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ANOTACE 

 

V této diplomové práci budu zkoumat způsoby práce s poezií, které vedou ke 

zprostředkování porozumění, prožitku z četby a sdílení poezie u čtenářů z 1. stupně ZŠ, a tím 

se podílejí na rozvoji jejich čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

Ve vhodných odborných pramenech a v čítankách budu mapovat podmínky, postupy a 

aktivity, jež by k tomuto cíli mohly vést. Navrhnu a ověřím vlastní praktické aktivity pro práci 

s poezií u žáků prvního stupně. Poznatky o čtení poezie žáky, a práci s ní, se budou vztahovat 

k všestrannému rozvoji dětského čtenáře. Budu sledovat, které specifické přínosy pro 

čtenářství dětí má práce s básněmi. 

Prozkoumám prostor, jenž je poezii v čítankách prvního stupně základní školy určen, 

vyhodnotím z hlediska čtenářství podněty a aktivity, které čítanky malým čtenářům a 

učitelům nabízejí. Má práce se mezi jinými aktivitami bude zabývat i potřebností, přínosem 

dětského přednesu a dramatizace poezie.  

 



ANNOTATION 

 

In this Master’s thesis I will investigate the work technique with poetry, which leads to 

mediation of understanding, experience of reading, and sharing of poetry by students of lower 

primary school, by which they participate on the development of their practice of reading 

poetry, literacy. 

I will map the conditions, methods, and activities, which could be leading to this goal in 

proper scholarly sources and reading books. I will hypothesize and verify my own practical 

activities for the work with poetry for student of the lower primary school. The findings about 

the students’ reading of poetry and their work with poetry will relate to the development of 

the child reader. I will observe which specific contribution the work with poems has to the 

practice of reading literature for children. 

I will examine the space, which is designated to poetry in the reading books of the lower 

primary school; I will evaluate the stimuli and activities, which reading books offer to the 

young readers and teachers. My thesis will among other activities focus on the necessity, 

contribution of children’s recitation and dramatization of poetry. 



ABSTRAKT 

 

Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím ověřených i vlastních postupů podpořit 

rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti, a to především žáků 1. stupně základní školy.   

Pozorovala jsem, jak se vztah ke čtení a čtenářské dovednosti dětí rozvíjejí, pokud je ve 

výuce věnována pozornost čtení básní a práci s nimi. Sledovala jsem také, jak dalece je čtení 

básní, a aktivity s ním spojené, podporováno čítankami, jak žáci s textem pracují a čemu se 

tím učí. Má práce se mezi jinými aktivitami zabývala také potřebností, přínosem dětského 

přednesu a dramatizace poezie.  Pracovala jsem s dětmi z 1., 2., 3. a 5. ročníku základní školy 

a primy osmiletého gymnázia, a to v rámci hodin literární výchovy, tzv. čtení, v rámci 

literárně-dramatického oboru základní umělecké školy a dramatické výchovy. 

Na základě této práce jsem schopná zkonstatovat, že práce s poezií s žáky uvedených 

ročníků má význam pro nalezení či upevnění vztahu k četbě, k porozumění textu. Děti získaly 

zkušenost s metodami, jež k uvedeným cílům vedou, získaly zkušenost ze sdílení poezie, a to 

prostřednictvím individuální i skupinové práce, autorské tvorby, její prezentace, interpretace a 

dramatizace poezie.    

 

Klíčová slova: 

1. stupeň základní školy, čtenář, čtení s porozuměním, čtenářské aktivity, čtenářská 

gramotnost, poezie pro děti, interpretace textu, dramatizace textu 

 



ABSTRACT 

 

The goal of this Master‘s thesis was to support the development of the practice of reading 

and literacy especially of students of the lower primary school by my own and verified 

methods. 

I have observed the development of the children’s relationship to reading and their 

reading skill as long as there was focus on reading and further activity with poems in class in 

lower primary school. I have also observed the extent, to which is reading of poems and 

activities related to it supported by reading books, how students work with the text and what 

they learn by this work. My thesis has among other activities focused on the necessity and 

contribution of children’s recital a dramatization of poetry. I have worked with children from 

1st, 2nd, 3rd, and 5thgrades of elementary school and also from the 1st grade of 8-year high 

school, within the scope of literature class, a so-called reading class, within the scope of 

literary - dramatical branch of art elementary school and drama in education. 

On the basis of this thesis I can state that working with poetry has significance for a 

discovery or an establishment of a relationship to reading and understanding of a text for 

students of the afore mentioned classes. The children have gained an experience with 

methods, leading to the mentioned objectives; they have gained an experience of sharing of 

poetry by the means of individual and group work, authorship, its presentation, interpretation, 

and dramatization of poetry. 

 

Key words: 

primary school, reader, reading with understanding, reading activities, reading literacy, 

poetry for children, interpretation of text, dramatization of text 
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1 ÚVOD 

Už odmalička mám velice kladný vztah ke čtení, za což pravděpodobně vděčím 

svým rodičům a prarodičům, kteří mne knihami téměř zahrnovali. Dala jsem si za úkol, 

že se ke svým vlastním dětem v této oblasti zachovám stejně, jako činili mí rodiče, to 

znamená, také je od dětství „kojím“ časopisy a knížkami. Mám pocit, že u syna, jemuž 

je devět let, se tato snaha vyplácí, stal se skutečně dosti zarputilým čtenářem, a i malá 

dcerka má naše čtení velmi ráda. 

Ze své současné roli učitelky ale vidím, že čtení, a pozitivní vztah k němu, není tak 

automatické, jak jsem si vždycky myslela. Některé děti čtou pravidelně a s chutí, jiné 

méně, některé dokonce vůbec. To mi připadá, a zřejmě nejen mně, vznikají-li 

nejrůznější iniciativy snažící se rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, nepřijatelné a 

alarmující.  

S dětmi pracuji na 1. stupni základní školy, provázím je v 5. ročníku všemi 

předměty. Učím též na gymnáziu, a to předmět Dramatická výchova, na základní 

umělecké škole vedu žáky Literárně - dramatického oboru. To mne přivedlo k myšlence 

využít své pozice a pokusit se, alespoň částečně, pomoci u dětí rozvíjet jejich čtenářství, 

a to prostřednictvím metod, které znám. Jelikož jsem si však byla jistá limitovaností 

svých dosavadních znalostí a zkušeností, věděla jsem, že bude nezbytné seznámit se 

s odbornou literaturou, jež se touto oblastí zabývá. Potřebovala jsem získat povědomí 

nejen o čtenářské gramotnosti, ale také o dalších podnětných a přínosných metodách a 

postupech směřujících k jejich rozvoji čtenářství. 

Jelikož mám velmi blízko k poezii - od 1. třídy na základní škole jsem recitovala, 

stala jsem se členem divadelního souboru, který mimo jiné pracoval s texty 

experimentální poezie, a teď s žáky literárně - dramatického oboru také často pracuji 

s poezií - napadlo mne, že bych se mohla pokusit o rozvoj čtenářství právě pomocí 

básnických textů. Zmínky v odborných publikacích o tzv. apoetickém věku (4., 

5. ročník 1. stupně ZŠ), období, kdy žáci ztrácejí silnější vztah k poezii, a nepříliš veselé 

výsledky anket obliby literárních žánrů u dětí týkající se poezie, mne přesvědčily o tom, 

že se mám o takovou práci pokusit. Proto jsem si vybrala téma diplomové práce, jež zní 

Rozvoj čtenářství pomocí poezie na 1. stupni ZŠ.  
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Doufám, že se mi podaří u dětí, s nimiž budu pracovat, dosáhnout navázání vztahu 

ke čtení, zprostředkovat jim cestu k prožitku a pomocí přemýšlení o přečteném také 

přiblížit cestu k autorské tvorbě, interpretaci a dramatizaci poezie.  
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2 CÍL PRÁCE 

Mým cílem je podpořit rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni 

pomocí poezie, nalézt ověřené postupy, jak takového cíle dosáhnout a také přijít na 

postupy vlastní.  

Přála bych si najít pro četbu a tvorbu poezie v životě žáků mladšího školního věku 

větší prostor. Budu hledat cestu, jak děti uvedeného věku poezií oslovit, dosáhnout u 

nich silného prožitku z vnímání poezie. Chtěla bych najít „kontaktní místo“ – prvek, 

moment setkání, který dětem např. základě dialogu s pedagogem, se svou rodinou a 

veřejností, ale i dialogu mezi sebou samými (myslím tím spolužáky, kamarády), 

pomůže alespoň částečně pochopit a uchopit na první pohled možná zdánlivě 

nepochopitelné a neuchopitelné básnické texty, jež v sobě však mají něco skrytého, 

kouzelného. Doufám, že by k takovému přínosnému a příjemnému setkání mohlo dojít 

prostřednictvím práce, kterou hodlám dětem nabídnout. 

Dalším mým cílem je nenásilně žáky seznámit alespoň s esencí literární teorie 

týkající se poezie (např. některými básnickými prostředky, stavbou básně…). 

V rámci této diplomové práce se budu pokoušet o dosažení některých z uvedených 

cílů také v primě ašského osmiletého gymnázia.  

Problém: 

Nabízí se mnoho otázek, jež souvisí s čtenářskou gramotností v období mladšího 

školního věku, objevují se i otázky související s poezií samotnou.  

Co to vlastně čtenářství, čtenářská gramotnost je? Jaké jsou její složky? Jakých 

přístupů, metod, postupů lze využít k jejímu rozvoji? Co to je poezie? Jaké je její místo 

a uplatnění v lidském životě, speciálně pak v období mladšího školního věku? A jaké je 

její místo v učebnicích - čítankách, jež jsou primárně rozvoji čtenářství na 1. stupni 

určeny, a také v rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání? A mluvíme-li 

o prvním stupni základní školy, co toto období lidského života vlastně z hlediska 

vývojové psychologie, dosažené úrovně čtenářské gramotnosti a vztahu k poezii obnáší? 

Na tyto a další dotazy se snažím odpovědět v první, teoretické, části své diplomové 

práce, v druhé části, praktické, se pokusím pracovat na dosažení výše uvedených cílů se 

třemi skupinami různě starých a různě vyspělých čtenářů z 1. (a částečně i 2.) stupně 
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základního (a středoškolského) školství - cestu k těmto cílům popíši ve formě lekcí, 

jejichž součástí bude i reflexe popsaného procesu.   

Budu hledat také „spojovací mosty“ mezi těmito odpověďmi, to znamená, že mne 

budou zajímat možná propojení dosažených poznatků. Na základě popisů a reflexí lekcí, 

v nichž probíhala práce s poezií, se pokusím prokázat, že právě poezie přes svoji 

zdánlivě obtížnější přístupnost (a paradoxně možná právě díky ní) může u dětského 

čtenáře významně podpořit zapojení vlastních zkušeností do interakce s textem, vést 

k dialogu se sebou samým, se spolužáky i pedagogem, dokonce i s rodinou či širší 

veřejností, a stát se impulsem pro vlastní tvůrčí vyjádření, ať už formou napsaného 

(mnohdy dokonce veršovaného) textu nebo přednesu či jiné formy prezentace poezie 

před publikem - a že tedy práce s poezií může přispět k rozvoji čtenářství.    



-14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 
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3 POEZIE 

„Co je poezie? Chceme-li definovat tento pojem, musili bychom proti němu postavit 

to, co poezií není. Ale říci, co není poezie, není dnes tak prosté…Hranice, která dělí 

básnické dílo od toho, co básnickým dílem není, je labilnější než hranice čínských 

státních útvarů. Novalisovi a Mallarméovi se zdála největším básnickým dílem abeceda. 

Ruští básníci se obdivovali poetičnosti vinného lístku (Vjazemskij), seznamu carských 

šatů (Gogol), jízdního řádu (Pasternak), dokonce účtu z prádelny (Kručenych)…“ 

(Jakobson, 1995, s.23, 24) 

Poezie (nebo také poesie) je dle Slovníku spisovného jazyka českého IV, 1989… 

„slovesné umění, zejm. básnická tvorba veršovaná, básnické výtvory, 

básnictví…základní ráz básnického díla, básnickost, poetičnost… půvab, kouzlo…“ 

(Slovník spisovného jazyka českého IV, 1989, s. 207)      

Uvedený pojem podle Encyklopedie literárních žánrů, 2004, pochází z řeckého 

slova poiésis, což znamená tvorbu, víceznačné slovo, „…může znamenat v nejširším 

významu uměleckou, tzv. „vysokou“ literaturu vůbec, anebo v užším významu pouze 

tvorbu v řeči vázané, zvláště pak lyrickou, krom toho jednotlivou báseň nebo básnickou 

sbírku nebo též ve významu hodnotícím zvláštní estetickou kvalitu veršovaného textu 

jako „poetičnost“, vzletnost, fantazie či obraznost, uvedené významy se mnohdy 

kombinují…“ (Mocná a kol. 2004, s. 463) 

Dle stejného kolektivu autorů je základní jednotkou básně a zároveň také jedním 

z  typických výrazových prostředků poezie verš, což je řeč vázaná rytmickou normou, 

konkurující řeči „prosté“. Pro poezii ovšem verš není nezbytný (což dokládá například 

báseň v próze) a „…naopak používání verše nemusí ještě svědčit o přítomnosti 

poetických kvalit (verš je používán i k účelům mnemotechnickým, komerčním – 

v reklamě, anebo k textům sémanticky odpovídajícím próze). Poezie oproti próze 

(postaru nazývané příznačně „prostomluva“) silněji zdůrazňuje neobyčejnost řeči 

zejména tím, že aktualizuje fónickou, morfologickou a lexikální rovinu jazyka.“ (tamtéž) 

Jak výše uvedení autoři zmiňují, původním zamýšleným způsobem sdělení poezie 

byl přednes, jenž byl určen ke sluchovému (audiálnímu) vnímání – např. ve formě 

deklamování či zpěvu (tomu se dnes přibližuje mnoho kvalitních básnických textů, 
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které se dostávají k dětem ve zhudebněné formě). Próza měla naopak směřovat 

k tichému čtení, k vnímání vizuálnímu.  

Původně určenému sdělování poezie – přednesu – se dnes věnuje jen velmi malá 

část populace - zaměřím-li se na mladší školní věk a vycházím-li z vlastní zkušenosti 

pedagožky na prvním stupni ZŠ, literárně-dramatického oboru v ZUŠ a matky dvou 

malých dětí. V období předškolním je poezii (a jejímu přednesu), a to zvláště ve formě 

lidových říkadel, říkanek, veršovánek…, věnována podle mne podstatně větší pozornost 

než ve starším věku. Podívám-li se na to, kde se s přednesem na 1. stupni lze setkat, 

dojdu (dle vlastních zkušeností) k hodinám čtení, v jejichž rámci se děti s přednesem 

potkají, k různým školním vystoupením pořádaným k určitým příležitostem, 

k divadelním vystoupením, jež děti se školou navštíví, a k soutěžím v přednesu. Ty se 

každoročně konají na všech úrovních – od školního kola, přes městské, okresní, krajské 

až po celonárodní. Taková soutěž však probíhá jen jednou za rok. Pakliže se jí ve 

školním kole věnuje zhruba pět dětí ze třídy (vycházím-li opět ze svých několikaletých 

zkušeností s přípravou dětí na přednes v rámci  postupové přehlídky Mladá scéna, 

kterou zastřešuje středisko ARTAMA), v městském kole (uspořádá-li jej vůbec některá 

z místních institucí) se pak jedná v patnáctitisícovém městě o cca 100 dětí, z nichž do 

kola okresního postoupí maximálně dvacet dětí (do kola krajského z okresu stejně tak a 

do celonárodního opět), dojdeme opravdu k velmi malému procentu dětí, které jsou 

přednesem básní na veřejnosti políbené.  

Vrátím-li se k již uvedenému, někdy povinnému, jindy dobrovolnému třídnímu 

přednesu, jenž čas od času „postihne“ každého žáčka (který to přijímá více či méně 

radostně), lze jen stěží říci, zda má taková povinnost nějaký efekt. Záleží samozřejmě 

na tom, jak s dětmi a jejich vztahu k poezii nakládají samotní „prvostupňoví“ 

pedagogové (opět se vracím ke svým osobním zkušenostem žákyně, studentky a 

pedagožky) – jejich práce může být perfektní a efektivní, pro děti přínosná a zábavná, 

nebo také povrchní, nekvalitní… a pro děti naprosto nepodnětná a nepřitažlivá.    

Podstatným organizačním principem poezie, směřujícím ke zvukové nebo 

významové ekvivalenci samostatně ohraničených částí zpřítomňujících celek v jediném 

zážitku, je dle D. Mocné a kolektivu veršový rytmus. „Proto se v novověku postupně 

prosadila těsná vazba poezie s lyrikou, kdežto prózu charakterizuje vztah k epice či 

příběhu, jenž rozkládá zážitek do dílčích částí. Poezie se člení podle přítomnosti děje na 
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žánrovou oblast lyriky, veršované epiky (epos) a na smíšené žánry lyrickoepické 

(balada, romance, básnická povídka). Podle obsahu a určení se rozlišuje tradičně na 

duchovní (též sakrální, religiózní) a světskou (profánní), podle původu pak na poezii 

folklorní a umělou. Speciální pomezní útvary reprezentuje báseň v próze, vyjadřující 

formou prózy lyrický postoj, na druhé straně pak rytmizovaná (případně i rýmovaná) 

próza (např. bible, korán, tzv. veršovaný román (rytířský epos) a román ve verších. Zvl. 

ve starších dobách bylo též běžné prolínání poetického (veršovaného) a prozaického 

(souvislého) textu.“ (Mocná, 2004, s. 463) I dnes můžeme takové prolínání poezie a 

prózy určené dětem najít – např. v pohádkách, knize K. Poláčka Edudant a Francimor, 

ale také v současnosti velmi oblíbených knihách R. Dahla,  příbězích o Harry Potterovi 

autorky J.K.Rowlingové či v Alence v kraji divů… a za zrcadlem (L. Carroll), což jsou 

díla pro děti přitažlivá, a je-li jejich nedílnou součástí poezie, dostanou se k ní i ty děti 

(a v lepším případě jí budou i osloveny), jež by o ni dobrovolně ani nezavadily. 

