy, učili jsme se psát. Teď už to trochu umějí, takže jednu nebo 

dvě známky za týden z přepisu nebo opisu. Dávám jednu známku ze čtení za týden. Když 

čteme nový text, vyvolávám dobré čtenáře, ti dostanou jedničky. Ostatní se to mají možnost 

doma na čtený text připravit – a pak je známkuji. Lepší čtenáři přitom mají práci jinou. Když 

už je to hodně špatný, když více žáků má stále chyby, tak se k učivu vrátím – např. nejasná 

slovní úloha, děti nechápaly slovní zadání, které bylo trošičku nejasné. V takovém případě 

neznámkuji. Týdně zapíši pět známek.“ 

Jak si v tom hodnocení Vašek stojí? 

Učitelka: „ Obyčejně měl samé jedničky.“ 

Teď se píší rozdělené známky. 

Učitelka: „Dřív to byla jedna známka, teď už mají známky z každého předmětu. Takže měl 

samé jedničky, ale samé jedničky mělo dvacet dětí. Určitě je na samé jedničky, to, že se mu 

někdy nepodaří něco napsat, že udělá chybu v matematice, upřímně řečeno, to udělám i já – 

něco přehlídnu, já bych spíš řekla, že je to nepozornost nebo vliv stresu, snaha hodně vyhovět. 

Ale nemá problémy se zapamatováním si tvarů písmen, s opisy, přepisy, tam v pohodě. 

Toleruji u něho tu grafomotoriku, to má, to bych ho nemohla ani hodnotit. Ze začátku roku to 

byly neskutečné výtvory, co on dělal. I obrázky a tak. … Už se srovnal. Určitě ho toleruju.“ 
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Myslíte, že to, že je nejmladší, ovlivňuje nějak Vaše hodnocení? 

Učitelka: „Ne, určitě ne. Já ho jako nejmladšího ze třídy vůbec neberu. Tady jsou velké 

rozdíly mezi dětma. Mám hodně dětí narozených na podzim, dětí, kterým už bylo třeba sedm, 

tady ten rozdíl při benevolenci školní docházky (vlastně září až srpen), je velký.“ 

A také děti s odkladem. 

Učitelka: „Já mám hodně starších dětí.“ 

Na jednom setkání jste zmínila, že tady byl inspektor a že se zajímal o hendikepované děti i o 

ty nadané. Jak inspekce dopadla? Mělo to být ještě konzultováno s psycholožkou. 

Učitelka: „Z toho vyplynulo, že on skutečně nemá nikde uvedeno, že by měl být brán jako 

nadané dítě. Má potvrzení z poradny (z PPP), že je dítě s akcelerací vývoje a to je v podstatě 

všechno. Když jsme se o tom s jeho maminkou bavily, ani ta si není vědoma, že by někde byl 

klasifikován jako nadané dítě. Všechno to bylo z podnětu rodičů. Nikdo, např. dětská lékařka 

nebo školka ho neposílala na žádné vyšetření, protože pozorují mimořádné nadání.  Maminka 

také řekla, že kdyby jeho mladší sestra, S., byla kdoví jaká, už by se nesnažila, že už nic 

takového nerozjede.“ 

Po té zkušenosti? 

Učitelka: „Maminka mi dala kopie těch vyšetření, ze školky ve čtyřech letech bylo první, a 

pak z června před nástupem do školy. Všude se píše akcelerace vývoje. On v té době, ve 4 

letech vynikal, on uměl komunikovat s lidma, on uměl vytleskat slabiky, poznat hlásku na 

začátku a na konci slova. To, co děláme na začátku první třídy, v září a říjnu, to on uměl. Ale 

zase bylo zvláštní, že když přišel, tak se neuměl podepsat. To většina dětí zvládne úplně v 

pohodě).“ 

Takže individuální studijní plán nebyl vypracován? 

Učitelka: „Ne, já vůbec nevím, jak bych individuální studijní plán sestavila. Já bych musela 

dostat asi podnět z poradny, protože podle mě má dost práce s běžným učivem. Spíš ho 

toleruju, než abych mu nakládala víc, abych ho rozvíjela.“ 

To je všechno, děkuji za rozhovor. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Vašíkem (text) 

Neděle, 1. 4. 2012 

Kde: v klubovně v místě bydliště Vašíka. 

 

2. ROZHOVOR 

(Přepis poslechu 2) 

 

O čem jsi říkal, že byl ten modrý tygr?  

Vašek: „No jakoby, je to jakoby, vono je tom jakoby, že jedna holka jakoby, bydlí ve starý 

botanický zahradě a von starosta toho města chce tu starou část, chce zbourat, ale vona jakoby 

s tim modrým tygrem, voni začnou mizet jakoby psi a voni si myslej, že je modrej tygr je 

začal jíst, ale vono na konci, že ten starosta to jakoby chtěl svést na toho tygra, aby zabil, no 

a, ale von ty psi ukrad.“ 

To muselo být hodně zajímavé? 

Vašek: „To bylo hrozně hezký.“ 

Tak rodiče, když dělají čaj, tak udělám rozhovor nejdřív s tebou, je to pro potřebu mé 

bakalářky, to znamená, že už jsem jakoby na vysoké škole a je to taková větší seminární 

práce, víš. A je to zaměřené jakoby na nadané děti, takže na ty děti, mezi který patříš i ty a to 

už určitě víš, viď, všechno. A ty jsi byl teď nedávno u paní psycholožky, viď, v poradně? A 

jak se ti to líbilo? 

Vašek: „Hmm, hezký.“ 

A co jste dělali? 

Vašek: „Jsme různě, testy.“ 

Tak to jo. Jak se ti líbí ve škole? 

Vašek: „Hmm, hodně.“ 

Jo? A řekneš mi o tom ještě něco víc? O té škole? 

Vašek: „No ve škole mě ani moc nebaví, ta, ten českej jazyk a matematika.“ 

A jak to? 

Vašek: „No, jakoby mi máme ty pětiminutovky, ty mě hrozně nebaví a jsem z toho hrozně 

vystresovanej.“ 

Opravdu? 

Vašek: „Jo a matematika, no ta mě taky moc nebaví, to je hrozně náročný, jakoby.“ 
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To počítání? Já jsem slyšela, že ti počítání docela jde. 

Vašek: „No jde i.“ 

Tak z čeho jsi vystresovaný? 

Vašek: „No jakoby z těch matematických úloh, těch vona paní učitelka spíš víc dělá ty 

soutěže, kdo vyhraje jakoby.“ 

Jakoby na rychlost? Takže toho se bojíš, té rychlosti nebo? 

Vašek: „No, ta rychlost, já vždycky se úplně takhle celej třepu.“ 

Třepeš se? Tak to tě to hodně stresuje? 

Vašek: „To jo teda.“ 

Říkal jsi to paní učitelce? 

Vašek: „Jo. To mamka říkala a vona to pořád dělá.“ 

Že to je pořád soutěžení? 

Vašek: „Hmm.“ 

Baví tě ještě nějaký jiný předměty? 

Vašek: „Hmm, baví mě pří… ta … ta prvouka a potom pracovní vyučování, výtvarná 

výchova, hudební výchova a tělocvik.“ 

Tak to tě toho baví docela dost. 

Vašek: „Hmm.“ 

Stane se ti, že by ses někdy ve škole nudil? 

Vašek: „Hmm, no když jsme ještě v matematice nesoutěžili, no mě vona bavila, ale potom 

když jsme začli dělat to plus minus do dvaceti, tak už mě to ani nebavilo.“ 

Vy teď už počítáte jakoby do dvaceti nebo přes dvacet? 

Vašek: „No do dvaceti a snažíme se a paní učitelka už někomu dává i přes dvacet.“ 

Fakt? A tobě taky? 

Vašek: „Mě taky. Mě to jde jakoby trochu dobře, když to není na čas jakoby.“ 

Když to není na čas, tak se ti zdá, že ti to jde? 

Vašek: „No.“ 

Jak to máš ve škole s kamarády? 

Vašek: „Hmm, no mám jich tam hodně.“ 

Fakt? 

Vašek: „Jo.“ 

A vyjmenuješ mi je? 

Vašek: „Já jich mám ... já spíš kamarádím s celou třídou.“ 
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S celou třídou, tak to je výborné. Takže se všemi? 

Vašek: „No.“ 

S kým se kamarádíš nejvíce? 

Vašek: „S tím s (žákem) T. P.“ 

To je ten, co je tady z té vesnice? 

Vašek: „Hmm, ten bydlí tady vedle.“ 

To jsem vás viděla spolu, že jste se hodně bavili. A máš i starší kamarády než jsi ty? 

Vašek: „No ani už moc, ani moc ne, no jenom jednoho, ten je z tý, ze čtvrtý A, nebo z tý, 

z pátý A a ten, ten… já si pamatuju jenom jeho příjmení. Se jmenuje příjmením H.“ 

Chodíš za ním třeba i během toho času, kdy jsi ve škole, chodíš se za ním bavit? 

Vašek: „Jo, chodim.“ 

A stýkáte se i mimo školu? 

Vašek: „No to ani už moc ne, no ještě když jsem ve družině.“ 

Aha. 

Vašek: „No protože to je páťák a voni tam jsou prvňáci, třeťáci a páťáci v naší družině a von 

je páťák, takže tam jsme. Ale jinak jdeme, nějak se oblíkneme a jdeme rovnou domů.“ 

A co se ti zdá, že ti ve škole jde nejvíc? 

Vašek: „No, tělocvik.“ 

A co v tom tělocviku konkrétně? 

Vašek: „No jakoby dvě věci spíš, tělocvik a hudební výchova.“ 

Aha. 

Vašek: „No v tom tělocviku jakoby to cvičení a to vlastně… prostě ten pohyb.“ 

Fakt? 

Vašek: „A na hudební výchově tam mě baví to zpívání a tak.“ 

Takže máš nejradši zpívání, já jsem si toho všimla, když jsem tam byla na pozorování. Že jsi 

vždycky seděl v první řadě. Před paní učitelkou a hezky jsi zpíval. Co si myslíš, že ti ve škole 

nejde? 

Vašek: „Jakoby ten českej jazyk a matematika.“ 

Co je to konkrétně? 

Vašek: „Jakoby, no, to jak sem říkal ty věci na čas. A ještě písanka mě nebaví v tom. Jinak už 

všechno.“ 

A jak ti jde třeba psaní? 

Vašek: „No to mi právě nejde.“ 
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A to jsi právě ve stresu nebo? 

Vašek: „Hmm, to jsem jakoby ve stresu, protože mi na to máme třeba jenom deset minut a 

pak to musíme nechat a musíme to mít dopsaný.“ 

To by mne také hrozně stresovalo. To ti můžu říct. A to je při každý hodině tyhle 

desetiminutovky? 

Vašek: „Hmm.“ 

Jak si myslíš, že si vedeš ve srovnání se spolužáky v té škole ? 

Vašek: „Dobře.“ 

Opravdu? 

Vašek: „Hmm.“ 

Když bys měl třeba srovnat toho nejlepšího? 

Vašek: „Tak bych srovnal…hmm, toho (žáka) T. P., protože von je jakoby stejně chytrej, taky 

trochu jako já.“ 

A myslíš, že jsi stejně dobrý jako on? 

Vašek: „Jo.“ 

A ve srovnání s tím nejhorším. Komu to tam třeba moc nejde? Tak si vedeš jak? 

Vašek: „Hmm, voooo moccc, vooo moooc líp.“ 

Já jsem si všimla při vyučování, že se hodně hlásíš, že jsi hodně aktivní? 

Vašek: „Hmm.“ 

A jak paní učitelka reaguje, když seš takhle aktivní? 

Vašek: „Jakoby vona mě skoro pořád vyvolává.“ 

To jsem si taky všimla. A to máš radost? 

Vašek: „Hmm.“ 

A dostáváš taky pochvaly? 

Vašek: „Jo. Teďka jse si našetřil devět pochval a dostanu tři smajlíky najednou.“ 

To jsem viděla, že tam máte nějaké „smajlíky“. A kdo jich sesbírá nejvíc, tak získá co? 

Vašek: „No, tak jakoby vyhraje a získá pět pochval.“ 

Pět pochval jako napsaných rodičům nebo? 

Vašek: „Ne, pět pochval, jakoby těch už v druhým roce, protože mi vždycky na vysvědčení i 

na pololetní, to kdo vyhraje, tak ten dostane pět pochval navíc ještě.“ 

Fakt? Teda. Je to velká motivace? 

Vašek: „Hmm.“ 
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A ty jsi teď měl na tom vysvědčení, taky jsi říkal, že si měl pochvalný list. Takže jsi získal 

těch pět pochval? 

Vašek: „Ne, jakoby, kdo měl těch jakoby nejvíc těch smajlíků jakoby, tak dostal pět pochval 

těch s tim krtečkem.“ 

S krtečkem? To jsou zase ty krtečci. 

Vašek: „No.“ 

A abys tedy získal pochvalu na vysvědčení, tak jsi musel splnit co? 

Vašek: „Tak jsem jakoby, tak jsem musel bejt hodně hodnej a hodně se hlásit a tak různě.“ 

Takže všechno dohromady jakoby? 

Vašek: „Hmm.“ 

A co tě nejvíc zajímá? 

Vašek: „Hmm. Nejvíc? Jako ve škole?“ 

Myslím i třeba mimo školu, o co se zajímáš? 

Vašek: „Jakoby, vo to, jakoby, jak to říct?“ 

Řekni to, jak ti to jde na jazyk. 

Vašek: „Jakoby počítat, zkoumat jakoby hvězdy a souhvězdí a ještě bych chtěl bejt, až budu 

velkej, tak bych chtěl bejt chemik.“ 

Chemik? Vážně? 

Vašek: „Hmm.“ 

A máš nějakou zajímavou knížku? 

Vašek: „No jakoby mám vo vesmíru.“ 

O vesmíru? A v té si čteš? 

Vašek: „Jo. To mi táta čte před spaním.“ 

A nějakou o chemii, to máš taky? 

Vašek: „No to ještě ne.“ 

Tak to se můžeš těšit, pak později určitě budete mít chemický pokusy ve škole. 

Vašek: „No, to budeme.“ 

A jaké máš kroužky? 

Vašek: „Já mám jenom gymnastiku a keramiku.“ 

A co tě baví víc? 

Vašek: „No, tak vobojí dvojí na stejno.“ 

A já jsem ještě slyšela od maminky, že chodíš na housličky? 

Vašek: „Jo chodím.“ 
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To chodíš taky, ještě? 

Vašek: „No, do (města) B.“ 

A baví tě to? 

Vašek: „Jo. Jenom mě nebaví cvičit, protože to mám tady všude votlačený a mě bolí hrozně 

ruka. (Odmlčel se). A ještě jakoby, co jsem to chtěl říct.“ 

Říkal jsi, že z toho cvičení, že z toho máš otlačené jako ruce a krk? 

Vašek: „No. Sem chtěl říct něco k tomu, ale já jsem to zapomněl, prostě.“ 

Tak to nevadí. To si třeba ještě vzpomeneš. 

Vašek: „To asi nebylo důležitý.“ 

Asi ne, když jsi to zapomněl. 

Vašek: „Jo už jsem si vzpomněl. 

Ano, povídej. 

Vašek: „Že jakoby, to, to je hrozně toho, že musím kontrolovat, jestli dobře držím smyčec, 

jestli dobře mám prsty. Jestli dobře držím housle, to bych měl mít asi čtyři voči.“  

Ano, to jo. 

Vašek: „Nebo patnáct vočí.“ 

A ještě na noty musíš koukat? 

Vašek: „No.“ 

To je toho hodně a teď to sladit všechno dohromady. 

Vašek: „No.“  

Když bys měl zhodnotit, jestli se ti líbí víc ve škole a nebo se ti víc líbilo ve školce? 

Vašek: „Ve školce.“ 

Ve školce? 

Vašek: „Hmm.“ 

A proč? 

No, já nevím teďka, ve školce, protože to si … Spíš vobojí dvojí, tak na stejno.“ 

Ve školce jste si asi víc hráli nebo co se ti tam líbilo? 

Vašek: „Měli jsme víc čas jakoby na hraní a tak. My máme jednu vobrovskou přestávku a 

potom jenom pět minut, na to, aby jsme si pohráli.“ 

To je málo? 

Vašek: „Hmm. Dvacet minut a potom už jen pět minut.“ 

Potom už jen pět minut. To je krátké. 

Vašek: „Velká přestávka trvá dvacet minut a ty malý pět minut.“ 
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A vy si o přestávkách hrajete? 

Vašek: „Hmm.“ 

Já jsem viděla, že si tam nosíte různý hračky. Je to tak? 

Vašek: „Hmm. Ještě tam nosíme jakoby lego. Gormity.“ 

Fakt? Gormity, ty jste tam měli. A doma si hraješ ještě třeba? 

Vašek: „Jo, hraju.“ 

S čím nejradši? 

Vašek: „Se Star Wars legem.“ 

To si pak postavíš nějakou loď? 

Vašek: „No jakoby, to tam máš takhle jakoby kostičky, to si rozdělíš na části a podle plánku 

si tam můžeš postavit nějakou vesmírnou loď. Nebo nějakou raketu. A ještě k tomu máš 

jakoby takový robůtky, ty droidy, takový ty hodný.“ 

A ty můžou nastoupit do té lodi? 

Vašek: „No. Voni maj jakoby takovou vyndavací hlavu a tu jim vyndáš a takhle se to připevní 

jakoby na tu loď a vono to vypadá, že je tam jako zasunutý.“ 

To musí být hodně zajímavé. Takové hračky jsem já vůbec neměla. 

Vašek: „To asi, když jste byla malá, to ani ještě neexistovaly.“ 

A hraješ si třeba i se se sourozenci? 

Vašek: „Jo, hraju.“ 

A jaký máte hry? 

Vašek: „Jakoby, no mi si spíš, my si hrajem s bioniklama a s legem. Hero factory. S legem 

Srar Wars.“ 

Aha. 

Vašek: „Von H. (bratr Vaška) ještě žádný nemá, ale já mu to pučuju.“ 

Tak to jsi na brášku hodný. A jsou nějaké věci, které tě třeba trápí v souvislosti se školou? 

Vašek: „No já nevím, ani moc tak ne.“ 

Tak to je dobře. Teď mám takovou otázku. Kdybys měl možnost získat od kouzelné rybky 

jakékoliv tři přání, tak co by to bylo? 

Vašek: „Aby zmizela škola. Aby se nám zkrátili… První přání, to jsem nechtěl, aby se nám 

zkrátili dvě hodiny, takže abychom měli jenom dvě, ne čtyři. Aby, abychom měli delší malý 

přestávky. A ještě… Ještě jedno přání… 

Klidně můžeš přemýšlet. Může to být úplně cokoliv. 

Vašek: „Já vim. I mimo školu? 
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I mimo školu. 

Vašek: „ Abych sesbíral všechno lego Star Wars. Ono toho je hrozně moc, to těch leg asi 

vymysleli už dva tisíce nebo tisíc.“ 

To bude těžké sesbírat? 

Vašek: „No právě. Já si teďka v úterý koupím další za dvě stě. Ale nějaký stojej tisíc asi, nebo 

klidně pět tisíc šestset osmdesát.“ 

Fakt? 

Vašek: „No. To asi takováhle loď stojí, ten jakoby malý sokol stojí těch tři tisíce šetset 

osmdesát.“ 

Když si představím, tak to by úplně zaplnilo celý pokojíček, když bys to všechno posbíral. To 

by se tam možná ani nevešlo? 