 

 

3.1 Poezie v současnosti 

Obecně mezi pedagogy převládá názor, že je v současné době poezie odtlačována 

do ústraní, a že je tedy, ve srovnání s minulostí, báseň na okraji zájmu čtenáře (svědčí o 

tom i nevalné umístění poezie na žebříčku zájmu čtenářů ze základní školy). Na oblibě 

získává próza, a i když se poezie dosud příznakově užívá v epice a dramatu, stává se 

raritou. „Pevnou pozici si verš zachovává jen v lyrice, zůstává zvlášť způsobilý ke 

kondenzaci významů, k subtilnímu odstupňování řeči, k projevu nevšednímu, 

důvtipnému a naléhavému, spoléhá zvýšenou měrou na spolupráci čtenáře, 

jehož…vybízí ke zpomalenému, soustředěnému čtení a domýšlení…. Osud poezie je 

podstatně víc než u prózy spjat s účinem slova, které je ve 20. století bezprecedentním 

způsobem rozmělňováno, diskreditováno a konfrontováno s nepopsatelnými 

skutečnostmi…“ (Mocná, 2004, s. 469) 

D. Mocná a kol., 2004, zmiňuje, že se poezie po roce 1989 stává do značné míry 

záměrně exkluzivní záležitostí předpokládající zasvěceného čtenáře. Poezii, jež je 

určená širší veřejnosti a vnímaná jako reakce na současnost, výpověď o životních 
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pocitech, podle nich reprezentuje zpívaný text, ale také nová média interaktivní 

komunikace, kde se poezie může uplatnit, např. internet.  

Nahlédla jsem do internetové „nabídky poezie“ a objevila jsem, kromě 

zpřístupněných básní různých básníků profesionálů (např. http://kpz.wz.cz/poezie.php 

nebo http://www.poezie.cz/), kde v některých případech jistě visí ve vzduchu otazník 

nad autorskými právy, i oficiální stránky básníků píšících pro děti (např. www.milos-

kratochvil.estranky.cz/clanky/poezie-pro-deti.html či www.jirizacek.cz/ukazky-

poezie.html). Našla jsem také blogy básníků laiků, mnohdy bezejmenných či 

neidentifikovatelných autorů, viz např. http://basnicky.cz/Basnicky/kat.aspx, kde lze 

najít básně o jakémkoliv tématu, na nějž si vzpomenete - o lásce, sexu (je ovšem 

otázkou, zda by se děti, které se k této stránce proklikají bez problémů, měly opravdu 

stát čtenáři této „tvorby“), o nemoci, o životě, „o Věcech“, o Bohu, o rodině… Jen na 

těchto zmíněných webových stránkách jsem napočítala 9276 příspěvků, tj. básnických 

výtvorů, což je dle mého důkaz velké obliby takové tvorby a tohoto způsobu 

komunikace (kvalita nyní stranou).  

Konkrétně k poezii pro děti či dětské poezii jsou směřovány např. stránky 

www.mamtalent.cz/basnicky-pro-deti.phtml?program=1&ma, o jejíž oblibě mezi 

internetovými čtenáři svědčí např. přidané komentáře. Zcela jistě existují i jiné stránky a 

blogy kvalitní poezie, ať už profesionální či laické, k nimž ovšem není tak snadná cesta, 

jako např. k oněm výše uvedeným. 

Dalším polem, kde se děti alespoň částečně s poezií mohou potkat, jsou určité 

filmy, seriály, televizní pořady, přehrávače cd, dvd... 

  

 

3.2 K historii české poezie psané pro děti v 19., 20. 

a 21. století   

      Poezie pro děti se začala více psát tehdy, kdy se dítě postupně dostávalo z okraje 

zájmu dospělých do jeho středu (předtím bylo dítě tzv. malým dospělým nebo někým, 

kdo bude mít cenu, až dospěje…, v lidové, nepsané, podobě se ale tato poezie 

samozřejmě objevila mnohem dříve). V Čechách takový zlom nastal zhruba ve 

http://kpz.wz.cz/poezie.php
http://www.poezie.cz/
http://www.milos-kratochvil.estranky.cz/clanky/poezie-pro-deti.html
http://www.milos-kratochvil.estranky.cz/clanky/poezie-pro-deti.html
http://www.jirizacek.cz/ukazky-poezie.html
http://www.jirizacek.cz/ukazky-poezie.html
http://basnicky.cz/Basnicky/kat.aspx
http://www.mamtalent.cz/basnicky-pro-deti.phtml?program=1&ma
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2.polovině 19. století, kdy začala vznikat klasická díla poezie určené dětem. Jejich 

autorem byl např. Josef Václav Sládek. V poválečném období patří mezi nejznámější 

autory poezie pro děti František Hrubín, Jaroslav Seifert, František Halas. „Gravitační 

pole dětského světa se v těchto textech dotýká každodennosti…zároveň se v nich 

prostřednictvím přírodního koloběhu utvrzuje povědomí kontinuity. V těchto textech 

převažují osvědčené vazby dítě – matka – domov, směřování z vnitřku ven…přibývají 

sourozenecké vazby… setkání s neznámými lidmi, zvířaty, předměty, jevy… na těchto 

základech je totiž vystavěna ontologie jednotlivce a společnosti…“ (Urbanová, 2003, 

s.69). „Osobitostí a poetičností také vynikají (mnohdy veršované) autorské verze 

klasických českých a světových pohádek F. Hrubína (soubor Špalíček pohádek, 1957), 

J. Kainara (přebásněná Zlatovláska, 1953)…“ (Mocná, 2004, s. 479) 

V první polovině 50. let dochází podle knihy Meandry a metamorfózy dětské 

literatury v tvorbě pro děti autorky S. Urbanové ke dvěma extrémům – k „zinfantilnění“ 

(zprimitivnění na základě pseudofolklorních postupů) poezie pro dospělé anebo ke 

stylizování dítěte do role účastníka zápasu o mír – dítě se stává nezatíženým 

přemoudřelým dospělákem. Takový postup se láme Dětskými etudami Ludvíka 

Aškenazyho, který uplatňuje dětský aspekt, dítě může vnímat svět po svém, rozvíjí se 

zde tvořivý princip fantazie a dětské hry. Do literatury pro děti vstupují Zdeněk Kriebel, 

Lumír Čivrný, Karel Šiktanc, Josef Brukner a další, dítě si v poezii mohlo začít 

uvědomovat sebe skrz slovo, jazyk, „…rozumět vlastnímu myšlení, mnohdy asociativně 

přeskakujícímu z jedné věci na druhou, poznávat komunikativní stránku řeči a 

vychutnávat svou převahu nad realitou porozuměním nonsensové nadsázce, kalambúru, 

metafoře…počítalo se se schopností dětí spojovat různé skutečnosti a jevy, ať už jsou 

blízké nebo vzdálené...“ (Urbanová, 2003, s. 87) 60. léta  jsou dle této autorky v tvorbě 

pro děti živena hrou, hraním, fantazií a humorem. Zajímavá díla v oblasti poezie pro 

děti vznikala v oblasti samizdatu a exilu, básníci jako J. Vodňanský, P. Šrut, 

E. Frynta… se stali překladateli, vznikají zajímavé slabikáře… a na poli undergroundu 

se objevuje např. básník Ivan Martin Magor Jirous. Devadesátá léta a současnost přináší 

novou techniku, velký příliv literatury (vůbec, méně či více ovlivněné médii), stálicemi 

na poli dnešní poezie pro děti jsou Pavel Šrut, Jiří Žáček, Jan Vodňanský, Michal 

Černík, Miloš Kratochvíl, Petr Nikl a další.  
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V současnosti jsou pro děti nesporně přitažlivá nová média, proto se pokusím ve 

své praktické části i s tímto faktem tvořivě naložit. Hodlám využít práci s interaktivní 

tabulí, propojení četby a sledování dvd, mobilní telefon atp. Pracovat budu s  českou i 

zahraniční poezií pro děti.  

 

 

4 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ MLADŠÍHO 

ŠKOLNÍHO VĚKU Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ 

PSYCHOLOGIE 

Hovořím-li o rozvoji čtenářské gramotnosti a práci s poezií u dětí mladšího 

školního věku, ztěží mohu opominout charakteristiku tohoto období z hlediska vývojové 

psychologie. Mluvím tedy o přibližně čtyřletém až šestiletém období, trvajícím zhruba 

od šesti do deseti, dvanácti let, které děti prožijí na 1. stupni základní školy a jež ukončí 

přechodem na stupeň druhý či na víceleté gymnázium. Zajímalo mne, co všechno toto 

období přináší, jaký má psychologický vývoj člověka vliv na rozvoj jeho čtenářské 

gramotnosti, čtenářství, a jakou v tomto věku hraje roli poezie. 

Ve své knize Vývojová psychologie hovoří M. Vágnerová o rozdělení tohoto 

období na „raný školní věk“ a „střední školní věk“, přičemž ten první „…trvá od 

nástupu do školy, tj. přibližně od 6 - 7 do 8 až 9 let. Je charakteristický změnou životní 

situace a různými vývojovými změnami, které se projevují především ve vztahu ke 

škole…“. Škola je pro žáka 1. stupně institucí, kterou musí respektovat (stejně tak jako 

jeho rodiče), existují samozřejmě též domácí školy, i zde jsou však nastavena určitá 

pravidla, škola je nezbytnou stanicí na cestě k socializaci. Škola pomáhá rozvíjet jeho 

schopnosti a dovednosti (vztáhnu-li to k tématu své práce, učí jej psát, číst, porozumět 

textu, schopnosti dále s ním tvořivě nakládat a získávat k němu vztah) a má také 

důležitý vliv na rozvoj jeho sebehodnocení. Mluví-li uvedená autorka o středním 

školním věku, jenž podle ní trvá od 8 - 9 let do 11 - 12 let, jedná se o období, které je 

vlastně přípravnou fází k dospívání, kdy začne u dětí docházet k mnoha změnám, a to 

jak biologickým, tak i sociálním. (podle Vágnerové, 2000, s. 148)  
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Jak je to v mladším školním věku s poznávacími procesy? Šesti až devítileté děti, 

na základě vývojově podmíněných změn, začínají přemýšlet, uvažovat jiným způsobem, 

takovým, jenž jim umožňuje zvládat učivo a proces učení. M. Vágnerová ve výše 

zmíněné knize popisuje způsob myšlení dětí raného školního věku podle Jeana Piageta 

jako fázi konkrétních logických operací, pro niž je typické „respektování základních 

zákonů logiky a respektování konkrétní reality...“ (Vágnerová, 2000, s. 148). V tomto 

období dochází také k výraznému posunu myšlení v oblasti chápání prostorových a 

časových vztahů a chápání množství a počtů. Dítě v tomto věku dokáže na poznávanou 

skutečnost nahlédnout z více hledisek a není už tolik jako dříve omezováno 

subjektivním pohledem na ni (ačkoliv subjektivita i nadále dítě ve vysoké míře 

ovlivňuje). Zvládne pochopit podstatu určité skutečnosti, a to i při proměně zjevných 

znaků. Důležitým projevem logického myšlení je, podle M. Vágnerové, jeho 

reverzibilita - vratnost různých proměn. 

To, že se u dítěte začíná rozvíjet logické myšlení, by podle mého mělo pomoci i při 

snaze porozumět básnickému textu, který je nějakým způsobem strukturován, autor 

v něm používá básnických prostředků, k jejichž rozkódování člověk logické myšlení 

potřebuje, anebo naopak záměrně logiku věci porušuje (viz nonsensové verše).  

Rozvoj řeči jde souběžně s rozvojem myšlení. „Škola i ostatní informační zdroje 

přispívají k rozvoji jak pasivního, tak aktivního slovníku dítěte. Aktivní používání slova 

je dovedností, kterou je třeba systematicky rozvíjet. Dítě na počátku mladšího školního 

věku ovládá zhruba 3000 slov, v nichž jsou zastoupeny všechny slovní druhy. To žákovi 

umožňuje vyjadřovat vztahy mezi věcmi, prostorové a časové souvislosti atd. 

Prostřednictvím řeči se dítě propracovává ke  správnému zobecňování, tj. používání 

obecných pojmů, které označují příslušné skupiny předmětů a jevů. Ke konci 

sledovaného období se u žáků zvyšuje záliba v hrách se slovy (vyslovování slov odzadu, 

soutěžení v řečové pohotovosti, slovní fotbal apod.). Vytváření příležitostí pro slovní 

popis, a zejména pro vyprávění - ať reálných zážitků, či fiktivních dějů – v ústní nebo 

později písemné podobě posunuje významně úroveň dětského myšlení a představivosti 

směrem k abstraktnímu myšlení,“ píše Pavel Vacek v úvodní studii knihy K. Bláhové - 

Uvedení do systému školní dramatiky (Bláhová, 1996, s. 12). Mají-li děti v tomto věku 

zálibu ve hrách se slovy, zcela jistě by je mohlo bavit čtení básní s hravým obsahem a 
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zároveň další práce s takovými texty a stejně tak by pro ně mohla být zábavná autorská 

tvorba uvedeného typu poezie.      

Pro paměť takto starého dítěte je typická konkrétnost, názornost, ale také citovost. 

„Mladší školák si pamatuje bezprostřední konkrétní zážitky, které na něho citově 

zapůsobily. Zapamatované představy jsou méně přesné, nerozčleněné, vzájemně 

zaměnitelné (jakoby na jedné hromádce). Mechanické zapamatování je aktivita – jsou-li 

nároky přiměřené – která dítěti nečiní potíž. Některé učební obsahy si osvojuje ochotně 

a rádo (např. obsahy s vnitřním rytmem, ve spojení s pohybem, s rýmem, s legračním či 

neobvyklým obsahem apod.)…Postupně nabývá stále více na významu úmyslné a 

logické zapamatování,“ zmiňuje se Pavel Vacek (Bláhová, 1996, s. 10, 11).   

Hovoří-li P. Vacek o tom, že si děti velmi dobře pamatují citové zážitky a lehce 

osvojují učební obsahy spojené s vnitřním rytmem, rýmem, legračním a neobvyklým 

obsahem, nacházím další argument pro častější práci s poezií v tomto školním věku. 

Pracuje-li se s takto starými žáky s vhodně vybranou poezií, zcela jistě dochází 

k obohacení jejich citového života, rozvoji estetického vnímání i k rozvoji čtenářství, 

paměti, intelektu. Není-li dítě výrazně introvertní, mohou se také vhodnými aktivitami 

spojenými s poezií rozvíjet jeho komunikační schopnosti, schopnost kultivovaně 

vystupovat na veřejnosti apod (viz různá kulturní vystoupení, divadelní představení, 

přednes…). A samozřejmě je možný pohled i z jiné strany – pamatují-li si děti lehce 

texty s uvedenou charakteristikou, je nasnadě jejich užití ve výuce (viz různé písně a 

básně s vyjmenovanými slovy, násobilkou, mnemotechnické texty apod.)       

I v oblasti vnímání dochází k velkým pokrokům. „Vnímání dítěte se zkvalitňuje 

dokonalejší funkcí analyzátorů a větší mírou využívání předchozích – stále bohatších – 

zkušeností. Kvalitativně jde o postup od celistvého, méně diferencovaného vnímání 

skutečnosti k analytičtějšímu (detailnějšímu). Schopnost vnímat jemnější „odstíny“ je 

základem bohatšího, přesnějšího a hlubšího poznání. Vlastnosti vnímaných předmětů a 

jevů se stávají postupně pro dítě stálejší a méně závislými např. na jeho mentálním 

citovém stavu (vnímání se objektivizuje),“ popisuje Pavel Vacek (Bláhová, 1996, s. 10). 

Podle tohoto autora je pro dětské poznání velmi podstatné zprostředkovávání co 

nejrozmanitějších zkušeností, přičemž by se toto poznávání nemělo orientovat jen na 

„vnější“ svět, ale také na svět „vnitřní“, svět vlastních prožitků. Právě ona schopnost 
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vnímat „jemnější odstíny“ a analytické vnímání může být podpořena četbou poezie a 

dalšími aktivitami s takovou četbou spojenými.  

Používání poutavých a pestrých forem a metod práce, dle tohoto autora, šetří dítěti 

energii. Žák se podle něj v mladším školním věku dokáže sousředit cca. 15 – 20 minut, 

pakliže je mu však nabídnuta přitažlivá činnost, jeho pozornost může být dlouhodobá. 

Nezajímavý výklad vede k odklonu pozornosti během několika minut. Cílem pedagoga 

by jistě mělo být co nejdelší udržení aktivní pozornosti - vybere-li tedy učitel/ka 

vhodnou báseň a pracuje s ní a s dětmi zajímavým způsobem, je takové práci nutně 

zaručen úspěch. 

Zabývám-li se rozvojem čtenářství prostřednictvím poezie, je pro mne důležité 

nahlédnout na oblast dětské představivosti a fantazie. Ta je jiná než u dospělého 

člověka, což je dáno, jak se zmiňuje P. Vacek, věkově specifickou schopností vytvářet 

tzv. eidetické představy (živé představy) a vysokým stupněm subjektivity, jenž je spjat 

s provázáním představivosti a touhami, přáními, radostmi, strachy…s citovým 

prožíváním. Dále je pro tento věk specifické, že si dítě (převážně osmileté, devítileté) 

pomocí fantazie vypomáhá tam, kde jeho doposud dosažené věcné poznání nepostačuje 

k vysvětlení jevů skutečnosti, jimiž je obklopováno. To odborníky opravňuje označit 

dětské myšlení za magické a neracionální. Úlohou pedagoga je nabízet věcně správná 

vysvětlení, rozšiřování racionálního pochopení jevů by ovšem nemělo nabrat rozměry 

vytěsňování prostoru pro rozvoj fantazijní produkce. „Rozvinutost představ a fantazie 

dítěte v mladším věku je do značné míry dána podnětností nejbližšího prostředí, v němž 

dítě žije, prostorem, který je mu poskytnut.“ (Bláhová, 1996, s. 11)  

Je-li fantazie dítěte mladšího školního věku takto „nastartována“, napadá mne, že 

by bylo škoda takového vkladu nevyužít v oblasti jejich autorské tvorby. Je to podle 

mne ideální čas, kdy začít děti vhodnými aktivitami podporovat v jejich vlastním 

tvořivém psaní.   