Vašek: „No, to bych měl, to bych si, to bych to neměl kam dát, to bych měl celej pokojíček, to 

bych si klidně mohl udělat lego koberec místo toho malýho koberece, co tam máme.“ 

A koho bys tam pozval k tomu legu, aby si s tebou mohl hrát? 

Vašek: „No. Svý kamarády ze školky, jakoby svoje nejle… jakoby bych tam pozval (žáka) T. 

C., ten co bydlí, jakoby je to slepá ulice, tak voni tam maj dům a tam jezděj na chatu a ještě 

(žáka) T. P. A hráli bysme si s tim.“ 

A na co se teď nejvíc těšíš, co tě čeká? 

Vašek: „Teďka se nejvíc těším jakoby na ten tělocvik.“ 

Máte ho teď v pondělí? 

Vašek: „No. V pondělí a ve čtvrtek.“ 

Máš nějaké knížky, který teď máš rozečtené? 

Vašek: „No, tu o tom vesmíru. A ještě kouzelnej strom dvě.“ 

A o čem to je? 

Vašek: „To je jakoby, že nějaký děti našly jakoby v lese kouzelnej strom a tam jsou, tam 

bydlej různý nějaký ty nějaký postavy, třeba víly, vztekloun vzluřba, pan kdovíkdo, ten se 

jmenuje správně kolemlitumarlibavkiolo a to si nikdo nezapamatoval, takže mu říkají pan 

kdovíkdo.“ 

Pan kdovíkdo, to je hezké. A tam jsou různé příběhy? 

Vašek: „Jo.“ 

A jak vypadá ta knížka o tom vesmíru? 

Vašek: „Jakoby… no to je jakoby vo nějakej hvězdnejch trhlinách, vo atmosféře hvězdný a 

vo vesmíru jakoby, vo černejch dírách a tak různě.“ 
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A má to i obrázky, ta knížka? 

Vašek: „No, má jakoby, to aby se to líp jakoby vysvětlovalo.“ 

To je vždycky lepší, takhle na obrázku. A jsi spokojený ve škole? 

Vašek: „Ihmm.“ 

I s paní učitelkou? 

Vašek: „Hmm.“ 

A takhle se tě zeptám, máš možnost za ní třeba jít o přestávce? 

Vašek: „Jo. No ani moc ne. Spíš když je někde na chodbě.“ 

Spíš když je někde na chodbě? 

Vašek: „Protože vona skoro všechny přestávky je u pana ředitele.“ 

Aha. 

Vašek: „ A chodí pořád za panem ředitelem a von jí tam volá. Spíš všechny učitelky tam volá. 

To jsem taky slyšela v rozhlasu, že vždycky zavolá nějaké paní učitelky a asi něco důležitého 

projednávají.  

Tak já ti děkuju za ten rozhovor, byl moc pěkný a popřeju ti, aby se ti ve škole dařilo. 

Vašek: „Díky.“ 
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Příloha č. 4: Rozhovor s oběma rodiči (text) 

Neděle, 1. 4. 2012 

Kde: v klubovně v místě bydliště Vašíka. 

 

3. ROZHOVOR 

(Přepis poslechu 3) 

 

Nejdříve se chci zeptat na to předcházející období, jak vlastně jste zpozorovali nadání u 

Vašíka? (Můžete se klidně střídat). 

Matka: „Byl prostě šikovnej, hrozně brzo mluvil a kolem dvou let uměl celou abecedu. A 

strašně se zajímal vo konkrétní prostě věci, jakoby všeobecný měl zmáknutý, takže ho 

zajímaly slohy stavební, třeba, von se zajímal, protože tatínek je stavitel, že jo, takže ho 

hrozně bavilo, že jo. Teď můžeš pokračovat (směrem k otci). On se prostě ptal. 

Otec: „Ptal se, no. Měl zájem vo architektonický prvky, vo kamenný sochy, vo reliéfy, vo 

věci kolem slohů stavebních. Byl schopnej částečně rozlišovat. Samozřejmě jenom v takový 

tý rovině, že se mu to líbí a že jo to něčemu, to úplně nekonkretizoval, ale todleto probíhalo, 

já nevím, vod dvou a půl, vod tří let a kdykoliv jsme jeli někde autem, tak komentoval i 

z auta, to co viděl, v tomhletom směru, takže todleto bylo určitě do těch pěti let a teď to 

trochu ustalo, protože má spoustu jinejch, jinejch povinností, zájmů, se měněj, ale todle byl 

jeden z průvodních jevů.  

Matka: „My vlastně jsme ani původně jakoby ho prohnat nějako psychologickou poradnou 

neplánovali, ale to vlastně způsobila školka. On nastoupil ve třech letech a byl minimálně na 

čtyři a pak mi potvrdila pedagogická poradna, ty vyšetření jasně, že minimálně ten rok a on 

prostě byl úplně nešťastnej u těch tříletech, ty byli miminka proti němu a já jsem v tý školce 

tenkrát vyprosila, protože tady je to striktně rozdělený podle věku, aby ho dali mezi ty větší 

děti, protože on by naprosto s nima souzněl, prostě v pohodě, by to nebyl to problém a pani 

ředitelka mi tenkrát řekla, že až přinesu papír, že je všech směrech geniální, takže se se mnou 

o tom bude bavit, což teda mě naštvalo, protože nikdo není ve všech směrech geniální, že jo. 

Takže jsem ho prostě vzala, říkala jsem si, tak já vám prostě ten papír přinesu a šla jsem do tý 

poradny, ale pak jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná, takže jsem si Vašíka nechala doma, 

vykašlali jsme se na školku, ale už vlastně jsme se teda v tý poradně...,takže už nás nepustili, 

nechali si nás tam, takže jsme tam vlastně začali chodit, ale jakoby původně jsme to neměli 

ani v plánu.  
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Že to vlastně všechno bylo na požadavek školky? 

Matka: „No, prostě mě naštvali, protože prostě by mělo všechno bejt vo domluvě. No, to je 

prostě, no prostě dítě ADHD, dítě je problém a chytrý dítě je taky problém. Každý jiný dítě 

než průměrný, je problém, že jo. Takže to byla ta příčina, že jsem tam šla, no, do tý poradny. 

Vašek se ještě pak do školky vrátil rok před školou nebo...? 

Matka: „To se vrátil, ale to vlastně taky bylo, protože on vlastně nebyl rok před školou, že jo, 

takže jsme platili celej rok školný, protože nebyl předškolák a oni mi vysvětlili, že není pravý 

předškolák, takže... 

I když už věděli, že jde do školy? 

Matka: „On měl papír vlastně, a i když už byl pak přijatej do školy, měl prostě, absolvoval 

zápis a přišel papír, no asi stejně, ale jako chodil do předškoláků, to teda na základě, díky paní 

doktorce (psycholožce z PPP), která napsala vyloženě, že doporučuje, tak ho teda do těch 

předškoláků dali, no, protože jinak by se tam... Takže to bylo se školkou takový složitý, no. 

Ale vrátil se tam pak a byl v předškolácích spokojenej, to bylo jakoby v pohodě, už. Protože 

už byl větší a už... 

Už se ve vaší rodině, jako širší rodině vyskytlo nadání? 

Matka: „Vono to je, jako co je nadání, třeba ten H. (bratr Vaška) je taky šikovnej. Ten starší. 

A ta S. (sestra Vaška) taky. To, ta je jí dva a půl a taky umí celou abecedu a ta už ji nejenom 

čte, ale už ji píše. Já se úplně už bojim, já už nechci (smích), protože prostě, no není to 

jednoduchý s takovejma dětma, no. Takže...“ Otec: „V tý širší rodině asi by se dal zmínit R.“ 

Matka: „Jo a M.“ Otec: „ A M.“ Matka: „To jsou sestry, její děti, ty jsou taky jako, takový 

jiný, trošičku.“ Otec: „Ty to dokazáli i uplatnit v životě, v praxi. Oba dělaj to, co je zajímá, co 

je baví.“ Matka: „To jo, no.“ 

A v jaké oblasti pracují? 

Matka: „No, ta jedna je přes počítače.“ Otec: „Dělá v podstatě programový aplikace.“ Matka: 

„Pro Microsoft.“ Otec: „Druhá odešla ze školy, protože si nerozuměla ani s profesorama.“ 

Matka: „Odešla z vejšky, protože jsou blbý. Ale přesto jakoby školí teďka vysokoškoláky.“ 

Otec: „Školí a několik let dělal pro Microsoft velký prachy. Protože z něj zase chtěli udělat 

úředníka vedoucího tady velkejch projektů v Čechách. To řek, že to dělat nebude, ani za cenu 

peněz. On má svojí firmu, dělá různý aplikace, to co ho baví. M. dělá v oblasti přírodních 

věd.“ Matka: „No, ta prostě jezdí po světě a zkoumá plže a mlže.“ (smích) 

To je hezký obor. 

Matka: „Je zažraná, jí to bavilo odmalička, vona si šla vyloženě za svým cílem.“ Otec: 

„Dneska jí zvou na stáže různě, cíleně její jako osobu.“ Matka: „Že je opravdu dobrá, no.“ 
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Otec: „Ta má taky, si myslím, spokojenej život, v podstatě.“ Matka: „No, že jakoby, to je 

pravda, že prostě to nadání...“ Otec: „A zúročila to velmi dobře. Ale máme samozřejmě i 

spoustu protipólů.“ (smích). Otec: „No všechno musí bejt v rovnováze.  

Jak jste se dozvěděli o možnosti předčasného nástupu do školy? 

Matka: „No, v pedagogicko-psychologický poradně, protože on jak tam chodí od tří let, tak 

vlastně tam bylo, prvotní bylo, že to může být ten spurt toho, prostě všeho, a pak ty děti se 

zastaví, že jo a ostatní ho doženou, ale už to dítě je sice chytrý, ale není to jakoby to nad, 

takže nás vlastně od těch třech let pravidelně furt testovali, a já nevim, ono se to pozná až 

někdy v deseti letech jakoby s jistotou, že ... Ale jakoby pořád, pořád, i teď jak jsme byli 

teďka vlastně, tak pořád tam je prostě x-věcí výraznej nadprůměr, x-věcí je nadprůměr a 

jenom průměr má tu grafomotoriku. Tím tempem práce, který je právě spojený s tou 

zhoršenou grafomotorikou. Takže vlastně díky tomu a těm všem testům, co dělala pani 

doktorka, tak viděla, že prostě v těch pěti letech už naprosto ty školní, jakoby pro ty 

předškoláky dává. Takže my jsme vlastně říkali, že není na co čekat, protože já nevim co by 

v tý školce dělal. On by úplně ztratil rok a jako by se nevyvíjel dál. Zas na druhou stranu je 

otázka toho sociálního, kdy ten Vašek je prostě takovej prostě křehkej, otázkou je, jestli je to 

povahovej rys, že by byl křehkej i za rok a nebo, jestli by to jakoby bylo lepší. Teď, jak byly 

problémy trošku v tý škole, tak jsem si to i vyčítala, že jsem možná, jsme ho možná měli 

nechat“ Otec: „Hm.“ Matka: „A pak zas na druhou stranu jako, von prostě nebude bojovník, 

nikdy, von prostě není takovej, takže je možný, že by to za rok..., von prostě bude takovej 

prostě mírnej pořád, že jo.“ 

To by mohlo být i za rok? 

Matka: „No právě, že bysme asi se tomu taky nevyhnuli, on se prostě musí nějak srovnat s tou 

realitou, no. Ale prostě jakoby z hlediska těch vědomostí a toho, on i vlastně jakoby sociálně, 

jako, že vydržel, byl schopen samostatný práce, byl schopen samostatně si dojít na oběd, 

všechno, to jako jo, no. Tam spíš je křehkej jakoby na ataky těch...“ 

Na nějaké konflikty mezi dětmi? 

Matka: „A on je takovej introvert, takže to neřiká, neventiluje, tím pádem se tím trápí, a tím 

pádem se prostě tohle jakoby neřeší, než se na to přijde, že jo. Že prostě to nevyřvává a 

nehysterčí, takže jako, todle byl prostě. Ale to by asi bylo, si myslim, i za ten rok, no.“ 

Paní učitelka mi to říkala. Že to bylo nějak těsně po tom, co mi to vysvětlovala, a že se to 

snažila i jako před tou třídou jakoby i řešit. 

Matka: „No my jsme za ní byli, on nám vlastně jakoby, protože on to neřek, že jo. On vůbec. 

On byl prostě strašně jakoby vystresovanej a začal právě tikat. Začal prostě mrkat, začal 
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takový jako i verbální už projevy, což mě teda vyděsilo, protože už začal jako hekat. A už 

třeba brácha u televize, Vašíku nedělej to. Takže to už mu jakoby ukotvovalo, že to dělá 

špatně, že jo. Takže pak jsme byli u psycholožky, jako u klinický psycholožky. Ta nám řekla, 

že on prostě potřebuje klid, což v naší rodině (smích) je trošku problém, protože je nás hrozně 

moc a každej ňákej a tam to prostě jako, prostě se tam pořád něco děje. Takže jako, tak jsme 

to ale nějakým způsobem, jakoby s ním víc mluvit, ale potom sem se s nim, v podstatě 

křížovým výslechem jsem dohnala, aby, a teprve on se odevřel a rozbrečel a teprv to řek, že 

vlastně v tý škole, ty děti. Jako největší problém byl, ty děti, za prvé teda stres 

z pětiminutovek, to je, já jsem paní učitelku prosila, ona mi tvrdí, že to nedělá, má v žákovský 

známky z pětiminutovek, nevim. A Vašíček mi tenkrát řekl, že je úplně vyřízenej, když řekne: 

„Máte na to pět minut.“ A on je vyřízenej tím pádem, protože v hlavě má jen ten čas. A 

neudělá nic. A to mi řiká, že to nedělá, ale mě nepřijde, protože to řikal i jeho spolužák, že by 

si to vymyslely ty děti, nevim. Pak nějakou dobu nedělaly a teď to maj zas, tak...“ Otec: „To 

ještě vylepšili, že kdo skončí poslední, tak...“ Matka: „No to je prostě...“ 

Tak dělá co? 

Matka: „Oni si stoupnou, paní učitelka říká příklady, oni musej křičet výsledky, kdo ten 

výsledek nezakřičí nebo ho prostě... Kdo zakřičí a dobře – sedá si, kdo zůstane stát poslední, 

tak musí zazpívat nebo říct báseň.“ 

Ano, to tam bylo. 

Matka: „Vašík mi říká, maminko, jako já stojim a takhle se klepu. Já řikám: „A ty si někdy 

zůstal poslední?“ Ne, nikdy, ale klepe se, že zůstane. Mně to prostě přijde úplně jako špatně, 

teda. Ale tohle jsme řešili u H. (bratr Vaška), ten byl taky vystresovanej, paní učitelku má 

teda milionovou, zlatou, taky to dělala, tak já jsem za ní byla, prosila jsem ji prostě, tak to 

vždycky přestala na měsíc a pak to zase začla, takže. Ale asi ten Vašek si holt bude muset 

zvyknout. Jako my už s tím nic víc neuděláme, že jo a nechci tam jako nějak dělat scény, teď 

jsme se i domluvili s pani P. (psycholožka z PPP), že mu nebudeme dělat individuální plán, 

s tím, že je předčasně zaškolen a má tu grafomotoriku oslabenou, takže je prostě pomalejší 

v tom psaní, i v matematice psaní těch čísel, takže to prostě necháme, nebudem je tam jako 

nějak prudit s tím, že stačí individuální přístup v těch oblastech, kde vidí, že už jakoby to má 

zmáknutý, tak doufám, že jako to bude nějak fungovat.“ 

A jak jste vybírali školu pro syna? Bylo to dané nebo? 

Matka: „To bylo daný, tady, prostě. My jsme vybírali, viď?“ (směrem k otci). Matka: „Jsme 

fakt jako...“ Otec: „To je pro nás neřešitelný.“ Matka: „My jsme chtěly, protože ty školy, třída 

speciélní pro nadaný děti neni, ani...“ 



126 

 

Nikde v okolí? 

Matka: „Nikde prostě. Ani na okrese, v rámci já nevim, města T., města B., já nevim, co by 

bylo schopno, co bysme byli schopni, protože máme těch dětí hodně a voba... vlastně já když 

už se vracim do práce, to prostě se nedá ani jakoby časově zvládnout. Pak jsme jediná ta je 

v Praze, pro tydlety nadaný je jediná, že se zkouškama, že je to vopravdu pro ty, ne pro ty 

prachatý, ale pro ty vopravdu pro ty chytrý děti.“ 

To je na náměstí Curieových asi? 

Matka: „Ano. Ta je jediná a tam, prostě, ale to je... Já bych si tam musela najít práci, a pro tu 

malou školku, což je už to neřešitelný, hledat školku, když tam nebydlim a ještě bysme 

nemohli bejt nikdo nemocnej z nás, když by jeden vypad, tak už by, takhle vlastně cokoliv se 

stane, tak ten Vašík do tý školy dojede a přijede mi z ní domu.“ 

Autobusem normálně? 

Matka: „Autobusem, má (zde v místě školy) babičku, má tam bráchy, vždycky někdo, mám 

tam kamarádky, že jo, máme tam spoustu, jako zázemí tam je, vždycky někdo se najde, kdo 

ho třeba vyzvedne, pomůže nebo tak. Takže to bohužel teda bylo daný. Tím, že jsme prostě 

natrefili, no já nevim, paní učitelka jako jo, dobrý s tím, že ale bohužel prostě si myslim, 

podle mého názoru, ona už chce jít v klidu do důchodu.“ 

Paní učitelka mi říkala, že už je před důchodem. 

Matka: „Ona už prostě to chce vodklepat bez jakejchkoliv výkuvů ať nahoru, tak dolu. 

Nemyslim si, že prostě by byla nějaká …, ale ten způsob tý komunikace tý, prostě je, má to 

zažitý, má to zažitý z toho socialismu, no. Takže tam asi těžko jako, ale je fakt, že když jsme 

tam byli, ze začátku z nás byla vyděšená, protože se úplně hrozila, co všechno jako budeme 

chtít, dokonce fakt to bylo nepříjemný, protože jako že jsme takový jako příliš ambiciózní 

rodiče, kteří si jako honí svý nedosažený ambice jako dítětem chudákem, jo, tak to už 

poznala, že to fakt tak není a jako je lepší ta komunikace než byla. I vlastně po tomhle, co se 

stalo, tak ona to s těma dětma fakt řešila, pomohlo to, takže i jakoby… takže to dopadlo ku 

spokojenosti všech, že jo, ten Vašek viděl, že když to řekne, tak se to vyřeší a vlastně ona 

viděla, že asi po ní nedupem, ale snažíme se řešit problém, že jo, nám je jedno, jako my 

neříkáme, že to někdo zavinil, jo. Takže jako je to lepší asi. A zbytek si bude asi muset 

zvyknout no.“ Otec: „V tom přístupu to není ani pro ni jednoduchý asi, při tom počtu dětí.“ 

Matka: „Vona má, to je pravda.“ Otec: „To je prostě neřešitelný, jakoby stát garantuje něco, 

co je pro ty lid nezvládnutelný. Když to vezmu ke svý práci nebo k vašemu studiu, to je jako 

byste si vzala vo deset předmětů víc a musela to zvládnout. musíš to zvládnout, protože my 
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jsme to slíbili. vono to tak nefunguje, jako kdyby tam těch dětí bylo osmnáct nebo dvacet, tak 

se to dá, ale při třiceti lidech, to je prostě jako…“ 

Paní učitelka mi říkala, že tam má ještě nějaké dítě s hendikepem. 