City mladšího žáka vykazují podobné znaky, jež jsou typické pro předškoláka. Patří 

k nim impulzivnost, snadná ovlivnitelnost, krátkodobost, intenzivní průběh, 

proměnlivost. Ve větší míře se začínají uplatňovat vyšší city, k nimž patří city mravní, 

intelektuální a estetické. City estetické (jež by se daly také popsat jako více či méně 

intenzivní prožívání vztahu líbí x nelíbí) ovlivňují žákův vztah k četbě, ilustracím, 

obrazům, hudbě, divadlu apod. „V literatuře poutají pozornost příběhy s vnitřní 
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dynamikou, s přehlednou dějovou linií a takové, které vyvolávají citovou odezvu. 

Postupně se zájem přenáší z oblasti pohádek k dobrodružným příběhům z klukovského 

nebo holčičího života a vzdálených a tajemných světů. Intelektuální city se projevují 

výše rozebíranou potřebou (touhou) poznávat…,“ píše P. Vacek (Bláhová, 1996, s. 12).  

O vztahu dětí v tomto školním věku k poezii se v literatuře mnoho nepíše. P. Vacek 

se zmiňuje o tom, co mají takto staré děti v oblibě v hudbě. V této oblasti bychom určitě 

mohli najít s poezií nějakou spojitost – hovoří o tom, že mají rády písničky s výraznou 

rytmikou, melodií a veselými texty. To, že četba poezie u takto starých dětí není na 

vrcholu tzv. „top ten“, pravděpodobně způsobuje to, že jejich pozornost je spíše 

zaměřena na příběhy s přehlednou dějovou linií a dobrodružnými náměty (což 

málokterá báseň pro děti splňuje)… 

Osobnost dítěte uvedeného věku formují především jeho zážitky vyvolané podněty 

z vnějšího prostředí, jimž je otevřené, neboť je zaměřeno tzv. „navenek“. Dítě žije 

přítomností nebo velmi blízkou budoucností – dlouhodobější perspektiva mu nic neříká. 

Všechno nové dítě láká a přitahuje. „Charakteristické jsou čtenářské zájmy, které mají 

v součanosti vážnou konkurenci v domácí tele- a videoprojekci. Neprobuzení 

čtenářských aktivit bezesporu ochuzuje intelektuální rozvoj jedince.“ (Bláhová, 1996, 

s.13) Žák mladšího školního věku je přitahován činnostmi s praktickým smyslem a 

reálným výstupem.  

     Psychologický náhled na období mladšího školního věku podle mne určitě svým 

dílem přispívá k tomu, aby si pedagogové uvědomili, co by v oblasti literatury dítě 

mohlo zajímat (jaká témata, jaké obsahy, jaká zpracování…), přitahovat, ovlivňovat, a 

tedy jaká by se jim literatura měla nabízet, zprostředkovávat… v neposlední řadě také 

jakým způsobem toto činit a jakým způsobem ne.  

 

 

5 ČTENÁŘSTVÍ, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ŽÁKA 

NA 1. STUPNI 

Pátrám-li po tom, zda je možné prostřednictvím poezie podpořit rozvoj čtenářství, 

čtenářské gramotnosti, a zda je možné pomoci porozumět poezii bez ztráty zážitku, je 
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nezbytně nutné charakterizovat, co se pod pojmem čtení, čtenářství a čtenářská 

gramotnost skrývá. 

Definice pojmu čtenářství zní dle výzkumu PIRLS 2001 takto: „Čtenářství 

vyjadřuje aktivní vztah k četbě a literatuře vůbec. Je vnímáno jako důležitý faktor 

kultivace a socializace jedince, a proto se dá předpokládat, že jeho úroveň do jisté míry 

ovlivňuje i celkovou vzdělanost národa. V posledních letech byla provedena empirická 

šetření, která naznačují tomu, že rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti vyžaduje 

výraznější podporu. (výsledky mezinárodních výzkumů čtenářství 1994, 2001.) Tato 

podpora by kromě podstatné proměny výuky čtení a způsobu jeho využití ve škole měla 

zahrnovat spolupráci širší zainteresované veřejnosti – rodičů, knihovníků, nakladatelů, 

ale i médií atd.“ Čtenářství, dle mého názoru, úzce souvisí s pojmem čtenářská 

gramotnost, proto tyto dva pojmy budu ve své diplomové práci používat v těsném 

spojení. 

Mezinárodním výzkumem OECD PISA 2000, 2003, 2006 byla čtenářská 

gramotnost (ač patnáctiletých žáků) charakterizována jako „…schopnost jedince 

porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k 

rozvoji vlastních schopností a vědomostí a potenciálu a k aktivnímu začlenění do života 

společnosti…“ (ČŠI, 2010, s. 14) V tomto smyslu prolíná čtenářská gramotnost všemi 

oblastmi, z čehož plyne i její důležitost. Získávání poznatků a vědomostí z ostatních 

oblastí by bez čtení (v tomto smyslu) bylo velmi obtížné a mnohdy i nemyslitelné. Pro 

svou významnost byla úroveň čtenářské gramotnosti samostatně testována v řadě 

mezinárodních výzkumů (např. PISA, PIRLS). 

„Pro žáky mladšího školního věku je čtení prostředkem učení a zdrojem zábavy... 

čtení není považováno za jednotnou dovednost, ale za soubor procesů, přístupů a 

dovedností, které se u různých čtenářů, čtenářských záměrů, typů textu nebo v různých 

čtenářských situacích liší“ (Mullis et al. 2004a, s. 6),“ (Najvarová, 2008, s. 42).  

Pokud jde o pojmy čtení a čtenářská gramotnost, někteří odborníci je odlišují – o 

čtení hovoří jako o automatickém dekódování, vybavování a reprodukci informací, 

čtenářskou gramotnost chápou jako komplexní proces vyžadující hlubší myšlenkové 

zpracování informací v textu. Jiní odborníci mluví o tom, že se při čtení nejedná jen „o 

získávání informací, ale o jejich vlastní transformaci čtenářem – každý čtenář si v duchu 

vytváří vlastní verzi (interpretaci textu)… Čtení bez porozumění ústí v pouhou 
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identifikaci jazykových prvků textu (tj. písmen, hranic slov a vět). Ani převod písmen v 

hlásky nezaručuje porozumění textu.“ (Najvarová, 2008, s. 44) 

Podle České školní inspekce (a textu zpracovaného kolektivem odborníků 

nazvaného Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, Praha 2010) 

prochází pojetí čtenářské gramotnosti stálým vývojem a zpřesňováním.  

Panel pro čtenářskou gramotnost Výzkumného ústavu pedagogického definuje 

tento pojem takto: „Čtenářská gramotnost… zahrnuje i netestovatelné složky, 

postojovou a hodnotovou rovinu, např. vztah ke čtení. Proto byla vymezena komplexněji 

– jako soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot… Čtenářská 

gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých 

individuálních i sociálních kontextech.“ (VÚP, 2011, s. 8) 

Ve čtenářské gramotnosti se dle uvedeného textu prolíná několik rovin a žádnou 

z nich nelze opominout. (Shrnuji a cituji zde text VÚP, 2011, s. 8) 

V první řadě se jedná o samotný vztah ke čtení - potěšení z četby a vnitřní potřeba 

číst je jasným předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti.  

Nezbytné je též doslovné porozumění – u dětí se tedy musí pěstovat dovednost 

dekódovat psané texty a se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností budovat 

porozumění na doslovné úrovni.  

Další rovinou je vysuzování - čtenářsky gramotný člověk by měl umět vyvozovat z 

přečteného závěry a texty posuzovat či kriticky hodnotit z různých úhlů pohledu, měl by 

umět také sledovat autorovy záměry.   

Neopomenutelnou stánkou je v oblasti čtení též metakognice, autoři textu s názvem 

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka ji popisují jako 

„…dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v 

souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění 

čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, pro překonávání 

obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření“ (VÚP, 2011, s. 8). 

Velmi důležité je sdílení – „Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své 

prožitky, porozumění a pochopení s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s 

jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech.“ 

(tamtéž) 
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Zapomenout v tomto případě nelze ani na schopnost aplikace, tj. schopnost 

čtenářsky gramotného člověka využít čtení ke svému rozvoji, činnostem, jednání, 

chování, konání, zúročit jej v dalším životě. 

Čtenářské gramotnosti byl v textu V. Najvarové (vycházející ze svých pramenů) 

nadřazen pojem informační gramotnost: „Informační gramotnost znamená mít přístup k 

informacím, umět získat informace, přetvářet je a přenášet. Mít přístup k informacím 

znamená, že člověk je schopen rozlišit a najít potřebný zdroj, a to v tištěné, mluvené i v 

grafické podobě; získat informace vyžaduje porozumět zdroji, analyzovat, syntetizovat a 

vyhodnocovat informace; přetvářet informace vyžaduje způsobilost o informacích psát, 

mluvit o nich svými slovy a vyjadřovat je v různých grafických uspořádáních; a přenášet 

informace znamená publikovat nebo jinak šířit nově pojatou znalost.“  

Zmíněné gramotnosti (čtenářskou a informační), do jejichž společnosti řadí výše 

uvedená autorka také gramotnost sociální, uměleckou, jazykovou, přírodovědnou a 

matematickou (přičemž všechny tyto oblasti se podle ní vzájemně prolínají), jsou 

zastřešeny gramotností funkční, což je „vybavenost člověka pro realizaci různých 

aktivit vyžadovaných současnou civilizací. Je to např. dovednost nejen číst, ale také 

chápat složitější texty, vyplnit formulář, zformulovat písemnou žádost apod.“. 

(Najvarová, 2008, s. 67).   

Chci-li se zaměřit na práci s poezií, musím se krátce zmínit o výše uvedené 

umělecké gramotnosti, k jejímuž částečnému dosažení (nebo lépe řečeno k dosažení 

určité úrovně této gramotnosti, pootevření dvířek k vnímání, chápání uměleckých děl a 

schopnosti práce s nimi) by prostřednictvím dlouhodobé pravidelné aktivity 

s básnickými texty děti směřovaly. Umělecká gramotnost se vyznačuje „…všeobecným 

základním přehledem z oblasti kulturní tvorby, tj. hudební, výtvarné, literární a 

dramatické. Umění zde chápeme jako kulturní bohatství dané společnosti, jíž je jedinec 

členem. Jedinec má znalosti o nejvýznamnějších osobnostech a jejich dílech. Hudbu a 

výtvarné prostředky užívá k uvolnění a vlastnímu prospěchu (např. k relaxaci), učí se 

orientovat v jednotlivých druzích literatury, literaturu využívá jako plnohodnotný 

prostředek odpočinku. Tato oblast nachází své zohlednění především v 

sociokognitivních teoriích, které zdůrazňují význam kulturních a sociálních faktorů v 

procesu vzdělávání. V RVP ZV by této oblasti gramotnosti odpovídala vzdělávací oblast 

Umění a kultura.“ (Najvarová, 2008, s. 30) 
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5.1 Vnější faktory čtenářské gramotnosti 

Kvantitativně kvalitativní posun ve čtenářských dovednostech podmiňují faktory, 

mezi něž patří na prvním místě rodina (také její prostředí a sociálně ekonomické 

zázemí), kde se vytváří základní čtenářské návyky dítěte. „Při kumulaci vyššího 

příjmového, vzdělanostního i kulturního standardu rodiny mají děti vyšší šance dospět 

ke knize a čtení, respektive čtenářské gramotnosti. Čtení je tak jedním z mechanismů 

mezigeneračního přenášení nerovností a vzdělanostního a kulturního kapitálu rodičů 

(srov. Matějů, Straková 2003),“ (Najvarová, 2008, s. 47).  

Druhým velmi důležitým faktorem ovlivňujícím vývoj čtenářské gramotnosti je 

školní prostředí, osvojování si gramotnostních dovedností v jejich funkční podobě je 

hlavním cílem povinného školního vzdělávání. Škola (myšlena např. i ZUŠ) by dětem 

měla nabídnout dostatek čtenářských příležitostí a literárně bohaté a podnětné prostředí.  

Vedle rodiny a školy jsou dalšími vnějšími faktory také  mimoškolní a 

mimorodinné vlivy, k nimž patří např. různé kroužky, parta kamarádů, situace a poměry 

v místě, kde dítě bydlí….   

 

 

5.2 Vnitřní faktory čtenářské gramotnosti 

K faktorům vnitřním, které nemalou měrou ovlivňují čtenářskou gramotnost, patří 

genetické predispozice, charakter, intelektové schopnosti, motivace, zájem a čtenářské 

dovednosti a strategie.  

Z výše uvedených vnitřních faktorů se budu věnovat především motivaci a zájmu a 

čtenářským dovednostem a strategiím, neboť zmíněné genetické predispozice, charakter 

a intelektové schopnosti ve škole už neovlivním (musím s nimi ale samozřejmě počítat a 

vycházet z nich, právě ony vyžadují individuální přístup k dětem – nemohu s nimi 

pracovat jako s jednolitou masou). Motivaci a zájem a čtenářské strategie však ve 

školním prostředí ovlivnit mohu. 
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5.2.1 Motivace a zájem o čtení 

Motivaci (jež má velmi blízký vztah k zájmu) lze charakterizovat těmito slovy: 

„motivace zaměřuje jednání k dosažení určité dovršující reakce (k určitému uspokojení, 

které redukuje výchozí motivační stav)…motivace energetizuje cílově zaměřené 

chování…výchozí motivační stav je prožíván jako pohnutka k určitému jednání, přičemž 

tato pohnutka vychází z nějakého vnitřního nebo vnějšího nedostatku 

individua…motivace je určována biologickými a sociokulturními činiteli a je funkčně 

spojena s naučeným instrumentálním chováním…“ (Nakonečný, 1998, s. 462) 

Motivace, zájem o čtení, je známkou jistého vztahu. Vztah ke čtení, radost z četby a 

vnitřní potřeba číst je základem pro rozvíjení čtenářství.   

Vnitřní motivaci ke čtení a zájem o něj zcela jistě najdeme u dětí, které budou číst 

hodně a rády (tato vnitřní motivace ovšem souvisí s motivací vnější, přicházející ze 

sociálního zázemí a okolí (rodiny, pedagogů, kamarádů… - jak jsem výše uvedla 

v podkapitole nazvané Vnější faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost). Zájem o 

čtení, pozitivní a aktivní vztah k literatuře, je pro rozvoj čtenářské gramotnosti, a 

samozřejmě pro upevňování a další budování vztahu k poezii, nesmírně důležitý. Bude-

li číst žák určitý text se zájmem, bude k němu daleko pozornější, bude mu chtít lépe (a 

hlouběji) porozumět, dostaví se silnější prožitek, jeho soustředěné čtení bude trvat déle 

a jeho další práce s textem bude kvalitnější, než kdyby k danému textu vztah neměl. 

 S oběma výše uvedenými faktory budu pracovat – chci-li vzbudit zájem dětí o 

poezii, musím je k tomu vhodně motivovat. Skvělé by bylo, kdyby se u nich samotných, 

pakliže tomu tak ještě není, ona pohnutka k činnosti zvané čtení začala objevovat sama 

– děti by před čtením cítily určitý nedostatek a věděly by, že na základě této činnosti 

dosáhnou určitého uspokojení. Byla by to známka toho, že ke čtení (v případě mé práce 

ke čtení poezie) získaly určitý vztah – tj. objevením či utvrzením se v tom, že četba 

přináší potěšení, by děti byly na dobré cestě k rozvíjení své čtenářské gramotnosti. To je 

zajisté běh na velmi dlouhou trať, jejíž cílovou pásku v současné době pravděpodobně 

nedohlédnu. 
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5.2.2 Čtenářské dovednosti a strategie 

I čtenářské dovednosti a čtenářské strategie patří k vnitřním faktorům. „Jejich 

uplatňováním jedinec dosahuje stanoveného cíle, jímž je porozumění textu a jeho 

následné zpracování.“ (Najvarová, 2008, s. 68)   

Čtenářské dovednosti jsou obecně popisovány jako kognitivně méně náročné 

automatické činnosti, jež vedou k dekódování textu a porozumění. Patří k nim rychlost 

čtení, jeho správnost, plynulost a výraz – bývají natrénované a uplatňované vždy 

stejným způsobem, a to bez vědomé kontroly. Výzkum PIRLS se zmiňuje o sedmi 

základních čtenářských dovednostech, k nimž patří: umění vysvětlit obsah přečteného, 

vytýčit hlavní myšlenku, porovnat s vlastní zkušeností a s dalšími texty, dovednost 

předvídání, zobecnění a charakterizování stylu a struktury textu. 

Oproti čtenářským dovednostem jsou čtenářské strategie záměrné, čtenář je, pakliže 

je dobře vybaven, začne využívat hlavně v situacích, kdy před ním leží text obtížný a 

čtenářské dovednosti – tj. doposud uplatňované postupy při čtení, nepomáhají. Čtenář 

tedy hledá cesty, jak textu porozumět. „Slovo strategie nám ukazuje, že se jedná o něco, 

co používáme vědomě a promyšleně, tedy strategicky. Při práci se strategiemi klademe 

velký důraz na vlastní proces, tedy na to jakým způsobem pracujeme. Proto bychom 

měli především vést žáky k tomu, aby přemýšleli, co se během čtení děje v jejich 

hlavách, neboli aby přemýšleli nad svým přemýšlením (metakognice),“ popisuje 

Ladislava Whitcroft v článku zaměřeném na čtenářské strategie (Whitcroft, 2010), jenž 

se dá dohledat na http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-

strategie/cg-strategie-1. 

„Čtenářské dovednosti a čtenářské strategie se liší záměrností a stupněm 

zautomatizování. Dovednost a strategie mohou směřovat ke stejnému cíli a mohou 

vyústit ve stejný výsledek... Pokud je čtenářská strategie dlouhodobě uplatňována a 

procvičována, může se zautomatizovat a stát se čtenářskou dovedností.“ (Najvarová, 

2008, s. 70). Cílem pedagogů by, podle této autorky, mělo být to, že se žáci naučí 

pracovat se strategiemi vědomě, měli by přemýšlet nad tím, které strategie použít - proč 

a jak. Tzv. strategické čtení umožňuje kontrolu použité strategie a monitoring její 

efektivnosti. „Strategický čtenář“ je schopen se flexibilně přizpůsobit novým situacím, 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1
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které se během čtení textu vyskytnou, jak dle pramenů říká L.Whitcroft (na stránkách 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1).  