Otec.: „No.“ Matka: „(Žák) T. má těžkou vadu sluchu, takže ten vopravdu je na tom špatně, to 

je pravda, ještě tam je holčička po nějakom velkym úrazu, takže tu musí sledovat hrozně, aby 

jako, jako má tam asi, má tam jako těžký ty děti, někerý jsou ADHD, že jo, jeden se dokonce 

vrátil do školky snad.“ 

Ano, to jsem taky jako zažila, to mi vysvětlovala. 

Matka: „Jako nemá to asi jednoduchý, no.“ 

V té škole už není jiná první třída? 

Matka: „Ne, ne. Tam právě to nerozdělili. Pan ředitel právě kvůli tomu (žákovi) T., který má 

vadu toho sluchu, tak slíbil mamince jeho, která sehnala i nějakou, že by dostali nějaký peníze 

a prostě asistenta, von odmít asistenta, že by to rušilo výuku, takže tam je to úplně prostě 

špatně, takže slíbil, že rozdělí tu třídu a nerozdělil je, no. Von jde po penězích.  

(Já musím říct, že jsem teda musela hodně bojovat o to, aby mě tam vůbec pustili, hodně přes 

toho ředitele i přes učitelku.) 

Matka: „Jediná úspěšná, protože pani P. (psycholožce z PPP) jako, že na ní nemaj čas, když 

tam chtěla.“ 

Mně nejdřív učitelka říkala, že už jsem tam já, že ji nechtějí.  

Otec: „To je problém ředitele, nikoho jinýho. Protože ředitel, co si budem povídat, je 

dosazenej radou obce, kde prostě je nějaký politický složení, a von prostě z jejich vůlí padne, 

tak má úplně hrůzu, kdyby se vynesla nedej Bože nějaká informace, že třeba tam je někdo 

neschopnej. Von brání jakýmukoliv způsobu úniku informací nebo informačních toků, který 

není ze zákona povinen vydržet a hází klacky pod nohy všem, který se snažej něco tam udělat 

lepší nebo pro někoho. To je prostě úplně zoufalý a myslim si, že i oblast celýho školství. 

(Naštěstí se teď nedávno změnil zákon, že se budou ředitelé měnit po šesti letech.) 

Otec: „Když bych to vzal do český reality, tak prostě, kdo zas bude mít na tý obci známí, tak 

se prosadí. Bude to pořád stejný.“ Matka: „Tak třeba někde, nemůžem bejt…“ Otec: „Tak ve 

školství ne, ale výběrových řízeních a soutěží jsem zažil tisíce a prostě, ale prostě tak jak je to 

v jednom oboru, tak je to úplně stejný v jiných oborech. To si nemusíme vůbec nalhávat. A je 

to na škodu věci, protože kdyby… Tady byli třeba mladý učitelé, chlapi, který, ty děti je 

milovaly, oni dělali všechno, oni dělali muziku, dělali kroužky zadarmo, všechno.“ Matka: 

„Dokonce se učitelky vzdaly svého osobního ohodnocení, protože na ně nejsou peníze.“ Otec: 

„Aby je udrželi.“ Matka: „Aby tam zůstal.“ Otec.: „Kvůli dětem, to ani né, že by to byla 
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dobrá učitelská parta, ale prostě ty děti.“ Matka: „Voni ho milovali, von byl úžasnej, dělal 

navíc, no a byl to chlap, že jo. Dneska, to se vůbec nevidí.“ Otec: „Dělal navíc, tak šel 

z plochy, no. Udělal jim sportovní den, kterej skončil kvůli tomu, že je zima.“ Matka: „No, 

voni mu tak jako fakt, to bylo jako, no nebylo to hezký.“ Otec: „A pak ty ostatní postupně 

jakoby ztrácej zájem a proč by dělali něco zadarmo, když to vedení jim prostě jako klade 

překážky.“ Matka: „Za každý dobrý skutek jsou spravedlivě potrestáni. Tak to už jsme někde 

jinde, ale je to tak. Bohužel, no.“ Otec: „No vono samozřejmě souvisí všechno se vším, ty lidi 

nemaj ani zájem i to, co by třeba měli a najdou si způsob proč nebo důvod, tak to nedělaj. A 

neudělaj to třeba ne proto, že nechtěj kvůli těm dětem, ale třeba natruc tomu vedení. Voni na 

nás taky kašlou, tak mi prostě co.“ Matka: „I když svým způsobem, ale myslim, že ještě pořad 

jako těch kroužků je tam poměrně dost, než Na jiných školách.“ Otec: „Ale jako než předtím 

míň.“ Matka: „To jo, no.“ 

Ale Vašek chodí taky v rámci té školy nebo úplně mimo? 

Matka: „Vašek chodí, chodí i chodil víc, ale my jsme to pak úplně se snažili eliminovat, chodí 

na gymnastiku, protože prostě je intelektuál, Vašek prostě nikdy na pohyb nebyl a nikdy 

nebude, von prostě sporotovec nebude, ale ta gymnastika to je v podstatě tělocvik, různý 

prvky se tam učej.“ Otec: „Vono mu to pomohlo.“ Matka: „Von chodí vod školky už a fakt 

mu to pomahá jakoby, že dává tu normální tělocvičnou tu, jo. Že prostě kotrmelec udělá 

dopředu dozadu, tak na tu gymnastiku chodí.“ Otec: „Není jako úplná placka.“ Matka: „Jinak 

by byl, prostě.“ 

A teď (při rozhovoru) mi říkal, že ho hodně baví tělocvik. 

Matka: „No, jako jo, no vono protože z tý gymnastiky von je napřed, že jo. Von udělá výmyk, 

von samozřejmě ho baví, co mu jde. Takže se naučil vlastně a to díky tý gymnastice a my 

jsme ho vlastně na gymnastiku, protože von byl tuhej celej a ta grafomotorika byla špatná, tak 

vlastně tou gymnastikou, že posílí celou tu kostru, svaly a že to prostě mu pomůže i v tomhle 

a chodí na keramiku při škole. To ho taky baví, no.“ 

Ano, byli jsme jednou na keramice a to mu šlo, měl o tom i znalosti. Byl v tom hodně vepředu 

jakoby, když už měl tu zkušenost.  

Matka: „Jo, to ani nevim. Jo takhle. My chodíme i všichni lidi, co jsou tady, jako jsou tam, tak 

chodíme všichni, chodíme rádi, takže a to ho baví no. To jako jo. A jinak vlastně chodil na 

skauta a to prostě nedával. Za prvý teda už to byl moc toho a za druhý ty výpravy, ty Vašek 

na to úplně někde jinde a voni tam na ně, že jo, se s nima příliš nemažou a Vašek byl prostě, 

on se nezeptal a něco proto, že nechtěl obtěžovat, takže se nezeptal, kde má pití.“ Otec: „A 

dva dny trpěl.“ Matka: „Tak protože a fakt svačinu, tu jsme mu dala, tak mu ji dali ve vlaku 



129 

 

nahoru, svačinu mu dali nahoru a jeli vlakem snad čtyři hodiny a von nepožádal, aby mu ji 

sundali, protože mu to bylo blbý.“ Otec: „A nedosáh tam.“ Matka: „Voni se ho nezeptali, jo. 

kord ty čtyři hodiny, jestli třeba nechce, je zase asi nenapadlo, že si neřekne, protože jim děti, 

ječej na ně. No, takže to jsme úplně zrušili, abychom ho nestresovali. No a chodí na tu 

hudebku, no, to jsem mu já.“ Otec: „To je dílo.“ Matka: „To je vopravdu náročný a nevim, 

no, jako na jednu stranu jemu to pomůže i v tý motorice.“ 

To mi teď (v rozhovoru) říkal, že je těžký to všechno sladit. Říkal, že by potřeboval čtyři oči.  

Matka: „Ale zas na druhou stranu se snažíme deset minut každej den, a von vlastně aby se 

naučil, že prostě ta práce přináší úspěch, protože von vopravdu nešlo to, ale to je hrozný, jo. 

Ten starší hraje na bicí, to je procházka rájem, to se naučí držet paličky a ťuká rytmus. Super. 

A ten Vašek musí housle držet dobře, smyčec držet dobře, koukat do not, ještě koukat, kde ten 

smyčec, no to je prostě šílený.  

A on měl možnost si vybrat nástroj nebo? 

Matka: „Von si to vybral. Já ho prosila, aby si vybral piano, flétnu nebo… Ne, prostě housle. 

Teďka už teda říkal, že možná by jako něco jinýho, jenomže teď už se mu vlastně říkala, aby 

už prostě vydržel, ale je pravda, že jsme jako nějakou dobu dřeli určitý části ňáký a jako nešlo 

mu to, takže ho to nebavilo samozřejmě, já jsem taky jako už byla šílená, takže jsem ho pořád 

opravovala, teď von byl z toho votrávenej a dneska nechala jsem ho dva dny úplně bejt a 

dneska to vzal a šel a šlo to. Že vlastně ale opět tu zkušenost udělal, já řikám: „Vidíš, prostě 

když to nadřeš, pak to necháš uzrát a pak to.“ Takže už zas dneska jakože dobrý, teda jo. Ale 

je to těžký, no. Je to prostě těžký, takže taky mám dilema, jestli ho nechat jako aby si 

vodpočinul a pak prostě si řikám, když tam je ta kapacita, tak by byla škoda nevyužít“ 

(smích). Matka: „Uvidíme, no, když prostě vyloženě, ale pan učitel ho chválí, že jako má 

talent, slyší to a jakoby že dodře, jakoby že je tvrdej, tak to je jasný, když to … Takže ho 

chválí, jako že jo, že je šikovnej no, takže to zkusí, no uvidíme. Na nástroj aby hrál, chceme, i 

ten H. (bratr Vaška) i tu S. (sestru Vaška) chceme, protože je to tříbí to dítě, prostě ta hudba a 

naučí se noty a prostě budou umět něco navíc, to se mu neztratí nikdy, jo. Že si vybral to, no 

to je maximalista“ (smích) Matka: „Jemu se líbily no ty housle.“ Otec: „No, ty housle jsou 

těžký, ale aspoň když u toho vydrží, tak pak přejít k nějakýmu lehčímu není tak hroznej skok. 