Existuje mnoho klasifikací čtenářských strategií, já zde uvádím (podle 

V. Najvarové a jejích pramenů) členění podle fází čtenářského procesu, a to proto, že v 

praktické části své diplomové práce budu pracovat s těmito třemi základními částmi 

uvedeného procesu.  

Jedná o tři základní fáze čtení a tedy tři skupiny strategií v nich využívané: jde o 

strategie přípravy ke čtení, během nichž jsou aktivovány předchozí znalosti čtenáře, fázi 

vytváření významů během čtení – v té jsou uváděny hlavně tyto čtenářské strategie: 

identifikace hlavní myšlenky, vyvozování významů, předvídání v textu a sledování 

souvislostí v textu. Poslední, třetí fází, je shrnutí, v němž je reflektován přečtený text.  

Strategie lze dělit také podle částí čtenářského procesu, jednotlivé fáze mohou být 

pojmenovány jako strategie aktivování (strategie utváření nebo očekávání postojů ke 

čtenému a strategie, které aktivují předchozí znalosti). Další kategorií jsou strategie 

zpřístupňování (strategie usuzování z jazykového kontextu a usuzování ze znalostí 

světa). Následujícím seskupením strategií jsou strategie zpracování – strategie k řízení 

zpracování textů (k uplatnění různých čtenářských stylů) a strategie k dalšímu 

zpracování informací - abstrahování, generalizování atp.  (Najvarová, 2008, s. 71-72) 

U dětí mladšího školního věku dochází zhruba po třetí třídě k uvadnutí zájmu o 

poezii, o čemž svědčí např. průzkum I. Věříšové a kol., 2007, (kde se poezie ocitla na 

chvostu žebříčku zobrazujícího zájem dětí o různé literární žánry). Je to tím, že čítanky, 

které většinou pedagogové v hodinách literatury (čtení) využívají, nenabízejí vhodné 

ukázky poezie? Jsou básně zde uvedené tzv. „pod věk“ anebo „nad věk“ čtenářů? Nebo 

jsou v nich témata, která děti už anebo zatím ještě neoslovují? Anebo vyžadují básně 

využití čtenářských strategií, které děti doposud nezískaly, jejich pedagogové děti 

nenaučili, jak je používat, děti tedy básním prostě nerozumí, neumí s nimi pracovat? A 

co vlastně ono porozumění textu obnáší? 

Porozumění textu je velmi důležitým jevem čtenářské gramotnosti, jelikož je 

ovšem jedním z více aspektů této komplexní oblasti, může být jen s obtížemi přímo 

zkoumáno. Kromě již zmíněných procesů porozumění, hovoří odborníci také o 

čtenářských záměrech, čtenářském chování a postojích (ty odrážejí jedincův postoj ke 



-32- 

čtení a psané kultuře vůbec, a to samozřejmě v celoživotním meřítku) – všechny tyto 

dílčí oblasti prozkoumává u devítiletých žáků např. výzkum PIRLS.  

„Procesy porozumění označují postupy jednotlivých čtenářů při konstruování 

významu textu. Při práci s textem se může čtenář zaměřit na vyhledávání informací, 

vyvozovat závěry z přečteného, interpretovat a integrovat myšlenky obsažené v textu, 

zkoumat a hodnotit obsahové nebo formální charakteristiky textu. Výzkum PIRLS 

rozlišuje čtyři typy procesů porozumění: zaměření se na explicitně uvedenou informaci 

a její vyhledání;  vyvozování přímých závěrů;  interpretace a integrace myšlenek a 

informací;  zkoumání a vyhodnocování obsahu, jazyka a prvků textu.“ (Najvarová, 

2008, s. 44 - 45). Tyto procesy, jak uvedená autorka dle pramenů uvádí, přikrývají 

metakognitivní procesy a strategie, které čtenáři umožňují ověřovat míru či správnost 

porozumění a případně přizpůsobit způsob čtení aktuálním potřebám. Proces 

porozumění taktéž ovlivňují znalosti a zkušenosti, jež jsou individuální a jež čtenáři 

umožňují chápání jazyka, textů a světa. 

Důvody, jež vedou člověka ke čtení, jsou dle odborníků nazývány čtenářskými 

záměry. U dospělých čtenářů se podle V. Najvarové jedná o tři skupiny důvodů: čtení 

ze zájmu a pro osobní potěšení, čtení z důvodů zapojení do společnosti a čtení za 

účelem učení. Děti mladšího školního věku čtou převážně ze zájmu a kvůli učení. 

V rámci své diplomové práce se budu snažit o vyvolání zájmu o poezii – čtenou, 

interpretovanou, dramatizovanou (jak jsem již výše uvedla v kapitole Motivace a zájem 

o čtení), v rámci této práce se budou děti samozřejmě i učit – myslím tím učit se básni 

porozumět, získat z ní informace, pracovat s ní, inspirovat se jí, ale taktéž učit se text 

nazpaměť. 

Porozumění poezii, tedy řeči vázané, je zcela jistě náročnější než porozumění 

prozaickému textu (nehovořím-li o jednoduchých přímočarých básničkách, 

říkadlech…). Pedagogové by tedy měli, kromě výše zmíněného, děti učit pracovat se 

čtenářskými strategiemi, a to proto, aby si s obtížnějšími, neobvyklými texty, za něž 

mnoho dětí poezii považuje, dokázaly poradit, aby v nich dokázaly nalézt zalíbení, 

porozuměly jim, uměly s nimi dále tvořivě nakládat. Zcela jistě to vyžaduje rozmanitý 

přístup k práci s těmito texty, způsob, který už sám o sobě děti k poezii „přitáhne“. 

Rozhodně je, alespoň podle mého mínění, důležité pracovat s třemi výše zmíněnými 

fázemi čtenářského procesu – před čtením, v jeho průběhu a po čtení. Nezanedbatelným 
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je samozřejmě výběr textu, jenž v sobě musí skrývat něco, co děti osloví, a také 

postupné nahlížení na užívané básnické prostředky, způsoby vázání textu, struktury 

básní atp.  

 

 

5.3 První etapy čtenářské gramotnosti a místo poezie v nich 

Jelikož se zabývám rozvojem čtenářství pomocí poezie na 1. stupni ZŠ, musím 

nahlédnout do etapy čtenářské gramotnosti, jež současné etapě, v níž se nachází děti, 

s nimiž pracuji, předcházela.  

Různými autory zabývajícími se cestou rozvoje čtenářské gramotnosti je, jak uvádí 

V. Najvarová, 2008, první etapa čtenářské gramotnosti označována jako 

pregramotnost nebo emergentní dětská gramotnost či spontánní gramotnost.  

V této etapě se dítě poprvé setkává s gramotností a jejími projevy v chování 

dospělých lidí – ti si s dítětem povídají, předčítají mu, zachází určitým způsobem 

s knihami a jinými tiskovinami. Ratolest sleduje, že dospělí čtou (noviny, časopisy, 

knihy, letáky…), píší (na mobilu, počítači, dopisy…), o obojím hovoří – tímto 

způsobem si dítě utváří představy o daném tématu. Toto období, začínající narozením, 

uzavírá nastoupení školní docházky.  

Od raného dětství jsou děti takříkajíc „kojeny“ říkankami, říkadly, veršovánkami, 

drobnou poezií (více či méně kvalitní) směřovanou k malým dětem – nejdříve 

v mluvené podobě, pak i v podobě psané, mnohdy v doprodu bohaté ilustrace (to když 

sledují s čitatelem stránky, na nichž je text napsán). Děti tak získávají vztah k slovu, 

rozvíjejí slovní zásobu, fantazii, paměť, získávají cit pro rytmus, zvukomalebnost. To 

hovoříme samozřejmě o případu, kdy je rodinné zázemí (později čtenářské zázemí 

v mateřské školce) podnětné, přívětivé, literatuře nakloněné. 

Co to vlastně říkadlo (říkanky, veršovánky…) je? Říkadlo (v anglicky mluvících 

zemích označované jako nursery rhyme – tj. dětská říkanka, říkanka pro děti z jeslí a 

mateřské školky) je krátkým poetickým žánrem dětského folkloru, v němž jsou 

preferovány rytmické efekty před sdělením. „Jazykový projev v říkadle se neřídí 

logikou a věcnou souvislostí, nýbrž potřebou rytmu, rýmu, expresivní hláskové 

instrumentace (eufonie, kakofonie, onomatopoie), slovní hry. Odlehčenou sémantiku 
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v říkadle zpravidla charakterizuje alogičnost a nonsensovost, provázená humorným a 

groteskním laděním.“ (Mocná, 2004, s. 609) V uspořádání básně, veršů, organizaci slov 

zastupují rozhodující místo zvukové asociace, jež navozují dojem spontánnosti a 

bezprostřednosti. Vztahy mezi slovy a představami jsou uvolněné, do popředí vystupuje 

detail, verše často spojuje pouze rým (většinou sdružený nebo přerývaný). „Typickým 

výrazovým prostředkem jsou novotvary (enyky benyky, elce pelce…), zkomoleniny 

(jedna dvanda/třinda čtrnda)…, citoslovce (na bubínek bumbumbum..), epizeuxis, 

aliterace, jadrné výrazy, oslovení, otázky a výzvy.“ (Mocná, 2004, s. 610) 

Coby útvar lidové slovesnosti se říkadlo vyskytuje převážně v dětském folkloru. Je 

to útvar jednoduchý, synkretický a je určený k recepci i reprodukci. Jeho slovesná 

složka často doprovází rytmický pohyb, herní akci nebo jinou činnost, což vyhovuje 

senzomotorickým potřebám předčtenářského věku – 3 - 6 let.   

Co říci k přednesu říkadel? Mocná a kol., 2004, jej charakterizuje jako skandování, 

což je přechodná poloha mezi recitací a zpěvem vyznačující se monotónní intonací a 

členěním verše do určitého počtu taktů bez ohledu na počet slabik. Říkadla se uplatňují 

v mnoha typických komunikačních situacích, někdy plní funkci magickou a prosebnou, 

jindy hrají zásadní roli pohybovou, ve školním prostředí často funkci 

mnemotechnickou. V nejrůznějších situacích pak zastávají funkci onomatopoickou 

(nápodobu reálných zvuků), ve společných hrách rozpočítávací, škádlivou, mohou mít 

ale také podobu zesměšňující. Velmi často mají též význam logopedický. Z  funkčního 

hlediska je tedy možné mezi nimi rozlišovat „…zaříkadla, modlitbičky, říkadla výroční 

– koledy, říkadla napodobovací, početní, rozlišovací (na dny v týdnu, prsty na 

rukách…), hry s dítětem a škádlivky, posměšky (žalobníček žaluje), rozpočítadla, 

jazykolamy cvičící artikulaci, veršované hádanky.“ (Mocná, 2004, s. 610) 

Ptám-li se na důvod, proč se říkadlem, vhodným tedy převážně pro předškolní věk, 

zabývat a proč s ním pracovat i v období mladšího školního věku – tj. na 1. stupni 

základní školy, určitě to bude snaha o návaznost, tedy navázání na život s poezií „před 

školou“ a „ve škole“, jejich jednoduchá básnická forma, propojení současného života 

dětí s folklorem, ale hlavně souznění říkadla s některými rysy poetiky nonsensu, 

dadaismu, futurismu a kubofuturismu, směřujícími k náhodnosti, hravosti, dekonstrukci 

logiky i jazyka a k slovotvořičství, tak jak se to např. objevuje v básních 

Ch. Morgensterna, E. Leara, E. Frynty a dalších. Říkadla samotná či jejich různé 
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transformace jsou taktéž součástí či východisky pro vznik dalších textů – jako jsme toho 

svědci např. v diptychu pohádkových próz L. Carrolla nazvaných Alenka v kraji 

divů….a za zrcadlem, kde se objevují žertovné říkanky a básně založené na komolení 

slov. V oblasti dětského přednesu, jímž se budu zabývat, pak půjde o volný přechod od 

skandování k osobité interpretaci textu.  

 

 

5.4 Etapy čtenářské gramotnosti, jimiž prochází dítě 

na 1. a 2. stupni ZŠ (v souvislosti s poezií) 

Další etapa rozvoje čtenářské gramotnosti začíná „podetapou“ počáteční čtenářské 

gramotnosti, jinak též elementární gramotnosti nebo gramotnosti bazální (dle 

Najvarové, 2008, s. 51). V tomto období se dítě seznamuje se čtením a psaním, zabývá 

se jejich procvičováním, což by se mělo komunikativním způsobem praktikovat na 

textech určité literární úrovně. Některé děti tento úsek absolvují až třetí třídou. V tomto 

věku ještě kladný vztah k poezii většinou trvá.  

Pakliže žáci zvládnou techniku čtení a postoupí na úroveň jeho funkčního 

využívání pro nejrůznější účely, jedná se o úroveň základní gramotnosti a následně 

rozvinuté základní gramotnosti (Najvarová, 2008, s. 52) – a zde se dle názoru 

odborníků zájem o poezii postupně začíná vytrácet, nastupuje tzv. apoetický věk. Děti 

se odvracejí od poezie a přiklánějí se k próze – ta jim dle názoru odborníků nabízí 

příběh, možnost vcítit se do něj, prožívat jej společně s jeho hrdinou. Podle mne próza 

v tomto věku dětem také poskytuje více témat, jež je zajímají a oslovují, v některých 

případech možná též vyžaduje menší míru používání čtenářských strategií. 

V průběhu povinné školní docházky by si žáci měli „osvojovat metody, techniky a 

strategie práce s texty, které jim umožní celoživotní vzdělávání a participaci na dění ve 

společnosti. Po ukončení povinné školní docházky končí pro určitou skupinu žáků 

systematické vzdělávání. Znalosti a dovednosti žáků by měly být na takové úrovni, která 

žákům umožní začlenit se do společnosti a být její funkční součástí, tzn. že vstupují do 

etapy funkční gramotnosti, která je především spojována s dospělostí… Všechny 
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předchozí etapy jsou východiskem a podmínkou pro vznik funkční gramotnosti“. 

(Najvarová, 2008, s. 51-52)  

Oslovit žáky v období jejich končícího pobytu na 1. stupni poezií je možná 

náročnější, podle mne je to ale nezbytné pro rozvoj jejich fantazie, tvořivosti, hlubšího 

porozumění jazykovým významům, básnickým prostředkům, zvláštní vázanosti řeči…, 

rozvoj estetického vnímání atd..  

 

 

6 ČTENÁŘSTVÍ, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A 

POEZIE V BÍLÉ KNIZE A RVP 

Na základě předchozích zpracovaných kapitol je podle mne jasné, že místo 

čtenářské gramotnosti, prostor pro existenci a rozvoj čtenářství, by v dokumentech 

základního vzdělání mělo být nepopiratelné, což dokument nazvaný Bílá kniha (tj. 

 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001), v níž je uvedeno 

následující, dokazuje: „Cílem 1. stupně základního vzdělávání je vytváření předpokladů 

pro celoživotní učení – získávání základních návyků a dovedností pro školní i 

mimoškolní práci, vytváření motivace k učení, osvojování základní gramotnosti jako 

nástroje dalšího úspěšného vzdělávání, postupné utváření uceleného náhledu na 

svět…kultivace žákovy osobnosti (jeho postojů, hodnotových orientací a zájmů).“ 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2001, s. 47).    

Druhý stupeň, jenž navazuje na stupeň první a je realizován buď na základních 

školách, nebo v nižších ročnících víceletých gymnázií, si klade za cíl nabídnout žákům 

co nejlepší základ všeobecného vzdělání, „…přičemž je důraz kladen na motivaci 

k učení, na osvojení základních strategií učení, rozvíjení vlastních schopností a zájmů, 

tvořivost a tvořivé řešení problémů, osvojení účinné komunikace…“ (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, 2001, s. 48). Dle autorů bude „...úlohou školy 

poskytnout systematickou a vyváženou strukturu základních pojmů a vztahů, které 

umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění i životní praxe. Půjde o 

vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i osvojování postojů a 

hodnot. Bude prohloubena vzájemná provázanost mezi cíli, obsahem vzdělávání a 
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kompetencemi, důraz bude kladen na získání klíčových kompetencí. Půjde o novou 

orientaci vzdělávání: naučit se poznávat – zvládnout metody, jak se učit, jak využívat 

nové informační a komunikační technologie, jak se vyhnout zahlcení povrchními 

informacemi, ale naučit se informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat, umět 

kriticky myslet a hodnotit; naučit se jednat a žít společně – umět pracovat samostatně i 

v týmech, otevřeně komunikovat se ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné 

názory, chápat vzájemnou závislost; naučit se být…“ (tamtéž, s. 38).  ¨ 

Metakognice a kompetence k učení je čtenářské gramotnosti svým způsobem 

nadřazena, je však zřetelné, že čtenářská gramotnost je výše uvedeného nezbytnou 

součástí. Aby děti k poezii našly cestu, musí jí porozumět, musí ji prožít. Zprostředkuji-

li jim jako pedagog způsob, jak toho mohou dosáhnout, využívám automaticky celé 

řady kompetencí k učení a přispívám velmi praktickým způsobem k rozvoji čtenářské 

gramotnosti, čtenářství. Pokud by žáci navíc dokázali svým způsobem reflektovat, 

jakými prostředky s textem pracovali, aby se dobrali jeho porozumění a sdílení, 

rozvíjela by se zároveň jejich schopnost metakognice. 

Provázanost čtenářské gramotnosti se všemi klíčovými kompetencemi, jichž by dítě 

po absolvování 1. stupně mělo dosáhnout, i s každou uvedenou vzdělávací oblastí, 

najdeme v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (vydal jej VÚP 

v roce 2005). Jednotlivé složky uvedeného pojmu čtenářská gramotnost jsou zde 

konkretizovány převážně ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura – 1. stupeň, a to 

ve formě očekávaných výstupů v komunikační a slohové výchově, jazykové a literární 

výchově, za 1. i 2. období. Dále se se čtenářskou gramotností počítá i v oblasti Cizí 

jazyk, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho 

svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a 

svět práce a také v průřezových tématech, jimiž jsou např. osobnostní a sociální 

výchova, multikulturní výchova, mediální výchova a dramatická výchova.  