Vůbec si nedělám iluze, že by se tim živil, protože…“ Matka: „Tim by asi neuživil.“ Otec: 

„Vzhledem k tý motorice vždycky bude průměr, to tak je, ale bude to mít pro radost.  

To je úplně typické pro nadané děti, že právě v motorice jsou slabší. Ale to tak prostě je. 

Matka: „Jo. No, já mu taky říkám teda, tvůj čas přijde až si vemeš notebook, že nebude psát 

rukou.“ (smích) 
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Právě mě překvapil hodně přístup těch učitelů i toho ředitele, že říkal, že není geniální ve 

všem. Ale to právě je typické pro nadané. 

Matka: „Ale já prostě nechápu, že to někdo jako očekává! Jak může někdo očekávat, když se 

řekne, že někdo je jako nadměrně inteligentní, že bude ve všem. To mi tam říkali taky, když 

… protože mám kamarádky mezi učitelkama – „No, ale Vašek neumí jako všecko, on 

nezvládá všecko líp než ostatní, jako nedávej ho ještě do tý školy, ale já řikám, no ale přece 

nikdo nezvládá všecko, to prostě.“ 

Ale to bylo naprosto na tom vidět, že nemají žádnou zkušenost s nadanými a nejsou v tom 

školeni, prostě nic. 

Matka: „Naprosto, v podstatě oni než jakoby ta pani učitelka poznala tohoto Vašíka, tak voni 

vyloženě jako mezi lidma jakoby nás pomlouvali, že prostě jakoby chceme, co si to 

vymýšlíme, ňáký další ambiciózní…, jo jako vůbec nechápali, voni si prostě mysleli, že jako 

chceme se tady zviditelnit nebo já nevim, no. Takže prostě to bylo takový nechutný. Teďka 

když ho jakoby poznala už, tak mi jako řekne, no Vašík, to je miláček, no von prostě, vo vona 

už vidí, že prostě jo. Takže už je to trošku lepší, jo. Že vidí, že na něm nijak… Protože von 

třeba je úplně vyřízenej, že nemá něco perfektně a ona si jako myslela, že ho snad doma 

tlučem, vona mi říká, že teda von je z toho…, no ale já říkám, ale to von je sám, ale. Von si 

ty, protože jak von ten mozek jeho vidí, že je nemožný, ta ruka, že je nemožná, tak von má 

hroznej jakoby pres v sobě. Naopak, já mu řikám, všechno je krásný“ (smích), „vůbec 

neřešíme psaní, když to „o“ vypadá jako „o“, tak na to kašlu, ať je to, jak chce, jako tlustý, 

tenký, ale von si prostě ty pastičky jakoby ten Vašek na sebe dělal sám, no.  

Měli jste třeba nějaké obavy, když jste ho dávali jako předčasně do školy? 

Matka: „Já tim, že on je sedmnáctýho září, tak jako, tam je (žák) T., je třicátého července 

nebo nějak tak, tak mi to prostě nepřišlo tak… možná, kdyby byl rozenej někdy v lednu, tak 

bych ještě jako nad tim, i možná v prosinci, takže by tam prostě ještě nepatřil, ale todle mi 

přišlo prostě, že by ztratil rok, jo.“ Otec: „Je to čtrnáct dní, ne víc.“ Matka: „No právě, úplně 

banální, že jo. Takže to jsme neměli.“ 

A jak reagovali třeba příbuzní, jako myslím babičky, dědečkové, jako na ten předčasný 

nástup? 

Matka: „Ne, ty to brali úplně normálně, jako vono k tomu byl, že jo. Von prostě filozofoval 

vod vždycky“ (smích). Matka: „Takže tam jako vůbec, super, v pohodě. Protože, kdo ho znal, 

tak to viděl na něm. I pak ty učitelky v tý školce, když byl v těch předškolačkách, tak řikaly 

prostě když dělali ty práce, voni dělaj s nima, že jo, nějaký ty listy pracovní, tak řikaly 

naprosto, zralej, naprosto pro školu. Takže… Otec: „Tak jsem mu přestal rozumět nebo 
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stačit.“ Matka: „To já už někdy mu nerozumim, no.“ Otec: „Jsme jeli teďka do kina, to je to 

3D kino, já řikám, to jsou jako tři rozměry, tři dimenze, proto je tam to D označený a von to 

by mohlo být 4D v čase, já pam, no to bylo mohlo. A jak se jmenuje pátá dimenze? Já řikám, 

tak to nevim. A šestá? Já řikám, to taky nevim. To prostě počítaj jenom v matematických 

vzorcích, to člověk neumí vidět. Aha. Tak já se podívám někde na internet. Teda naštěstí téma 

vopustil“ (smích) „že mě dostane do úzkých, mu nechci tam mluvit nějaký blbosti, kromě 

toho, že von si to zafixuje.“ 

To je teda dost zvídavý. 

Matka: „No, no von prostě zkoumá jako.“ Otec: „Přijde vždycky s nějakým takovýmhle, ani 

nevim, jak to začal s tim 3D kinem.“ Matka: „Von vždycky co, pak von to rozvede úplně, 

taky tudle řešil nekonečno nebo co, nebo se ptal, co je protoplazma, tak to jsem se ptala 

neuroložky“ (smích) „ta mu to vysvětlila. Já prostě, to jsou věci, že čovek jenom, ještě že je 

ten internet, jo. A řešil nekonečno. Proč někdo nazval nekonečno nekonečnem, že jakoby to 

je, že je to blbý, že by mělo bejt deset krát nekonečno, pak stokrát nekonečno“ (smích) 

„takhle von prostě, někdy je to náročný, teda, no. Ale je fakt, že jakoby tou školou dostal 

ťafku, že by takovej, my jsme koukali třeba dývka co má, když byl menší, tak byl takovej 

svobodnej, von byl takovej, von byl boží dítě vod mala, von byl vysmátej, prostě zlatej, byl 

hrozně pozitivní a ještě byl takovej… teď je takovej servanej.“ 

Protože ta škola, to jsou pravidla a řády. 

Matka: „A teď von prostě, ho to, jako asi ho to, von se musí nějak napasovat.“ Otec: „Musí se 

vorvat, no.“ Matka: „do tý formy toho, ale jako je to rozdíl, no, než do tý školy šel, tak byl 

prostě úplně takovej, teďka na to nemá tolik času:“ 

Jak vidíte celkově tu spolupráci se školou? 

Matka: „No jako ideální to není, ale je to lepší, než to bylo. Pani …, já bych si představovala 

opravdu naprosto individuální přístup, což není možný jako opravdu, to není, to chápu, ale 

vopravdu jakoby vedení k nějakýmu samostatnýmu uvažování, jo, nějaký projekty, aby si 

něco ty děti samy objevily, našly, aby si vo tom povídaly, protože ono všechno je problém, 

pani učitelka mi třeba říká, Vašek, my se o něčem bavíme a on řekne, no vona třeba řekne 

kravička papá trávu nebo žere trávu a von řekne, no protože je býložravec a děti řeknou a pani 

učitelko, co je to býložravec? A rázem jsme v učebnicích třetí třídy. Takže já ztratim půl 

hodiny vysvětlováním dětem látky z třetí třídy a nestihneme tu první. Takže to je vlastně taky 

problém, jo. To je prostě neštěstí úplně. 
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Ale to je pravda, to se tam stalo i při tom mém pozorování.  

Matka: „No, takže a vona mi to v podstatě, vona mi to říká, jako tak to, ale vona mi to jakoby 

vyčítá, že jí jako zdržuje. Jako je teďka třeba chtěla z tý pedagogický poradny ten papír, to jí 

jako zajímalo, jestli to už máme, tak si myslim, že jako to bude lepší, ale nevim, no. Jako 

určitě by se dalo asi líp, no.“ Otec: „Hlavně by měla mít připravený nějaký plány obecně, 

protože po půl roce už ví, v čem Vašek vyniká, v čem je prúměrnej, co mu nejde. A na tom to 

postavit jako. Třeba to s námi probrat, protože by se to mělo promnout i s tou přípravou 

doma, s prací doma, to nedopadne.  

To bylo ideální? 

Matka: „No, vona ani nám nedala kontakt… a máme na ní telefon, a když se cokoliv děje, tak 

jí pošlem smsku, ona nám, prostě není problém, ale tadle paní učitelka prostě nechce, ta každá 

přestávka, zazvoní, je pryč. A jako zazvoní, dovede je na oběd a je pryč.  

To je zajímavé, když jsem tam byla já, tak tam učitelka zůstávala o přestávkách.  

Matka: „Tak to nevim, teda, to i Vašek říkal, ne? Teďka (v rozhovoru) to říkal, že tam není. 

No, to není. Protože vim, že tenkrát jak vlastně měl problémy s těma dětma, tak voni ho 

jakoby vyčlenili, jenom jeden z těch dětí nebo dva ho vyčleňovali z kolektivu, jo. Třeba 

přinesli hračky a řekli, pojďte se, všichni děti na hromadě, kolem, všichni se pudete podívat 

kromě Vaška. No, takže von byl úplně vyřízenej a brečel a tím jak brečel, no tak ukázal, že 

prostě ho to mrzí, no a to bylo prostě.“ 

Ale to za mě nebylo. 