Nástrojem k dosažení všech uvedených klíčových kompetencí, souhrnu dovedností, 

schopností, znalostí, postojů…je samozřejmě komplex všech vyučovacích metod, 

postupů, technik, aktivit nejrůznějšího druhu čerpajících z nejrůznějších zdrojů. Jejich 

nedílnou součástí by samozřejmě měla být i kvalitní práce s poezií. 

A jaké konkrétní místo je ve vzdělávacím programu poezii a čtenářské gramotnosti 

na prvním stupni základního školství vyhrazeno, jaké konkrétní výstupy najdeme v  



-38- 

obsahu vzdělávacího oboru nazvaného Český jazyk a literatura?  Kdybychom se chtěli 

dobrat co nejtěsnější vazby očekávaných výstupů tohoto oboru s čtenářskou gramotností 

a poezií, našli bychom ji téměř v každém bodě. Já však pro směřování své práce 

vybírám tyto části: žák „plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti potichu i nahlas… porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti… respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru… pečlivě vyslovuje… 

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči… volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo podle svého komunikačního záměru… píše správněpo stránce obsahové i 

formální jednoduché komunikační žánry…“ (Komunikační a slohová výchova), …„žák 

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost… 

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary… rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky… 

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu…“(Jazyková výchova), „…žák čte a 

přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku“ 

(později je také volně reprodukuje – čímž je myšlena nejen slovní reprodukce, ale i 

dramatizace či vlastní výtvarný doprovod popř. i jiné vyjádření) „…rozlišuje 

vyjadřování v próze a ve verších… pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností… vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, tvoří 

vlastní literární text na dané téma… při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy - literární druhy a žánry, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

báseň…, spisovatel – básník, kniha, čtenář…, verš, rým, přirovnání“ (Literární 

výchova). (VÚP, 2005, s. 22-24)  

 

 

7 SOUHRN ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO 

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSTVÍ VE ŠKOLE 

Jak již bylo řečeno, chceme-li u dětí dostoupat k co nejvyššímu stupni čtenářství 

(jež bych chtěla ve své pedagogické praxi rozvíjet prostřednictvím práce s poezií), je 

zapotřebí mnohem více než jen dosáhnout u nich kvalitní znalosti písmen a plného 
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porozumění slovům a větám. Přičemž nutno poznamenat, že rozvoj čtenářství je 

celoživotně se rozvíjející proces, nikoli hotový stav (podle ČŠI, 2010, s. 2).  

Pro přehlednost, stručnost, srozumitelnost a celistvost si dovolím ocitovat souhrn 

základních podmínek pro rozvíjení čtenářství tak, jak jej sestavil kolektiv odborníků v  

textu České školní inspekce. Budu-li hledat souvislost mezi těmito podmínkami a 

snahou o rozvoj čtenářství prostřednictvím práce s poezií, najdu ji téměř v každém 

bodě. 

Autoři výše zmíněného textu za nejzákladnější podmínku úspěchu považují důvěru 

v možnosti každého žáka učit se a sebedůvěru učitelů v to, že jsou schopni rozmanité 

možnosti dětí uspokojivě rozvíjet (podle ČŠI, 2010, s. 8).  

„1. Nikdo ve škole nepovažuje čtení za ztrátu času, dospělí jsou modelem čtenáře.  

2. Čas - dostatek, pravidelnost, četnost: Žáci mají dostatek času na čtení přímo ve škole, 

čas je čtení věnován pravidelně a s dostatečnou frekvencí.  

3. Předčítání: Žákům se ve škole často předčítá i tehdy, když už sami umějí číst.  

4. Dostupnost knih a textů: Prostředí je naplněné různorodými knihami a texty, které 

jsou snadno dostupné (včetně jednoduchého výpůjčního systému).  

5. Vlastní volba: Žáci si mohou vybírat knihy a texty podle vlastní volby.  

6. Četba celých textů: Žáci čtou celé knihy, ne jen ukázky nebo úryvky.  

7. Příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení: Žáci mohou bezprostředně sdílet osobní 

dojmy z četby.  

8. Čtení je propojeno se psaním: Žáci písemně reagují na přečtené (osobní záznamy z 

četby). Žáci se učí textům rozumět i tím, že je sami vytvářejí (produktivní psaní).  

9. Učitelé umějí čtení vyučovat: Ovládají čtenářské strategie pro porozumění textu, 

umějí je modelovat a vyučovat, ovládají metodu hlasitého přemýšlení, poskytování 

popisné zpětné vazby a korektivní zpětné vazby, umějí vést žáky k výběru textu.  

10. Učitelé čtou: Učitelé znají knihy, které mohou zaujmout jejich žáky. Umějí každému 

žákovi doporučit vhodnou knihu. Sledují novinky.“ (ČŠI, 2010, s. 12) 

Čtenářská gramotnost se rozvíjí, anebo by se měla rozvíjet, ve všech předmětech, to 

znamená i při čtení textů věcných, nejen při literární výchově. Autoři doporučují, aby 

škola společně vytvořila (přijala, případně doplnila) a realizovala takový program 
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rozvoje čtenářství, v němž by byly využity všechny příležitosti k tomu, aby z žáků 

systematicky a cíleně vyrůstali nezávislí a samostatní čtenáři.  

Pakliže se snažím o přispění k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím 

poezie, napadá mne, že i poezie se může uplatnit ve více předmětech, než jen a pouze 

v literární výchově, pedagogové by také mohli ve větší míře básně předčítat, knihy 

s poezií by měly být ve škole pro děti dostupnější, a i v této oblasti by měla (alespoň 

občas) fungovat vlastní volba – tj. žáci by, stejně jako mají možnost vybírat beletristické 

knihy, měli mít možnost volit i mezi texty básnickými. Měli by mít, po přečtení poezie, 

uvedenou příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení a čtení poezie by podle mého mělo 

být rozhodně propojeno ještě více s psaním – a to nejen v podobě reakcí na přečtené, ale 

i v podobě autorské tvorby – tj. zmíněného produktivního psaní. Nelehké bude zřejmě 

předávání čtenářských strategií směřujících k porozumění poezii samotným pedagogem, 

umění modelovat a vyučovat práci s poetickým textem, ovládat metodu hlasitého 

přemýšlení a poskytovat popisnou zpětnou vazbu, vést žáky k výběru textu. Hovořím-li 

o možnosti výběru, zcela jistě bude ve většině případů nedokonale vybavena většina 

třídních knihoven, ale i knihoven školních (v případě naší školy je poměr nabízené 

poezie a prózy žalostný).  

Z hlediska čtenářské gramotnosti by, podle V. Najvarové, měla škola žákům 

poskytovat dostatek čtenářských příležitostí. „Protagonisté programu  RWCT (Program 

Reading and Writing to Critical Thinking, v České republice známý pod názvem 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení) uvádějí, že minimálním časem pro dostatečný 

rozvoj čtenářských dovedností všech žáků (tj. i žáků nedosahujících dobrých 

čtenářských výkonů) je hodina aktivního čtení denně. Aktivním čtením chápeme 

samostatné tiché čtení žáků spojené s následnou diskusí o přečteném a s dalšími 

čtenářskými úkoly (Krashen 2004). Učitel by měl mít k dispozici texty různé náročnosti, 

které by žákům přiděloval podle jejich individuálních čtenářských dovedností.“ 

(Najvarová, 2008, s. 48) 

Tato autorka také hovoří o přítomnosti bohatého, literárně podnětného, resp. 

gramotného prostředí, čímž myslí učitelovu snahu vytvářet dětem příležitosti k mluvení, 

myšlení, čtení a psaní, a to ve všech předmětech, opět s texty přiměřené obtížnosti, jež 

budou vzbuzovat zájem žáků. Mým velkým přáním je (není to ovšem předmětem mé 

diplomové práce), abych byla schopna pracovat v různých předmětech se zajímavými 
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texty uvedených předmětů se týkajícími. S takovými texty, které nabízejí další pohled 

na právě probírané téma a zároveň takovými, s nimiž se dá dále tvořivě nakládat – tj. 

např. v matematice s dětmi zpracovávat či vytvářet texty vycházející z různých 

matematických oblastí (zcela jistě existuje mnoho naučných i uměleckých textů těchto 

témat se dotýkajících). Budu věřit, že se mi časem podaří vyhledávat a potkávat se 

s takovými texty, které osloví nejen mne, ale budou vhodné i pro práci s dětmi na 

prvním stupni a obohatí je jak po stránce informační, praktické ale i po stránce 

umělecké. 

Většina učitelů, dle autorky V. Najvarové, ovšem spoléhá při výběru textů na 

učebnice, což je „dáno tradičním přístupem k učebnici jako základnímu kurikulárnímu 

dokumentu, ale i finanční situací škol, která neumožňuje rozsáhlé kopírování 

doplňkových materiálů. Objevují se však případy, kdy učebnice nerespektují textovou 

náročnost pro cílovou věkovou skupinu žáků (např. Jůvová 2006; Knecht 2007; 

Novotný 2007). Nejčastěji bývají učebnice využívány pouze k hlasitému předčítání učiva 

(Janík, Najvarová, Najvar, Píšová 2007; Höfer a kol. 2005) spojenému s plněním úkolů 

na konci textu…“  (tamtéž, s. 48)  

A to je právě důvod, proč se v jedné z částí své diplomové práce věnuji 

podrobnému nahlédnutí do čítanek používaných na 1. stupni. Domnívám se totiž (a 

vycházím tak z vlastní zkušenosti z praxe), že většina učitelek na 1. stupni ašských 

základních škol stále pracuje převážně jen s čítankami (popř. přinesou do tříd jednu 

knihu v mnoha vydáních ke společnému hlasitému čtení – což ovšem převážně bývá 

próza).   

Jedním z dalších problémů týkajících se učebnic je fakt, že jsou bohužel ve většině 

případů školním majetkem, a žákům tedy není umožněno do nich cokoliv vpisovat – 

„…ani poznámky či symboly, nelze v nich samozřejmě ani podtrhávat, a tím je dětem 

rozhodně ztížena možnost osvojování čtenářských strategií vhodných pro práci s 

textem.“ (Najvarová, 2008, s. 48) Jak dále autorka poznamenává, pro rozvoj 

náročnějších myšlenkových operací u žáků i pro získání dovednosti hodnocení zdroje 

textu by bylo vhodnější využívání textů z většího množství zdrojů, včetně zdroje 

internetového.  
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8 POEZIE V ČÍTANKÁCH NAŠÍ ŠKOLY  

V této kapitole chci nahlédnout na čítanky, které se používají na škole, kde pracuji 

(tj. ZŠ Hlávkova Aš) – rozhodně se zde nesnažím o ucelený průzkum prvostupňových 

učebnic nabízejících texty využívané v literární výchově. Doufám, že pohled na vzorek 

tří, čtyř čítanek z jednoho ročníku mi poskytne alespoň částečnou odpověď na to, proč 

děti ke konci prvního stupně o poezii příliš nestojí. Nejsem v tomto oboru žádný 

odborník a nehodlám působit jako samozvaný kritik. Mé nahlédnutí bude laické, 

pokusím se s čítankami naložit jako spotřebitel, kterého převážně zajímá jen nabízená 

poezie a doplňující otázky, úkoly k zamyšlení společně se zajímavými informacemi. 

Spočítám tedy poměr nabízené prózy a poezie a nahlédnu na předkládanou nabídku 

z pohledu témat, která prvostupňové žáky oslovují, a také z pohledu nabízených otázek, 

úkolů a informací, vybrané poezie se týkajících. Své závěry vyslovím ve svých 

osobních domněnkách. 

Nahlédnutí do čítanek jsem se snažila pojmout svědomitě, začala jsem tedy již 

slabikáři z 1. ročníku. K dispozici jsem měla slabikáře vydavatelství Didaktis, Nové 

školy, Studia 1 plus 1 a Prodosu. Poměr použití básní k prozaickým textům byl větší ve 

slabikáři Nové školy (46 básniček a 44 próz), podobně vyrovnaný byl i ve slabikáři 

Didaktisu (55 básniček a 61 prozaických útvarů, v sekci Malý čtenář pak 30 básniček ku 

13 prózám.) Slabikář Studia 1 plus 1 nabízí 25 básniček a 65 próz, výběr básní a říkadel 

je kvalitní a rozmanitý, autoři uvádějí i jména básníků. Český slabikář od Prodosu 

nabízí 8 básní ku 31 prozaickým textům. Úkoly, otázky, informace k textu či autorori 

básně se ve slabikářích nevyskytují. 

Z 2. ročníku jsem měla k dispozici čítanku vydavatelství Didaktis, Scientia a 

Fortuna. Kromě Didaktisu uvedené čítanky nenabízejí k otisknuté poezii žádné otázky 

či úkoly V případě čítanky Didaktisu jde často o výzvu k vysvětlení některých výrazů, 

hledání toho, co chtěl básník dětem sdělit, kdo v básni ke čtenáři hovoří, hledání rýmů. 

Někdy se jedná o výzvu k dramatizaci či přednesu básně, málokdy se jedná o úkol 

týkající se vyjádření pocitů z přečteného. Poměr je stále celkem vyrovnaný. V čítance 

Didaktis se jedná o 59 básniček ku 67 prozaickým textům, v čítance Scientia se jedná o 

46 próz ku 41 básním (objevují se zde i komiksy a dva úryvky dramatického textu), a 
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v případě čítanky Fortuna jde o poměr 68 básní ku 84 prózám. V uvedených čítankách 

se jen málokdy objeví zajímavé informace o čteném či o autorech textů. 

Čítanky ze 3. ročníku patřily vydavatelstvím Prodos, SPN, Didaktis a Alter. Kromě 

Didaktisu ani jedna z čítanek nenabízí žádnou práci s uvedenými poetickými texty, 

Prodos uvádí v případě zastaralých, neužívaných slov jejich vysvětlení. Úkoly a otázky 

Didaktisu k básnických textům směřují k tématům básní, k jejich obsahu, ke 

čtenářskému porozumění, je to tak ale jen u některých básní, zajímavých informací je 

zde jen velmi málo. Čítanky, které jsem prostudovala, nabízejí kromě prózy a poezie i 

písně, komiksy a úryvky z dramatických textů, v případě Prodosu se jedná také o sedm 

próz, jichž je poezie nedílnou součástí.  Čítanka Prodosu nabízí 65 básní ku 58 prózám, 

učebnice SPN 32 básní a 49 próz, Didaktis přichází s 51 prózami a 70 básněmi a Alter s  

počtem básní 34 ku počtu 47 prozaických celků či úryvků. 

Ve 4. ročníku jsem měla možnost prohlédnout si čítanky vydavatelství MobyDick, 

Fortuna a Prodos. Kromě první z uvedených jsem nenašla žádné otázky, úkoly či 

informace četby se týkající. U Fortuny a Prodosu lze vysledovat lehký ústup poezie, 

v případě Prodosu se jedná o poměr 35 básní ku 54 prózám, v případě Fortuny pak o 26 

básní a 78 prozaických textů.  Čítanka MobyDicku obsahuje 28 básní a 33 próz, úkoly 

se týkají struktury básní (hledání vzorců rýmů, slok, veršů, doplňování rýmů, 

vysvětlování určitých pojmů, nahlédnutí na to, co chtěl autor básně sdělit, proč vidí 

určitou věc tak, jak ji popisuje apod.). 

Naše škola disponuje čtyřmi druhy čítanek pro 5. ročník – jsou to čítanky 

vydavatelství SPN (rok vydání 1997 a 2004), Fortuna a Didaktis. Mezi těmito čítankami 

jsou pouze Didaktis a SPN z roku 2004 učebnicemi obsahujícími úkoly a dotazy k četbě 

(tyto jsou obdobné popisu úkolů a otázek obsažených v čítance 4. ročníku). Ve starším 

vydání učebnice SPN poezie převažuje nad prózou (55 básní ku 46 prozaickým textům), 

v novějším vydání se poměr mění (53 básní ku 55 prózám), Fortuna nabízí 25 básní a 62 

próz, kvalitní výběr poezie, úkoly žádné, a konečně Didaktis poskytuje z oblasti poezie 

35 textů, z oblasti prózy 62 a jak jsem již zmínila, čtenář se v této čítance setká i se 

zajímavými otázkami a úkoly a také informacemi o některých autorech. 

Je jasné, že množství básní není jediným úhlem pohledu na to, zdali čítanka oblast 

poezie nezanedbává. Přesvědčila jsem se, že ve většině jde téměř o vyrovnaný poměr, 

někdy dokonce učebnice obsahuje víc básní než prozaických textů. Nesrovnatelný je 
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samozřejmě rozsah sčítaných a porovnávaných textů, uvážím-li, že počítám mezi texty 

poezie např. i kraťoučká říkadla. Měřítkem by mohla být existence či absence úkolů, 

otázek, a již výše několikrát zmiňovaných zajímavých informací, které se týkají 

přečteného textu. Důležité je ovšem říci, že ani existence úkolů či otázek nemusí 

čítanku povznést na vyšší úroveň, měly by se zde totiž nabízet opravdu takové činnosti, 

jež by směřovaly čtenáře k hlubšímu porozumění a prožití textu, případně také 

k tvořivému nakládání s ním.  

Je jisté, že si v každém případě při použití čítanky musí pedagog pomoci sám, musí 

si sám rozmyslet, jaké aktivity bude s dětmi dělat před četbou, během ní a po ní. Určitě 

by ale nebylo špatné, kdyby naše škola vlastnila i jiné učebnice s kvalitním výběrem 

textů, otázek, úkolů, informací. Takové jsou podle mého názoru např. čítanky 

nakladatelství Fraus, jež nabízejí čtenáři i pedagogovi vše, po čem jsem mnohdy marně 

pátrala ve výše uvedených školních čítankách. Pod textem se zde vyskytují otázky 

k textu (na něž lze najít odpověď přímo či za textem), úkoly k zamyšlení i zajímavé 

informace o autorech, obsahu textu. Takový typ čítanky by práci s texty pedagogům 

usnadnily, nabízely rozličné přínosné metody, jak s kterým typem poetického textu 

naložit, modelovaly by, jak by se měla správným způsobem čtenářská gramotnost 

v oblasti poezie rozvíjet. Nakladatelství Fraus navíc nabízí příručky pro učitele a také 

pracovní sešity k čítankám, kde se s texty pracuje ještě podrobněji.  

Já v současnosti pracuji (v 5. ročníku ZŠ) se svým výběrem textů, někdy také 

s čítankou pro tento ročník od nakladatelství Didaktis, využívám také příkladů z dobré 

praxe, jež jsou uváděny např. v periodiku Kritické listy, čtvrtletníku pro čtenářskou 

gramotnost a kritické myšlení na školách.     

Při pohledu na poezii, která je nabízena páťákům (s nimiž budu, kromě jiných 

skupin, pracovat) ve výše zmíněných čítankách naší školy, jsem dospěla k názoru 

(znovu ovšem podotýkám, že nejsem literární kritik a neposuzuji zde nabídku čítanek 

obecně), že některé texty (a je to samozřejmě malý vzorek) jsou „pod věk“ čtenářů  - viz 

např. velké množství různých říkadel podobného typu, myslím tím říkadla určená podle 

mne spíše dítěti předškolního věku či žákům 1., 2. ročníku. Já s texty vycházejícími 

z říkadel, tedy např. nonsensovými básničkami budu pracovat, tyto básně se však už 

podle mne dožadují věku, schopností a zkušeností dítěte z 5. ročníku.  
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Další texty z uvedených čítanek jsou podle mne z jiných tématických oblastí než z 

těch, které jsou v tomto věku dětmi vyhledávané a které by je mohly oslovit. Texty jsou 

v těchto čítankách jistě kvalitní, kvalitně s nimi ale musí zacházet i pedagog. Pro práci 

se skupinou dětí z 1. - 3. ročníku (tj. z 0. a 1. ročníku LDO)  využiji svých zdrojů, texty 

budu vybírat dle naturelu žáků a také podle dramatického potenciálu.  

 

 

9 TEXTY, S NIMIŽ BUDU PRACOVAT NA CESTĚ 

K ROZVOJI ČTENÁŘSTVÍ 

Na základě tohoto svého osobního průzkumu a také všeho, k čemu jsem dospěla 

v předchozích kapitolách, jsem si ujasnila, co chci dětem nabídnout - jaké texty a 

jakými metodami jim je přiblížit.   

Přemýšlím-li nad tím, jakou poezií je oslovit, pokusím se dětem nabídnout texty, o 

nichž se domnívám, že jsou pro rozvoj čtenářské gramotnosti podnětné (dá se podle 

mne s nimi pracovat zajímavými a mně blízkými metodami), blízké jejich věku, 

zájmům, potřebám, úrovni čtenářství, čtenářské gramotnosti. Tyto básně budou navíc 

texty, jež jsou mi blízké. Jsem přesvědčena o tom, že když pedagog nabízí žákům něco, 

k čemu má sám určitý vztah, je o něco blíže tomu, že k němu najdou vztah i děti. Vím, 

že to tak nejde v každém případu, ale v rámci této práce to půjde zcela jistě.   

Velkou měrou se na mém „pracovním repertoáru“ bude podílet poezie nonsensová, 

mnohdy vycházející z říkadel, textů blízkých jejich nedávnému předškolnímu a 

mladšímu školnímu věku a jeho charakteristice z hlediska vývojové psychologie. 

Nonsensová poezie je podle mne vyhovující pro dítě (a samozřejmě nejen pro něj), jež 

je impulzivní, snadno ovlivnitelné, silně prožívající emoce, s rozvinutým magickým a 

neracionálním myšlením, ale také s poměrně krátkodobou soustředěností. Pracovat budu 

s básněmi E. Leara, E. Frynty, M. Kratochvíla… 

Nedílnou součástí mé nabídky bude dále i smysluplná poezie (lyrická, epická, 

lyricko - epická), kterou v mnoha případech žáci v naší školou vlastněných čítankách 

nenajdou. Bude se jednat o texty týkající se témat, jež by děti v tomto věku měly 

zasáhnout (někdy též doplněné současnou, přitažlivou podobu zpracování) – konkrétně 
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půjde o balady z Kytice K. J. Erbena (jež je dostupná též v komiksovém a filmovém 

zpracování) a báseň Chlapec a hvězdy J. Seiferta – neboť, jak jsem již zmínila 

v předchozích kapitolách, v období mladšího školního věku se u dětí začínají uplatňovat 

i vyšší city, city mravní, intelektuální a estetické, jež ovlivňují žákův vztah k četbě. 

Prostřednictvím uvedených textů bych se chtěla u dětí pokusit o probuzení, naplnění 

těchto citů.   

Oslovuje-li je v tomto věku (dle různých žebříčků obliby literárních druhů a žánrů) 

více próza, nežli poezie, pokusím se nabídnout jim básně, jež jsou její součástí – viz 

H. Potter a Ohnivý pohár J. K. Rowlingové nebo Karlík a továrna na čokoládu autora  

R. Dahla.  

Doufám také, že se mi podaří najít místo poezii v dětském všedním dni 

(inspirována jsem tvůrčím programem českého literárního uskupení z druhé poloviny 

50. let, jež se kromě jiného „snažila objevovat prostý život v jeho každodennosti a 

zabývat se všedními tématy a zážitky…“ (Ottova encyklopedie od A-Ž, 2004), chtěla 

bych pomoci dětem v jejich současném životě ovlivněném moderními technologiemi, 

médii, propojit běžný svět s básnickým viděním.  

Domnívám se, že pro děti bude zábavná a přínosná též dramatizace a přednes 

poezie a že i samotná vlastní autorská tvorba spjatá s prací na každém nabídnutém textu 

bude pro ně jednou z cest, jak se k poezii dostat blíž, přijít jí na chuť a začít jí rozumět. 

 

 

10 METODY A POSTUPY, JEŽ BUDU POUŽÍVAT 

K ROZVOJI ČTENÁŘSKÝCH STRATEGIÍ 

NEZBYTNÝCH PRO PRÁCI S POEZIÍ  

Mluvím-li o čtenářských strategiích, které by děti na 1. stupni měly postupem času 

ovládat, nemohu vynechat metody a techniky, používané pro jejich rozvoj, ať už jde o 

metody účinné či neúčinné (viz níže). Nejprve se zmíním o metodách účinných méně, 

posléze přejdu k metodám, které by měly být pro dosažení vyšší úrovně čtenářské 

gramotnosti přínosnější. S některými těmito metodami pak hodlám pracovat v praktické 

části své práce.    
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V současnosti na mnoha místech pedagogy stále oblíbená metoda zvaná „hlasité 

čtení“ a následný „rozbor básně“ (případně práce s otázkami a úkoly z čítanky) asi není 

příliš efektivní metodou rozvoje čtenářské gramotnosti. Mluvíme-li o hlasitém čtení, 

uvádí autorky knihy Jak (se) učí číst, Iveta Kramplová a Eva Potužníková, toto: „Čtení 

žáků nahlas je v České republice velmi frekventovanou činností, 77 procent učitelů 

uvedlo, že žáci tuto činnost dělají denně, 21 procent uvedlo, že týdně.“  Dle zmíněných  

autorek a výsledků testů PISA a PIRLS však tato činnost nemá žádný vliv na výsledky 

žáků v testu. Ti, kteří četli ve škole denně nahlas, dosáhli průměrného výsledku 537, 

ostatní 540. V tzv. starých zemích EU, kde učitelé kladou na hlasité čtení nahlas daleko 

menší důraz, dosáhli žáci, čtoucí ve škole nahlas jen výjimečně, výrazně lepšího 

výsledku (nad 550). Zdá se, že denní čtení nahlas pozitivně neovlivňuje výsledek 

žáků… Dále z výpovědí učitelů a dětí vyplývá, že čím jsou ve třídě lepší žáci, tím méně 

učitel tuto činnost provádí. (Jak se učí číst, str. 65 - 66) Je jisté, že v nižších ročnících 

děti musí nahlas číst, aby učitelé/učitelky slyšeli, zda proces učení čtení probíhá 

v pořádku.  

V dalších ročnících však evidentně hlasité čtení ve většině případů poněkud ztrácí 

na významu, pokud ovšem děti nemají se samotnou technikou čtení problém. Z toho 

vyplývá, že metodu společného hlasitého čtení budu využívat jen tehdy, když zjistím, že 

technika čtení dětí v mé pracovní skupině je nejistá, nesprávně zafixovaná, 

problematická. 

Z uvedených výzkumů (PISA, PIRLS) vyplývá, že žáci, které čtení baví, dosáhli ve 

všech zemích lepších výsledků než ti, které čtení nebaví.  V České republice je vůbec 

nejnižší obliba čtení ze všech 35 zúčastněných zemí. Čtení baví pouze 45 procent 

českých žáků, naopak 23 procent žáků čtení nebaví… V Čechách je v zájmu o čtení 

poměrně velký rozdíl mezi dívkami a chlapci (podle Kramplová, Potužníková, 2005, 

s.29 a 30). 

Jak jsem již v úvodu naznačila, mou snahou bude rozvíjet čtenářství dětí na1. stupni 

ZŠ prostřednictvím poezie, naladit žáky na její „příjem“, „zpracování“ a „výdej“. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že čtenářství není jen o získání určitých dovedností a 

ovládání čtenářských strategií, ale také o vztahu ke čtení. Mým cílem je tedy postupně 

budovat kladný vztah k poezii (a to jak u dívek, tak i u chlapců) a projít cestu od čtení a 
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přemýšlení nad básnickým textem až po jeho interpretaci a autorskou tvorbu. K tomu 

hodlám využít následující metody.   

Zásadní metodou, kryjící se v podstatě s obdobně pojmenovanými čtenářskými 

strategiemi, které jsem v předchozím textu uvedla, je metoda „Před čtením – při čtení 

– po čtení“.   

Aktivity, jež se odehrávají „před čtením“ podle autorů publikace Čtenářská 

gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, by měly souznít s postupy, kdy se 

dětský mozek chystá na porozumění tématu, problému, o němž bude číst. Nejde tedy 

pouze o motivaci, naladění na text, nejedná se však ani o přímočaré vyzrazení tématu či 

problému, smyslu textu. Čtenář by si měl připomenout své zážitky, domněnky, 

vědomosti, zkušenosti…týkající se textu. Učitel připravuje jakousi vstupní bránu k textu 

v podobě otázky, nastolené situace, dilematu, předložených klíčových slov…, děti si o 

tom mohou před čtením ve dvojici či větších skupinách, celé třídě… několik minut 

vyprávět.  

Činnosti „během četby“ mohou být také zcela různorodé. Učitel může dětem po 

určitých částech textu předkládat náměty či pokládat průběžné otázky, přičemž tyto 

otázky by neměly být kontrolní (ve smyslu, zda děti dávají při čtení pozor, nebo zda si 

všimly detailních informací), jeho vstupy by ovšem neměly být rušivé. Žáci také mohou 

zapojovat své smysly (např. pustit si zvukový film k právě čtené pasáži…) či postupně 

vypisovat, zaznamenávat důležité informace, dojmy, přesné citace atp.. 

K aktivitám „po čtení“ patří tzv. estetické doznívání – tiché doznění a přemýšlení 

nad přečteným textem, kdy by chvíli nemělo být vyžadováno žádné plnění pedagogem 

zadaného úkolu. Děti v tento čas přemítají nad tím, co se jich obzvlášť dotklo, co je 

v textu zasáhlo, o příčinách jednání postav atd. Pak by měl každý dostat šanci sdělit své 

zážitky dalšímu dítěti (dětem), za stejně důležité jsou považovány osobní záznamy 

z četby – tj. souvislosti čteného textu s jejich osobním životem, dále otázky či jiné 

metody, jež dávají čtenářům příležitost srovnat si v hlavě předchozí a nové názory a 

zážitky. Může to být např. krátké psaní o některém z témat textu, myšlence, dojmu, 

dilematu, jež se díky čtení právě onoho textu otevřelo (děti mohou na četbu navázat i 

tvorbou básničky, obrázku...). (podle ČŠI, 2010, s. 52 – 55).        

Dalšími metodami, jež jsou (anebo by mohly být) v podstatě součástí „před-během-

po“ a které se pokusím ve své práci uplatnit (a z nichž je většina popsána ve výše 
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uvedeném  textu ČŠI na stranách 18 až 21 – zde zestručněno či přímo citováno), jsou 

tyto: řízené čtení a myšlení, čtení s předvídáním, debata s autorem, dílna čtení, 

skládankové čtení, autorská tvorba, práce s klíčovými slovy, brainstorming, 

dramatizace, přednes, společenská hra, práce s novými médii.  

Nyní podrobněji k uvedeným metodám, jež popisuji dle pramenů (ČŠI, 2010, s.18-

21) i své vlastní analýzy:    

Řízené čtení a myšlení: To je dle autorů „…metoda vhodná během četby 

společného textu. Učitel řídí četbu a přemýšlení o ní tím, že čtený text předem rozdělí do 

částí. Mezi jednotlivými částmi textu dává čtenářům otázky a úkoly. Těmi je vede k 

tomu, aby nacházeli v textu obsažené významy a signály (motivy i vyjadřovací, umělecké 

prostředky), podle kterých se postupně staví smysl a celkové pochopení textu. Rozvíjí 

tak nejen čtenářskou vnímavost a souvislé myšlení, ale také čtenářskou důvěru v to, že 

nad izolovanými poznatky z textu se dají najít vyšší souvislosti, a to jak uvnitř textu, tak 

mezi textem a dalšími texty i životem.“  

Čtení s předvídáním: Text, který je pro všechny děti společný, čtou žáci postupně 

po částech. Ke každé z uvedených částí každý žák předvídá, o čem se bude číst, 

předpovědi prodiskutuje ve dvojici nebo ve skupině či třídě (dle situace). Posléze čte a 

po čtení si spolu se třídou ujasní, jak se text rozvíjel a jak se to shoduje nebo rozchází s 

předpověďmi. „Nejde o žádné hádání, nýbrž o podložené vyvozování odhadu z náznaků 

v textu a z vlastní čtenářské a životní zkušenosti a znalosti. Mezi žáky je metoda velmi 

oblíbená jednak pro jisté napětí, jednak proto, že rozdíly v odhadu a textu při ní nejsou 

chybami.“   

Debata s autorem (ve formě pokládání otázek): Děti se během práce snaží 

vyzkoumat, co se jim autor textu snažil říci, proč takový text napsal a jakým způsobem 

to vyjádřil. Jedná se o metodu, která je vhodná jak ve fázi při čtení, tak po čtení 

společného textu. Žáci se také učí vnímat rozdíl mezi tím, jak si vysvětlují slova, 

motivy, situace a události v textu oni, a jak význam vyplývá z celkové výstavby textu.   

Dílna čtení: To je „…komplexní metoda, vhodná pro četbu individuálně zvolených 

knih. Dílnu čtení do vyučování pedagog začleňuje pravidelně (bývá zvykem, že jednou 

týdně) a je „…založena na tom, že účinné čtení má složku individuální (samostatné 

tiché čtení zvolené knihy; záznamy osobních reakcí na četbu) a složku sociální (diskuse 

se spolužáky nad knihami; konzultace učitele se žáky). Žák si po stanovený čas tiše čte; 
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zapisuje si svoje vlastní osobní reakce na četbu do podvojného deníku (třídílného 

zápisníku) nebo jinou formou; sdílí se spolužáky dojmy z četby…Dílna čtení může mít 

celou řadu variant, může se v ní odehrávat mnoho činností podle vyspělosti žáků….“  

Dílnu čtení hodlám zavést v 5. třídě, a to nejen pro její složku individuální a sociální, 

některé z osobních reakcí na četbu budou mít podobu básnického textu (jiné budou mít 

podobu podvojného deníku či literárních dopisů - viz ČŠI, 2010 –  těmito dvěma 

metodami se ovšem v diplomové práci nebudu zabývat).      

Skládankové čtení: „Metoda vhodná při četbě společného textu. Krátký text je 

rozdělen na tři části. Tři skupiny pracují vždy jen s jednou z částí, každá odhaduje a 

konstruuje obsah chybějících dvou částí. Učí se tím přesněji vnímat a chápat obsah i 

stavbu úseku, který mají k dispozici, a vysuzovat z toho, jaký obsah a formu budou mít 

části scházející. Nakonec při porovnávání výtvorů jak navzájem, tak i s původní celou 

verzí objasňují své důvody a nacházejí vnitřní souvislosti v původním textu.“  

Autorská tvorba: Tuto metodu lze v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti 

popsat slovy autorů textu ČŠI – „…Čtení je propojeno se psaním. Žáci písemně reagují 

na přečtené…učí se rozumět textům i tím, že je sami vytvářejí…“ (ČŠI, 2010, s. 12) 

Práce s klíčovými slovy: Tuto činnost pedagogové ve své práci s dětmi nejčastěji 

využívají ve dvou podobách: buď jako nástroj pro předvídání před čtením, nebo po čtení 

coby prostředek reflexe. Pakliže se to odehrává před čtením, pedagog cíleně vybírá ze 

společného textu klíčová slova a nabízí je skupině, na základě toho pak každé dítě 

odhaduje, o čem text bude, jaký bude a jak se bude vyvíjet. To, co děti navrhnou, se 

posléze porovná a konfrontuje s vlastním textem. „Při využití klíčových slov po četbě 

textu vyhledávají a navrhují klíčová slova sami žáci a učí se tím, co v textu hrálo 

významnou a co vedlejší roli, od kterých bodů (výrazů) se děj nebo problém rozvíjel, 

připravují se tak na dovednost shrnování.“ (vše dle ČŠI – s. 18-21) 

Přednes: Bude se jednat o přednes poezie. V současnosti, převážně od 4., 

5. ročníku základní školy, si děti dle mých zkušeností pedagoga, porotce i diváka 

soutěží v této oblasti, pro přednes začínají raději vybírat prozaické texty. Je to možná 

způsobeno již dříve uvedeným „apoetickým“ obdobím“, v němž děti ztrácí o poezii 

zájem, je to ale také možná důsledek toho, že (jak uvádí D. Kroča v knize Dětský 

přednes a současná poezie - Kroča, 2000) poezie pro teenagery téměř nevychází, jelikož 

autoři, kteří se dětské literatuře věnují, píší především pro mladší čtenáře, v oblasti 
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prózy je tedy možnost volného výběru daleko širší. Dětský přednes představuje podle 

Davida Kroči jednu z důležitých zájmových činností dětí. Podle jeho mínění se jedná o 

tvořivé vyjádření pocitů a zážitků prostřednictvím mluveného projevu, jenž vychází 

z literárního textu. Součástí dětského přednesu, je, dle mého názoru (i když D. Kroča to 

přisuzuje až dětem starším, kolem 15 let), i zárodek přednesu uměleckého, jehož cílem 

je interpretace literární předlohy doplněná o umělecký záměr. Cíl přednesu dětského 

interpreta je jasný – jde o bližší seznámení s literaturou (v našem případě s poezií) a 

budování zájmu o ni, získávání kulturního rozhledu, kultivaci mluveného projevu, 

tříbení estetického vkusu, získávání zkušeností s vystupováním na veřejnosti. Při výběru 

textu musí pedagog, který žákovi pomáhá, brát na zřetel: „…věkovou přiměřenost textu, 

čtenářské a recitátorské zkušenosti dítěte i zvláštnosti jeho duševního vývoje…text by 

měl být recitátorovi blízký svou tématikou a současně srozumitelný ve své formě…“. 