Matka: „No protože tam byla paní učitelka, že jo. Takhle, vona když vodejde, vona to 

nevěděla vůbec, že jo. A když jsem to vlastně z něj dostala konkrétně co všecko, tak vona mi 

taky nejdřív jako, že to není možný. A když jsem jí začala konkrétně případ vod případu, tak 

jako že asi teda jo, že ten (žák) T. tam měl to autíčko, že to je pravda, že to, tak pak teprve 

jako, nevim no. Ona prostě všechno bere jako atak vůči svojí osobě a když jí prostě řeknu, že 

to si nemyslim, že někdo je vinen, že jenom chci vyřešit, aby to dítě nebylo nešťastný, že chci 

vidět to šťastný dítě, která tam nastupovalo, i když tam chodí jako, tak teprve potom jakoby, 

že dobrý. Že se přestane bránit, začne nějak konstruktivně.“ 

Že to chce hodně vysvětlování a ujišťování, že to není útok vůči ní? 

Matka: „Já teda jsem mluvila i s výchovnou poradkyní, což je paní učitelka F. a ta je dobrá, já 

se s ní znám, protože už učila naše kolikátý, čtvrtý dítě na tý škole, takže ta mi říkala, kdyby 

jako něco byla, tak jako s ní i jako Vaškovi, kdyby ses třeba styděl za svojí paní učitelkou, tak 

přijď za mnou a jakože mu pomůže, takže tam má jakoby dva vztyčný body, který jakoby ví, 

že za nima může přijít. Myslím, že snad od tý doby, je to dobrý. A i vlastně to vyřešila ta paní 
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učitelka a i zpětnou vazbu ode mne měla, protože jsem za ní došla i potom a poděkovala jsem 

jí, řekla jsem jí, že super, že to vyřešila báječně, že ten kluk je spokojenej a vona jako byla i 

ráda, byla potěšená, takže vlastně doufám, že to jako už bude lepší, že vidí, že prostě nechci 

dupat po ní. Ale samozřejmě asi bych si představovala úplně něco jinýho. A holt člověk musí 

brát, co je.“ 

A co Vašek všeobecně říká o škole? 

Otec: „Říká dobrý.“ Matka: „Von mi řekne, že ho to nebaví, a když se ho ptám konkrétně, co 

ho nebaví, tak vlastně z něj vyleze, že ho to jako docela i baví. Von prostě neví, von asi si to 

taky představoval jinak, samozřejmě ho nebaví ten styl, to psaní ho nebaví, protože to mu 

nejde, je prostě pomalej, takže von má stres, že to jako nestihne, teď voni to musí dopisovat, 

to taky je samozřejmě dilema, on mi říká, že to, co nenapíše, musí dopsat o přestávce. Protože 

mi nosil domu svačiny. Se ptám, Vašíku ty nesvačíš? No já to musím dopsat o přestávce, ale 

já maminko, nevím, jak dlouho, von si nepředstaví ten čas, takže von si to ještě píše, ani 

nezačne jíst, aby to stih napsat.“ 

Ale co jsem tam byla já, tak jim to učitelka dávala dopsat na začátku další hodiny.  

Matka: „No paní učitelka mi tvrdila, že o přestávce jim to nedává. Tak já prostě, nevim, jestli 

to ten Vašík takhle zblbnul, že to někde zmatlal.“ 

Spíše jim to dávala (jako bylo jich více, nebyl to jen Vašek), dopisovat další hodinu. 

Matka: „Tak možná jo. Von taky, jak má hokej v tom čase, nebo jestli to tak pochopil, že 

musí. No je pravda, že už svačiny jí. Ale chce to asi komunikovat, prostě jí to říct na rovinu a 

ona prostě pak nějak, no já nevim, Vašek je…jako, že by říkal, že do školy nechce, to taky ne. 

I jak se to srovnalo s těma dětma, tak si myslim, že je víc pohodě. Říká, že ho baví prvouka, 

protože tam je něco novýho, třeba když teďka brali nějaký velikonoční zvyky, to ho hrozně 

bavilo, takže právě ty předměty, co mu jdou. Matika ho nebaví proto, protože píše ty čísla 

strašlivě a pomalu, ještě z těch časových těch a psaní ho nebaví. To je jasný.“ 

Vy jste nějak říkala, že se vám svěřil, že se nudí? Tak to už teď nějak pominulo? 

Matka: „To už neříká, no ale, protože voni berou to všechno, co von už vlastně umí, teď právě 

jak brali ty velikonoční zvyky, tak některý neznal nebo některý nevěděl, tak jakmile začali 

něco novýho, tak to ho baví. A tamto prostě vydrží. Je fakt, že paní učitelka říkala, že až se 

naučí číst pořádně, že ona mu prostě teďka nemůže šoupnout papír s nějakým jiným úkolem, 

protože von si to nepřečet, protože to nám zase říkali, ať ho neučíme číst, že prostě ať to sám 

zvládne, takže jsme orientovali úplně na něco jinýho, takže neuměl, takže teďka už umí číst, 

tak doufám, že opravdu když bude vědět, že mu dá papír s nějakejma úkolama. To mi slíbila, 
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že to tak udělá, ale že prostě zatím když číst neuměl, takže jakoby…“ Otec: „Tak to ani 

nemělo smysl, aby tam stála a vysvětlovala mu novej úkol.“ Matka: „Takže doufejme.“ 

A jak si Vašek podle vás vede ve škole? 

Matka: „Já nevím, jako určitě si myslím, já si to jako vůbec nedovedu představit, já jsem ho 

tam nikdy neviděla, jako nosí jedničky a dvojky a určitě jsou děti, který nosej jenom jedničky. 

Třeba ten (žák) T. (se sluchovým postižením), tak maminka s ním denně studuje, protože 

musí, aby to, tak ten má jednu dvojku za celej rok v žákovský. Tak to Vašek má třeba za ten 

měsíc pět nebo tři, čtyři dvojky mezi jedničkama, což vůbec neřešíme, ale nemyslím si, že by 

tam byl ten „krhounek“ nejlepší. Jak nevim, myslim si, že jako dobrý. Ale ani bych nechtěla, 

aby byl von jako vyčleňovanej, že to jen ten chytrej, ještě chudák s houslema a ještě brejle a 

vůbec odepsanej. Ale von prostě tim jak je pomalej, tak si myslím, že jako bude normálně. 

V těhletech předmětech jako je prvouka, vlastivěda, to ho prostě bude zajímat, tak v tom asi 

bude potřeba, aby mu šoupla něco navíc, já nevím, co myslíš?“ (Obrací se na otce). Otce: „No 

on bude vždycky trochu pomalejší, pokud součástí toho bude písemnej projev. Do doby než 

mu začnu tolerovat škrábání, což je v nějaký pátý, na druhým stupni už to psaní nikdo moc 

neřeší, kromě hruběk.“ Matka: „No ona mu teďka nepsala paní psycholožka P., aby zohlednili 

to tempo a ten krasopis.“ Otec: „On bude mít takovou tu tendenci směřovat na přírodní vědy. 

Tak k tomu bude inklinovat a ty nový informace a bude je umět prodávat, protože už teď si 

myslim, že má docela slušnej základ. Tak v tom bude vynikat oproti ostatním. Co se týče těch 

věcí týkajících se psaní, tak tam bude průměr. Tak to si nemusíme říkat, že by se dostalo nad 

ty ostatní žáky. Že spousta lidí to napíše líp.“ Matka: „Mně se líbilo, jak mi jednou 

vysvětloval z menzy nějakej pán, jsme se bavili o tom, co je vlastně jakoby lepší? Jestli je 

lepší precizní pomalé dítě a nebo rychlej zbrklouš, kterej ale prostě půlku z toho zmrší, 

protože tím jak je hrrr, hrrr. A von se smál a říkal, že je to úplně jedno. Když vlastně máte 

tydle dva lidi, nějaký profesory, dáte jim každému sto stejnejch otázek, tak ten zbrklouš 

rychlej je bude mít všechny, ale půlku z toho blbě, ale ten precizní jich udělá jenom půlku, ale 

bude je mít všechny dobře, takže vlastně ve finále to vyjde nastejno, tak to mě uklidnil, že je 

to vlastně fuk. Ale my prostě nemáme žádný ambice, abychom ho někam rvali, nám je to 

jedno, my chceme aby byl spokojenej a aby se rozvíjel, když už má tu kapacitu, aby se 

rozvíjela, abychom ho nenechali „hnít“, ale jako že by jsme ho někam tlačili, aby byl nějakej 

nejlepší, to vůbec.“ Otec: „Měly by bejt nějaký podněty, aby došlo k výběru a získaval ty 

informace, který ho zajímaj a s tou školou si myslim, že to bude tak v souběhu a že se to 

hlavně nikdy neprolne, že prostě splyne na tý základce. Třeba potom dál, pokud by chtěl jít na 

střední školu nebo na gympl…“ Matka: „Na ten třeba osmiletej, že by tam byl zápřah větší.“ 
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A ten je ve mestě B.? 

Matka: „Tam je právě dobrej ten gympl, docela má dobrý jméno, ale berou tam ze 110 dětí 

třicet a je otázka, jak zrovna bude v rozpoložení, von je prostě „stresák“. A pak jsou ještě v P., 

no ale to je prostě, von je prostě malej a v dnešní době, to se nedá... No tam jde prostě vo to, 

že mu votrávíme jakoby ten zbytek toho dne, že von ho bude trávit hodinu na cestách, teď já 

budu vystresovaná, nevim, kde je, aby ho někdo nevodtáh, protože je malej, teď furt na 

mobilu, no prostě, a aby to bylo vůbec přínosný. Že by musel vstávat.“ Otec: „Že by přišel 

unavenej, pak úkoly, padne do postele, ráno vstávat, bude úplně psychicky vyčerpanej a 

skončí to fiaskem.“ Matka: „To není cíl, má tady kámoše, aby si hrál taky, aby měl nějakej 

volnej čas.“ 

A rozvíjet se může i na těch kroužcích? 