(Kroča, 2000, s. 4). Svou roli ovšem hraje i přiměřená délka textu, jeho interpretační 

obtížnost a také poutavost pro dětské i dospělé posluchače. Při přípravě recitátorů na 

soutěž v přednesu budu pracovat s metodami a technikami dramatické výchovy, 

zaměřím se výhradně na přednes poezie.    

Brainstorming: Tato metoda („mozková vichřice“) „…je principiálně určena 

k hledání nápadů a její bázi najdeme ve volném a konvencemi nespoutaném 

„vystřelování“ různých, „smyslných“ leč stejně tak (zdánlivě?) nesmyslných myšlenek 

k věci, která je předmětem řešení…“ (Valenta, 1997, s. 116) Zásadou přitom je, že 

nápady v průběhu onoho procesu nejsou hodnoceny a komentovány, a to proto, aby byli 

jejich autoři ochráněni před nepřípustnou kritikou, ale i proto, že všechny vyřčené 

nápady se ve chvíli jejich zformulování stávají veřejným majetkem a všichni přítomní 

s nimi mohou dále nakládat.  Tuto metodu ve své práci využívám velmi často, je podle 

mne vědecky popsaným pořekadlem „víc hlav víc ví“.    

Dramatizace: Dramatizací myslím tvorbu krátkých divadelních představení 

s dětmi z literárně-dramatického oboru v ašské ZUŠ R. Schumanna. Výchozím bodem 

práce směřující k tvorbě těchto představení budou básně se zimní a vánoční tematikou a 

také básnický text „Zpíval sám velký vůdce Celerini z Papadocie“ od autora Karla 

Poláčka. V procesu přípravy malého divadelního kusu využiji metod a technik 

dramatické výchovy, průpravných her a cvičení, improvizace a hry v roli (více viz 

Valenta, 1997)  
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Společenská hra: Pro vyvolání zájmu o jeden z typů nonsensové poezie, jejíž 

obsah a stavba vycházejí mnohdy z říkadel, jsem zvolila společenskou hru, s níž jsem se 

setkala v rámci semináře zkušenostního učení. Tato hra má být zábavnou formou 

seznamovacího aktu s limerikem (jeho strukturou a obsahem) a také motivační aktivitou 

pro vlastní tvorbu tohoto krátkého básnického útvaru. Zároveň poslouží jako jeden 

z mnoha ukazatelů, jaký způsob učení z textu dětem vyhovuje (zda jsou spíše audiální, 

vizuální či audiovizuální učební typ). Hra je propojena s pohybem, který je v období 

mladšího školního věku základní lidskou potřebou.      

Práce s novými médii: Jak jsem již výše uvedla, nová média jsou pro děti 

přitažlivá, blízká, děti jsou na ně zvyklé, je to součást jejich každodenního života. Proto 

se tedy budu snažit poezii „přisunout“ blíž jejich přirozenosti a při své práci na rozvoji 

čtenářské gramotnosti prostřednictvím poezie využiji interaktivní tabuli s počítačem, 

mobilní telefon. Vzhledem k oblíbenosti komunikačního kanálu jménem mobilní 

telefon (který mnohé děti na 1. stupni ZŠ považují za nezbytný doplněk svého žití) jsem 

se inspirovala literární soutěží, která před několika lety proběhla v časopisu REFLEX. 

Jejím cílem bylo sepsat co nejlepší SMS, do níž mělo být vtěsnáno co největší množství 

emocí či silný příběh. Já budu s dětmi pracovat na autorské tvorbě SMS básně, a to 

proto, aby se pokusily vtěsnat důležité emoce a informace do textu velmi malého 

rozsahu. 
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11 CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍCH SKUPIN 

Tato kapitola obsahuje stručnou charakteristiku tří skupin, s nimiž jsem se v rámci 

své diplomové práce setkávala. Se všemi zmíněnými skupinami jsem začala pracovat až 

v letošním školním roce 2012/2013. Složení třídy, úroveň čtenářské gramotnosti 

jednotlivých žáků, vzájemné vztahy, to vše bylo pro mne nové.  

Jednalo se o skupinu žáků 5. ročníku Základní školy Hlávkovy v Aši, děti z 0. a 

1. ročníku literárně - dramatického oboru ašské Základní umělecké školy Roberta 

Schumanna a žáky primy Gymnázia a SOŠ Aš. Charakteristiky uvedených skupin řadím 

za sebou ve výše uvedeném pořadí, jež odpovídá častosti a intenzitě práce s poezií 

(ačkoliv to neodpovídá počtu hodin uvedených v ukázkách lekcí, s  5. ročníkem 

1.stupně ZŠ jsem pracovala s poezií i v jiných hodinách), kterou jsem s nimi 

absolvovala. 

 

 

11.1 Charakteristika skupiny třídy 5. A Základní školy 

Hlávkova v Aši 

Třídu 5. A jsem převzala po příchodu z mateřské dovolené v lednu roku 2013. 

Navštěvuje ji 21 žáků, z čehož je 11 dívek a 10 chlapců. Pět dětí opakovalo jeden 

z ročníků prvního stupně, jsou tedy nejméně o jeden rok starší než jejich ostatní 

spolužáci. Šest dětí je romského původu, jedna dívka pochází z Bulharska. Mezi dětmi 

jsou velmi napjaté vztahy, neustálé spory, u kterých se lze jen stěží dobrat příčiny 

vzniku. S nevolí jsou přijímány především projevy zmíněných dívek romského původu, 

jež ostatní spolužáky při vyučování některých předmětů často ruší. Děti nesou s velkou 

nelibostí jejich neplnění školních povinností, hrubé či vulgární chování, před těmito 

projevy se však mnohdy brání neadekvátně.  

S uvedenou skupinou jsem pracovala velmi intenzivně, což mi umožnila role jejich 

třídní učitelky a tedy denní soužití s těmito dětmi. Zpočátku jsem se nechvalné pověsti 

této skupiny zalekla. Přemýšlela jsem, zda s nimi bude vůbec možné práci s poezií, již 

jsem měla pro tyto žáky připravenou, realizovat. Postupem času jsem však zjistila, že 
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mé obavy byly zbytečné. Ačkoliv by se tato třída vzhledem k znalostem, schopnostem, 

jichž by v tomto věku měla dosáhnout, označit jako průměrná (v některých oblastech a 

individuálních případech až podprůměrná), žáci pracovali naplno, s chutí, jejich názory, 

myšlenky i tvorba mě mile překvapovala.  

Protože děti z této třídy měly jen velmi mlhavou představu o tom, co poezie je, 

s básnickými texty se setkávaly jen letmo (v dříve zmiňovaných školou vlastněných 

čítankách), pravděpodobně povrchně, zážitky a základy literární teorie poezie se týkající 

je poněkud minuly, začala jsem s nimi zlehýnka otevírat dvířka do tohoto zvláštního 

básnického světa i teorie, jež se ho týká. Počátky byly nejisté, stejně jako první autorské 

výtvory. Časem se ale děti s poezií a její tvorbou začaly sžívat, dalo by se říci, že si na 

tento druh práce zvykly, stal se běžnou součástí jejich pobytu ve škole a snad i jedním 

ze stmelovacích prvků vztahů ve skupině. 

Vycházím-li z charakteristiky této věkové skupiny z hlediska vývojové 

psychologie, jednalo se o děti, které si pamatují bezprostřední konkrétní zážitky, 

začínají vnímat jemnější „odstíny“, jež jsou základem bohatšího, přesnějšího a hlubšího 

poznání. Tito žáci by měli získávat co nejrozmanitější zkušenosti a pracovat 

prostřednictvím poutavých a pestrých forem. V literatuře jsou pro ně poutavé vnitřně 

dynamické texty s  přehlednou dějovou linií a takové, jež vyvolávají silnou citovou 

odezvu, i hravé, nonsensové texty. To vše jsem zohlednila při vybírání textů a metod 

práce s nimi.   

Podstatnou pro mne byla úroveň jejich čtenářské gramotnosti. Ta byla v této 

skupině velmi individuální, pohybovala se od podprůměrné základní gramotností až po 

základní gramotnost rozvinutou. I k tomuto faktu jsem musela při práci s dětmi a 

básnickými texty přihlížet. Na základě sledování techniky čtení žáků (rychlosti, 

plynulosti, správnosti a výrazu čtení) jsem se např. rozhodla, že s nimi budu muset 

zapracovat i na samotné technice čtení, neboť ta je jedním ze základů rozvinuté 

čtenářské gramotnosti a následně gramotnosti funkční. 
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11.2 Charakteristika skupiny literárně-dramatického oboru 

ZUŠ R. Schumanna v Aši 

Jedná se o skupinu dětí od 6 do 9 let (jsou to žáci 1., 2. a 3. ročníku ZŠ), které se 

v září školního roku 2012/2013 staly žáky Základní umělecké školy R. Schumanna 

v Aši, 0. a 1. ročníku Literárně-dramatického oboru.  

Ve skupině je 16 dětí, z toho 4 hoši a 12 dívek. 7 žáků je z první třídy, 2 žáci z 

druhé třídy, 7 žáků navštěvuje třetí třídu, pocházejí ze všech tří ašských základních škol. 

Do třetího čtvrtletí se sedm z nich teprve učilo číst, děti byly tedy v průběhu školního 

roku na rozhraní mezi pregramotností, počáteční čtenářskou gramotností a gramotností 

základní.  

Vztahy mezi dětmi jsou velice příznivé, děti z jednotlivých škol ani ročníků se od 

ostatních nestraní, skupina se časem, prostřednictvím práce s poezií, stala kompaktní. 

Mezilidská i pracovní atmosféra je zde velmi příjemná. 

Skupina je velmi energická, živá, rušná, s kolísavou schopností se soustředit delší 

dobu (což způsobuje převážně přítomnost nejmladších dětí - prvňáčků). Děti vyžadují 

časté (ovšem smysluplné) střídání činností (viz psychologická charakteristika dětí 

mladšího školního věku), mnoho pohybových, hrových  aktivit, poutavé a pestré formy 

práce, jejichž prostřednictvím lze mimo jiné i rozvíjet jejich představivost a fantazii a 

čtenářskou gramotnost. Pro tento věk je typická záliba v hrách se slovy. Učební obsahy 

spojené s pohybem, rytmem, rýmem, legračním či neobvyklým obsahem, silným citem, 

si takto staré děti osvojují ochotně a rády. 

Vzhledem k výše popsané charakteristice skupiny jsem s ní pracovala na 

dramatizaci básnických textů, a to především prostřednictvím metod dramatické 

výchovy, jež dle mého názoru svým způsobem umožňují rozvoj čtenářské gramotnosti a 

jimiž lze výše uvedené potřeby skupiny uspokojit. V práci s touto skupinou jsem 

směřovala k dramatizaci textu, sborovému a individuálnímu přednesu. A protože jsou 

žáci mladšího školního věku přitahováni činnostmi s praktickým smyslem a reálným 

výstupem, pracovala jsem s nimi také na tvorbě divadelních představení. 
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11.3 Charakteristika skupiny třídy prima Gymnázia a SOŠ 

Aš 

Na ašském gymnáziu se Dramatická výchova vyučuje v primě a sekundě, a to 

v dotaci dvou hodin týdně, přičemž se pracuje ve dvou skupinách, střídajících se po 45 

minutách. V jedné skupině je 14 dvanácti až třináctiletých studentů, kteří mezi sebou 

mají bezproblémové vztahy. Skupina, s níž jsem pracovala v rámci diplomové práce, 

čítá 10 dívek a 4 chlapce. Na místní osmileté gymnázium jsou žáci vybíráni ze tří 

zdejších základních škol, jejich studijní průměr je vysoký.  

Popis této věkové skupiny z hlediska vývojové psychologie v podstatě odpovídá 

charakteristice dětí z 5. ročníku 1. stupně s tím, že se začíná čím dál více rozvíjet 

abstraktní myšlení, děti dokáží více vnímat jemné nuance týkající se obsahu, citů… 

textu, jsou déle a hlouběji soustředěné. 

Jelikož jsem u této skupiny předpokládala pokročilejší úroveň čtenářské 

gramotnosti, připravila jsem si pro ni práci s abstraktním textem básně Ch. 

Morgensterna a přípravu na umělecký přednes. 

 

 

12 LEKCE 

12.1 Akrostich 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 1vyučovací hodina (45 minut) 
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Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu, své dojmy z četby vyjadřuje i 

prostřednictvím autorské tvorby  

- tvoří vlastní literární text na dané téma, přičemž zvládá pravidla pravopisu 

a dodržuje danou formu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým, akrostich) 

 

Použité 

metody: 

Aktivity před čtením, během čtení a po čtení, řízené čtení, hlasité a tiché 

čtení s porozuměním, autorská tvorba, jejíž součástí je konfrontace 

výsledků tvorby, výtvarná tvorba, diskuse  

Pomůcky: Interaktivní tabule, papíry, sešity, psací potřeby, kniha Mikulášovy patálie 

 

Pro první nahlédnutí do světa poezie jsem zvolila dveře se jménem na zvonku 

„Akrostich“. Tento typ básně se mi zdál pro děti z pátého ročníku potenciálně zajímavý 

a přitažlivý, a to svou zvláštní podobou - v akrostichu, jehož název pochází z řecké 

složeniny akrostichon - akros „krajní“ a sticho „verš“, počáteční písmena, slabiky 

každého verše (nebo sloky) tvoří slovo (často je jím např. jméno básníka anebo toho, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Řečtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Písmeno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slabika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Verš
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jméno


-59- 

komu báseň adresuje) nebo větu. Toto zvláštní „pravidlo“ akrostich činí podobným 

kouzlu křížovek, tajenek, slovním hrám.  

Při přípravě této hodiny jsem se inspirovala článkem Poezie ve čtenářské dílně, 

zveřejněném v Kritických listech č. 48/2012, v němž jeho autorka Markéta Nováková 

pracovala se žáky 6. ročníku ZŠ, kteří dle jejích slov také měli minimální zkušenost 

s prací zaměřenou na poezii – stejně jako děti z 5. ročníku, s nimiž pracuji já, a přesto jí 

popsané hodiny probíhaly bez problémů, děti práce bavila a jevila se jako přínosná. 

 

Aktivity před četbou: 

Před společnou četbou, která je částečnou náplní jedné hodiny čtení (druhou hodinu 

věnujeme čtenářské dílně, v níž čtou děti převážně potichu, samy pro sebe), jsem dětem 

vysvětlila, co akrostich je, a pokusila se i na příkladu básně z mého skrytého jména na 

tabuli předvést. 

A to je ona!  

Nebo snad není? 

I v okně záclona 

Čenich svůj cení. 

Kdo že to má být? 

Automat na klid. 

 

Vybídla jsem děti k tomu, aby se také pokusily své jméno nebo jméno někoho, 

koho mají rádi, zašifrovat do začátků veršů. V případě, že byly rychle hotové, mohly 

napsat i akrostich, v němž se ukrývalo jméno jejich oblíbeného domácího mazlíčka. 

Většinu akrostichů jsme si navzájem přečetli, děti je tak mohly vzájemně sdílet. 

 

Ukázka č.1 (Václav Pilař): 

Mám ji moc rád 

A to velmi moc. 

Mám ji moc rád, 

I když občas zlobím dost. 

Nikdy bych ji nevyměnil 

Kvůli ní bych i svět změnil 

A to je konec básničky.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Věta
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Ukázka č.2 (Tereza Gregorová): 

To je tedy rána. 

Eliška hned zrána 

Rychle dala do tašky 

Evě nové ponožky. 

Zachránila jí tak nohy, 

Až půjdou do nepohody. 

 

Ukázka č.3 (Kateřina Barnová) 

Kdo tu škrábe, vrní? 

Asi kočka, že by? 

Čeká na myšku. 

Kdepak jenom je? 

Asi se schovala v pelíšku.  

 

Ukázka č.4 (Sarah Berhnardtová): 

Slyším její jméno 

Ale rozhléhá se 

Rozhodně nevím 

Aha, už vím, kdo to je. 

 

Aktivity během četby:  

Po tvorbě vlastních akrostichů jsme otevřeli knihu Mikulášovy patálie. (I když se 

ve studii provedené PIRLS a PISA neprokázalo, že by hlasité čtení mělo u takto starých 

dětí nějaký významný vliv na rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti, po převzetí této 

třídy a několika zkušenostech z hodin čtení jsem si řekla, že hlasité čtení budeme muset 

praktikovat. Technika čtení většiny těchto dětí je totiž naprosto neodpovídající jejich 

věku. Čtou nejistě, pomalu, potichu, zadrhávají se, pletou písmenka… Nahlas budou 

děti číst nejen společné texty, ale i autorskou tvorbu, což by mohlo dodat rozvoji jejich 

čtenářské gramotnosti další dimenzi - každé z dětí bude číst častěji, očekávám také, že 

budou-li číst nahlas své vlastní výtvory, čtení bude pro ně přitažlivější, budou se na něj 

více soustředit, více se do něj pohrouží, najdou k němu bližší vztah, časem se zlepší 

jejich technika.) 