Matka: „Já si myslim, že von si časem musí nají něco jakoby co ho baví. A tam (myšleno ve 

škole) teda v tomhle směru žádný kroužky nejsou, jakoby toho jeho zájmu. Budem muset 

zkusit ten B., ale zase se bojim toho, že abych ho nenacpala na příliš toho, aby to nepřekročilo 

tu hranici, aby měl taky tu radost z toho, aby se taky jenom válel. To je taky potřeba, nedělat 

nic. Prostě si hrát, stavět, vypnout a mít pohodu. Takže zatím h necháváme úplně žít. Je fakt, 

že se s ním moc nepřipravuju na tu školu, že první třída, si myslim, že bych možná měla víc, 

trošku hřešim na to, že to dává, ale jako nechávám ho žít.“ 

A máte teď třeba nějaké nejistoty, obavy do budoucna? 

Matka: „Jakoby z Vašíka? To ne, že by obavy, vyloženě, myslim si, že si to vykomunikujem, 

já nejsem typ, která by mlčela, takže když uvidim, já jsem lvice, chráním děti, takže voni to 

už i vědí, mě znaj, mám tam čtvrtý dítě na tý škole, takže všichni mě znaj, vědí, že nejsem 

hysterka, prostě to vykomunikuju. Takže to se nebojim. Když bude problém, tak ho půjdem 

vyřešit. To i ten Vašek, to ví, takhle jsme si to řekli a von hlavně musí říct, to je u něj ten 

problém.“ 

A jaký je váš názor na třídní učitelku? 

Matka: „Já nevim, takhle, myslim si, že ona dělá co je v jejích silách. To jako asi jo. Že by si 

člověk představoval něco jiného, to je jedna věc.“ Otec: „Ze začátku byl z naší strany… 

kladení překážek, protože očividně neměla to té spolupráce chuť. Ani po oficiální ani 

neoficiální stránce a to si myslim, že už dneska dělá v rámci svých možností maximum.“ 

Matka: „Určitě, tak dělá asi to, co je v jejích silách. Jako určitě by bylo něco jiného, kdyby 

měl mladou holčinu po škole, která prostě vymejšlí, je otevřená k těm novejm alternativním 

věcem, ale zase na druhou stranu ona je, jí se dostávaj děti (myšleno na gymnázia), ona 
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hrozně naučí ty děti, ona tím jak je zase pedant, ale všecko je to ten dril, je to taková dřina, ale 

naučí, když se třeba do toho gymnázia v B. dostaly dvě děti z jedný třídy.“ 

Z její třídy? 

Matka: „Z její třídy, což si myslím, že je absolutně úspěch, protože když se ze 110 dětí bere 

deset a z jedný místní třídy se dostaly dvě, tak to je úžasný. To je vlastně široko daleko, to je 

okres. Takže vona je zase vopravdu naučí ty děti. Takže mně třeba, já nevim, kdo tam byl, jo 

byla tam nějaká praktikantka, tak říkala, že prostě úžasně pracuje s těma dětma, že prostě je 

dokázala zaujmout, že ty děti spolupracovaly. Já nevim, těžko říct, ale je pravda, že výsledky 

má, to určitě. Já si myslím, že až se trochu poznaj, vona zjistí, vona se bála toho, vona se bála 

nás a že mi budem něco chtít, já nevim co a teďka se to trošku to, až vlastně zjistí, že nám jde 

o toho kluka, tak vlastně je účel, aby jí šlo taky o toho kluka. A pak to bude dobrý. Já jsem jí 

to i řekla, já chci to usměvavý dítě, co sem přišlo. Já prostě udělám všechno, aby to bylo. A 

vona jako, jo, že jo a vlastně po tom, jsem za ní byla, že prostě jo, vona i měla radost z toho, 

že prostě se vyřešilo. Vždyť opravdu vono to bylo o sto procent lepší. Je vidět, že to jde prostě 

jakoby líp. Myslím si, že v rámci možností je to lepší a lepší.“ 

Když byste si mohli říct cokoliv, aby ta škola dělala, co by vám pomohlo? 

Matka: „Aby je rozdělili tu třídu. Aby vona měla prostě patnáct dětí.“ Otec: „Bez ohledu na 

na vzdělávací program, je prostě todle pro ty děti katastrofa.“ Matka: „Aby ty děti měi pocit, 

že je na ně dost času, aby si s ní mohly pormluvit, aby nebylo, honem, honem, další.“ Otec: 

„Ten počet žáků ideální je asi dvacet… To by ty školy měly dělat i za cenu, třeba do tý třetí 

třídy, ta třetí třída je taková zlomová a pak už se to posouvá, aby ty děti měli možnost tohodle 

toho rozvoje, v těch prvních třech třídách, pak se to hodně vytřídí, mezi těma dětma se to 

vyselektuje, todle to je úplně katastrofa.“ Matka: „To myslim, že řikaj všichni rodiče v tý 

první třídě.“ 

Jak byste zpětně zhodnotili rozhodnutí, že šel předčasně do školy? 

Otec: „Já si myslím, že je to dobře.“ Matka: „Já jsem byla na vážkách, jako myslím si, že 

jakoby určitě by ten rok stagnoval naprosto (myšleno v mateřské školce), von sám, když se ho 

zeptám a Vašíku nechtěl bys radši do tý školky zpátky? A von mi řekne, že ne. Protože to 

prostě už nebylo vo ničem.“ Otec: „Mezi těma dětma…“ Matka: „Jako chvíli, kyž si nechal, 

že byl v tom takovej „ťunťa“ a nechal si tak ubližovat, Ježiš Marjá, to jsem jako neměla, ale 

asi ne, von se prostě dřív vobrousí a dřív si na to zvykne, dřív se naučí s tím pracovat nějak. 

Takže asi ne, protože já si myslím, že by bylo větší zlo, kdyby ten rok ještě byl v tý školce. 

No úplně vo ničem.“ 
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Jaké byly poslední výsledky z vyšetření v PPP? 

Matka: „Vím, že vlastně v průměru měl grafomotoriku a to tempo práce, které je s tím 

spojený. Nadprůměr, já si to přesně nepamatuju, výraznej nadprůměr měl vyjadřovací 

schopnosti, což vopravdu von je šikovnej, von chápe slova, chápe spoustu věcí, jakoby těch 

sousloví. A sluch, tu sluchovou diferenciaci, to ona mu říkala, že slyší jak netopýr. No 

vopravdu, že vopakoval jako různý, měnila třeba jenom hlásku a všechno dal. Vona i říkala, 

že všechno dal, vlastně i poznal která to je, která byla jinak v tom slově, že vopravdu a to byly 

třeba nesmyslný slova, takže v tom fakt je dobrej, ale tak to má od Pána Boha, s tím se narodil 

a jinak to měl, no část byla, něco měl i nad deset let, mi ukazovala ty grafy a něco měl prostě 

na těch sedm, sedm a půl a todleto měl na těch šest. Paměť má taky dobrou. Vydrží 

s pozorností – to je vlastně i povaha, von je klidnej, introvert, a že prostě… Otec: „Von 

odmala si nejvíc vyhraje sám.“ Matka: „A i jako dlouho, von byl prostě na písku a von si tam 

sednul, našel si dva kamínky a von si tam prostě „šmrdlal“ hodinu. A hrozně se potvrdila ta 

akcelerace vývoje, že je tam pořád. Vlastně pořád to jde dopředu, že t zatím nezůstává stát.“ 

Tak děkuji, to byla moje poslední otázka.  
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Příloha č. 5: Tabulka kategorií a subkategorií vyplývající z pozorování ve 

škole a z rozhovorů s třídní učitelkou, Vašíkem a jeho rodiči (tabulka) 

 

Kategorie: Subkategorie: Příklady: 

Charakteristiky Vašíka Kognitivní charakteristiky 

Vašíka 

Dobrá paměť, brzká 

schopnost čtení, široká slovní 

zásoba atd. 

 Sociální charakteristiky 

Vašíka 

Stranění se vrstevníkům, 

neprůbojnost, přecitlivělost 

na „ataky“ spolužáků atd. 

 Emocionální charakteristiky 

Vašíka 

Citová labilita při 

neúspěchu, pláč atd. 

 Zájmy Vašíka Široké spektrum zájmů – 

vesmír, chemie, 

encyklopedie, housle, 

keramika, gymnastika atd. 

 Problémy Vašíka Pomalé pracovní tempo, 

špatná grafomotorika, citová 

labilita atd. 

Vašík o sobě Kognitivní charakteristiky Zájem o čtení, bohatá slovní 

zásoba, znalost cizích slov 

atd. 

 Sociální charakteristiky Kamarádství s vrstevníky i se 

staršími dětmi atd. 

 Silné a slabé stránky Stres, neurotické projevy, 

introvertnost, perfekcio-

nismus, inteligence atd. 

 Zájmy Vesmír, chemie, tělesná a 

hudební výchova atd. 

 Problémy Špatná jemná motorika a 

zraková koordinace s jemnou 

motorikou, strach 

z pětiminutovek atd. 
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Zájem o učení Pozorovatelné projevy Prosazování znalostí, 

diskutování, hlášení, 

chlubení atd. 

 Vysouzené projevy Zaujetí úkolem, 

„přemýšlení“ atd. 

 Nemotivovanost/nuda Hra, koukání po třídě atd. 

Komunikace ve škole Komunikace s učitelkou Dotazy učitelky k Vaškovi, 

dotazy Vaška k učitelce; 

hodnocení, intervence 

učitelky atd. 

 Komunikace se spolužáky Opisování atd. 

Chování Vašíka ve třídě a 

škole 

Respektování pravidel Hlášení, úklid, příprava 

pomůcek atd. 

 Neakceptování pravidel Hra, nehlášení, provokování 

spolužáků atd. 

 Pohybová a motorická 

nemotornost 

Neobratnost, neadekvátní 

pohyby, nervozita atd. 

 

 

 

 

 