Děti vyvolávám podle jejich zájmu, nesnažím se je nachytávat při nepozornosti. 

Jsou mezi nimi ale samozřejmě i takové, které se přihlásí málokdy, ty pobízím k 

hlasitému čtení pokud možno co nejjemněji, nechávám je číst jejich možnostem 

odpovídající úseky.  



-61- 

Během čtení zastavuji tam, kde se chci přesvědčit, zda děti danému úseku opravdu 

porozuměly, nebo na místě, kde se chci zeptat na jejich názor na čtenou situaci či na 

obdobný zážitek. Pokládám otázky, na něž se dají najít odpovědi v textu, nebo nad 

kterými děti musí přemýšlet, cestují „za text“, anebo sahají do své paměti. Snažím se 

ptát se tak, abych nenarušila plynulost a dojem z čteného textu, učím se tak řízenému 

čtení, získávám tím zkušenosti já i děti.   

 

Aktivity po četbě:  

Po čtení jsem děti požádala, aby jako vzpomínku na přečtený text napsaly 

akrostich, jehož „schovaným“ slovem na počátku veršů bude postava, jíž se kapitola 

především týkala. Některé děti zvládly ke svým básním i vytvořit ilustraci (ukázky jsou 

uvedeny v příloze…). Autorské akrostichy jsme si na závěr přečetli. 

 

Ukázka č.1 – Tatínek v posledním tažení (Sarah Bernhardtová): 

Ten náš chudák tatínek 

Ach jo, to bude zas vzpomínek 

To mě zase bude bolet hlava 

Í ruka i noha 

Ne že by byl zlý 

Ejhle, on je nemocný 

Křičí ten náš tatínek a chce čaj.  

 

Ukázka č.1 – Tatínek v posledním tažení (Nadin Katreniaková): 

Tatínek má rýmu a kašel. 

A to zas bude k zbláznění. 

Tatínku, kde ten kašel tě našel? 

Í, to já nevím sám, to je prostě trápění. 

Nebudu ti dělat úkoly. 

Éééé, co furt brečíš? 

Koukej mazat do školy. 

Zhodnocení hodiny:   

Domnívám se, že vlastní zkušenost s básnickou tvorbou je pro děti zajímavější, 

přitažlivější, více je vtahuje do hry, jde o naprosto jinou aktivitu, než je pasivní 

přijímání pojmů, např. básnických prostředků.   

Akrostich je podle mne pro úvod do světa poezie vhodný typ básně – jeho forma je 

uzavřená počtem písmen ve schovávaném slově, nemůže se tedy donekonečna rozvíjet a 
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rozbředávat, navíc je to svým způsobem hra, která je dětem i tohoto věku, jak jsem 

uvedla v teoretické části práce, vlastní.  

Na prvních ukázkách dětské tvorby (ukázky č. 1-3) je zřetelná jednoduchost, malá 

zkušenost s vlastní tvorbou a možná i chybějící čtenářská zkušenost s básnickými texty 

odpovídajícími věku, inspirace v říkankách a dětských veršovánkách (…„Rychle dala 

do tašky Evě nové ponožky“…, …„Čekala na myšku…Asi se schovala v pelíšku“…). 

Jedná se podle mne také o důkaz toho, že žáci v období tohoto školního věku jsou na 

rozhraní dětskosti a dospívání (viz teoretická část mé práce – kapitola 4). V navazující 

práci s akrostichem, jenž byl zároveň vzpomínkou na přečtený text o Mikulášovi (viz 

příloha č. 1), si byly děti, podle mého názoru, v tvorbě už jistější, začaly se s touto 

metodou tvorby sžívat. Jejich akrostichy se drží tématu, nejsou „říkankovité“, verše jsou 

svázanější, ale hravost s jazykem zůstává. Děti podle mne na hru s jazykem a 

myšlenkou (na „jazyk s pravidly“, na dané limity…) přistupují, tvoří text, hledají slova, 

která se hodí. Rozvíjejí svou fantazii a tvořivost, která se musí vejít do určitých 

pravidel.            

Akrostichem jsme se zabývali i v jiných hodinách, např. v přírodovědě, kdy jsme 

při příležitosti svátku Dne země navštívili školní výstavu Pet artu. Jejími autory byli 

žáci z  2. stupně naší školy. Ti vytvářeli různé objekty, zvířata, rostliny z pet lahví. 

 

Ukázka -  Zeměkoule (Miluška Sládečková): 

Země moje krásná 

Eště není čistá. 

Musíme ji chránit. 

Ě, je mi z toho nanic. 

Komu se nechce, 

Ou, tomu se nechce. 

U potoka rostou 

Lekníny a 

Eva si k tomu zpívá o zemi.  
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12.2 Autorské dokončování básně 

12.2.1 Předvídání  

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny (3x45 minut) 

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti, předvídá   

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu, své dojmy z četby vyjadřuje i 

prostřednictvím autorské tvorby vlastního literárního textu na dané téma, 

přičemž zvládá pravidla pravopisu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - pracuje tvořivě, se zapojením své fantazie, s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy (stavba básně, sloka, verš, rým, básník) 
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Metody: 

 

Aktivity před čtením, během čtení a po čtení, řízené čtení, hlasité a tiché 

čtení s porozuměním, tiché artikulované čtení, modelované čtení, autorská 

tvorba, jejíž součástí je předvídání obsahu textu a konfrontace výsledků 

tvorby, vysuzování skládankové čtení, práce s klíčovými slovy, debata 

s autorem – pokládání otázek autorovi, společné vytváření představy, 

diskuse  

Pomůcky: Interaktivní tabule, tabule, sešity, psací potřeby 

 

Dalším krokem směřujícím k poezii bylo cílené vytváření představy o obsahu textu, 

společné konstruování této vidiny, předvídání děje, autorské dokončování dané básně. 

K tomuto účelu jsem si vybrala báseň Lichožrout autora Pavla Šruta ze sbírky Příšerky 

a příšeři. Součástí práce bylo i pedagogické modelování hlasitého čtení pedagoga a 

tiché, zřetelně artikulované čtení žáků směřující k lepší technice čtení, čtení poezie, 

čtení s vnímáním obsahu čteného (tato pravidelně prováděná aktivita by mohla 

směřovat i k práci na přednesu textu). 

Aktivity před čtením:    

Napsala jsem na tabuli jméno Lichožrout a dětí jsem se ptala, zda je napadá, kdo by 

mohl být Lichožrout. Děti odpovídaly, že by to mohl být např.: „Brouk…Někdo, co žere 

něco jenom v lichém počtu…. Otravný hmyz, který jí stromy….“ Po chvilce přemýšlení 

a vymýšlení, které mělo děti přivést k tématu básně, jsem jim prozradila, že si o tomto 

podivném stvoření přečteme jeden text.             

Aktivity během čtení: 

Otevřela jsem tabuli a na její promítací plochu pustila z projektoru oskenovanou 

část níže uvedené básničky (její konec jsem dětem neukázala). Já jsem báseň četla 

nahlas (takovým tempem, které bylo adekvátní žákům – což jsem si kontrolovala) a děti 

se mnou četly potichu. 
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Pavel Šrut 

Lichožrout  

Lichožrout mé ségry Božky                                                 Prohledala každý kout 

je labužník na ponožky.                                                       a ten prevít Lichožrout  

                                                                                            v koši prádla seděl zticha 

Přišel k nám už předloni                                                     a počítal: 

a nic mu tak nevoní                                                            Sudá, lichá… 

jak ponožky její.  

                                                                                           Totiž: 

Vážně! 

                                                                                          Lichožrout mé ségry Božky 

Nic jiného nejí.                                                                 (tlusté břicho, žádné nožky) 

                                                                                          z párů dělá licháče. 

Jenom jednou  - za totáče –  

spořádal i punčocháče                                                    Pět ponožek ke sváče, 

od tetičky z Francie.                                                       nejmíň sedm k večeři,   

(Chudinka, už nežije.)                                                     pak vyklouzne ze dveří 

                                                                                        a hurá zas k sousedům! 

Ach, to bylo pláče                                                          

pro ty punčocháče!                                                        V noci projde celý dům, 

                                                                                       vynechá jen pana Krohu. 

                                                                                       A proč právě pana Krohu?... 

(Šrut, 2005, s.62-65) 

Po čtení jsem se dětí zeptala, jestli už je jim jasné, kdo Lichožrout je. Požádala jsem 

je také, aby společně se mnou pozorně přečetly (já nahlas – ony měly výrazně 

artikulovat, ale číst bez hlasu, což byla pro ně novinka – tato aktivita mne zaujala na 

semináři PhDr. Ondřeje Hausenblase) část, která se týká podoby Lichožrouta  - tj. část 

od verše „Totiž….“. Pak jsme začali budovat naši společnou představu o tvoru jménem 

Lichožrout, vycházející z textu. Ptala jsem se dětí, co už o Lichožroutovi z básně víme. 

Děti vyhledávaly informace v textu, vysvětlovali jsme si slova, či spojení slov, kterým 
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nerozuměly, poté jsme představu o něm dotvářely, přičemž jsme se snažili být velmi 

detailní. Děti jsem upozornila na to, že musí dávat velký pozor, co řekne někdo před 

nimi, aby buď již řečené nezopakovaly anebo aby nepopřely, co řekl někdo jiný – 

uvedla jsem příklad: „Když někdo řekne, že má Lichožrout pět očí, musíme už dál 

počítat s tím, že je opravdu má, nikdo nemůže říci – ne, tak to není, Lichožrout má jen 

jedno oko…“  

Společně vytvářená představa – „Má tlusté břicho, je beznohý… děti:„…Má malou 

hlavu a hrozně moc barevný vlasy, tělo je průhledné, šišaté a je v něm vidět všechno, co 

snědl. Je celý měkkoučký, dokáže se splácnout tak, že se protáhne i škvírou u zavřených 

dveří.“ 

Aktivity po čtení: 

Po dokončení předchozí aktivity jsem dala žákům za úkol ještě jednou si pro sebe 

báseň přečíst a pokusit se odpovědět na otázku položenou v jejím závěru (a tedy báseň 

zakončit svými slovy) tak, aby (podle nich) do básně zapadla – tj. nevybočovala z jejího 

uspořádání. Dětem jsem řekla, že se o dokončení básně pokusím i já (ačkoliv vím, jak je 

báseň zakončená, ukazuji jim na svém příkladu, jak s dokončením textu naložím já coby 

zkušenější čtenář, dospělý člověk, učitel). 

Ukázka č.1 (Veronika Šíbrtová): 

„Protože má velkou nohu 

a ponožky visací 

a botičky houpací.“   

Ukázka č.2 (Karin Tsanková): 

„Protože bydlí 

u popelnice v rohu.“   

Ukázka č.3 (Nadin Katreniková): 

„Protože on má jen jednu nohu!“ 

Ukázka č.4 (Denis Šmíd): 

„Protože nechce vidět jeho smradlavou chlupatou nohu.“ 
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Ukázka č.5 (Martin Řezáč): 

„Protože mu ukous nohu. 

Proto se mu vyhejbá.“ 

Ukázka č.6 (Anna Pokorná - pedagog): 

„Poněvadž má byt až v rohu, 

kam jen on a já s ním mohu.“ 

Dokončení básničky podle Pavla Šruta: 

... „Vám to klidně říci mohu: 

on má jenom jednu nohu.“ 

 

Když děti svá zakončení básně přečetly, seznámila jsem je s poslední slokou básně, 

kterou napsal autor Pavel Šrut. Hovořili jsme potom o tom, že většina dětských závěrů 

básně byla autorovu zakončení velmi blízko, ale že i ty, které se lišily, jsou zajímavé a 

jedinečné a že všechny vypovídají o tom, jak text děti vnímaly a jak mu rozuměly, jak si 

představovaly jeho vývoj.  

Na závěr jsem žákům položila otázku, zda doma také mají Lichožrouta. Prozradila 

jsem jim, že já rozhodně ano, že mi vždycky během manipulace se špinavým prádlem a 

při praní zmizí některé ponožky, za čas mám plnou tašku lichých ponožek, ke kterým už 

marně dohledávám tu sudou. Některé děti se rozvzpomněly, že mají doma obdobný 

problém.  

Zhodnocení hodiny: 

Svým hlasitým čtení textu (a dětským artikulovaným tichým čtením) jsem chtěla 

žákům modelovat, jak ke čtení básně přistupovat – jak číst s vnímáním obsahu čteného, 

kde je dobré udělat pauzu apod.    

Společné budování představy o podobě Lichožrouta šlo dětem velmi dobře. Na 

základě mého předchozího upozornění opravdu žáci pozorně poslouchali, nepopírali to, 

co řekl někdo před nimi, obohacovali vznikající podobu postavy v oblastech, o kterých 

ještě nebyla řeč, a vznikla skutečně zajímavá příšerka. Domnívám se, že touto aktivitou 

se podařilo podpořit i jejich aktivní naslouchání, dále také hlubší přemýšlení o jevu, 

který se v textu vyskytuje, ale nevíme o něm nic podrobnějšího – děti tak cestovaly ve 
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své fantazii za text, pracovaly s neologismem (Lichožrout), začaly uvažovat nad 

abstraktním pojmem, odhadovaly jeho význam.    

Dalším krokem by mohla být výtvarná práce, ilustrace k básničce. Umění se 

doplňují a prostupují, obrázek by tak mohl poskytnout další informace o tom, jak děti 

báseň vnímají, a jejich vztah k danému textu by se prostřednictvím výtvarné činnosti 

možná ještě více prohloubil. Výtvarná práce – dětská ilustrace k přečtenému textu by se 

mohla stát i cestou pozornějšího vnímání, prozkoumávání, porozumění profesionální 

ilustrace k textu – tj. ilustrace poezie v uvedené sbírce, čítance. Děti by měly možnost 

porovnat svůj výtvor, své vidění a výtvarné zpracování s viděním profesionálního 

výtvarníka, ilustrátora.  

Použitím metod, jež jsem v popisu výše popisované lekce použila, jsem chtěla 

dosáhnout probouzení vnímavosti, hlubšího promýšlení čteného textu a přemýšlení nad 

ním a za něj, ale také rozvoje aktivního naslouchání. Dětem jsem chtěla nabídnout 

možnost konfrontace jejich pohledu, názorů, myšlenkových pochodů se stanovisky a 

tvorbou jejich spolužáků (tj. stejně starých dětí), jejich učitelky a také samotného autora 

básně. Mohly tak porovnat dětský a dospělý pohled, pohled laika-dítěte (které má 

s autorskou tvorbou minimální zkušenosti), laika - pedagožky (která se sice snaží 

autorsky projevovat, ale nikdy žádnou báseň nevydala) a profesionála - autora. To vše 

může dítě činit beztrestně, s radostným pocitem, že něco vytvořilo a teď to porovná 

s něčím, co vytvořil někdo jiný – každý výtvor bude jiný, ta jinakost však nebude 

mínusem, ale plusem. Tím vším se, podle mého, rozvíjí i schopnost komunikace žáků. 

 

 

12.2.2 Práce s klíčovými slovy a otázkami autorovi  

V další hodině zacílené na rozvoj čtenářtví  prostřednictvím poezie jsem se 

rozhodla pracovat s klíčovými slovy, která jsem vybrala z budoucího společně čteného 

textu – z básně Čarodějnice od Pavla Šruta (tento text jsem zvolila i proto, že datum 

odpovídal dni pálení čarodějnic). Děti podle klíčových slov měly odhadovat, o čem 

čtený text bude. Jejich návrhy pak měly být porovnány s vlastním textem. Jelikož se 

jednalo o nonsensový text, byla brána jejich fantazii, představám, tvořivosti… naprosto 

otevřená, což se poněkud liší od předvídání u textu smysluplného. Oba dávají 
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k předvídání jistá vodítka, předvídání u smysluplného textu má ale podle mne poněkud 

pevnější hranice. Chci-li děti vést k co největšímu uvolnění jejich fantazie, tvořivosti, 

nabídnu jim např. takto hravý text.  

Dalším mým záměrem bylo věnovat se autorské tvorbě, a to v podobě skupinové 

tvorby poslední sloky zmíněné básně, a začít také s pokládáním otázek autorovi textu, 

což by podle mne mělo v budoucnu vést ke schopnosti debatovat s autorem.  

Aktivity před čtením: 

Na tabuli jsem napsala slova, o nichž jsem se domnívala, že jsou klíčová. Byla to 

tato: JEŽIBABY, JEDNO OKO, JEDNO UCHO, LETÍ, SVAČÍ. Žáci odhadovali, že 

půjde o čarodějnice, kterým létá jedno oko a jedno ucho, nebo se domnívali, že jedno 

oko letí a svačí, jiní předpokládali, že v textu půjde o čarodějnice s jedním okem a 

jedním uchem, které letí a svačí. 

Aktivity během četby: 

Část básně (dvě sloky, poslední sloka chyběla), kterou jsem dětem rozdala, jsme 

četli několikrát.  Po prvním přečtení jsem se dětí ptala, jak vypadá letící hejno ptáků, 

v jakém útvaru ptáci, které znají, většinou létají, co podle nich čarodějnice svačí (a jak 

to jde, když letí) a co si představují pod veršem „pět ježibab na tryskáči“, také jak si 

představují oněch pět čarodějnic – zda vypadají úplně stejně, nebo každá jinak…   

Po dalších čteních jsme s dětmi také prozkoumávali stavbu básničky – kolik má 

slok, kolik je ve sloce veršů, která slova se v nich rýmují a jaký druh verše se v nich 

tedy objevuje. Děti byly doposud téměř nepolíbené teorií týkající se poezie, nejprve 

jsme si tedy vysvětlili, co je verš, sloka, rým – děti hledaly na konci podobně znějících 

zakončení veršů slova, která se rýmují (a tedy i verše, které k sobě patří – ptala jsem se 

jich, zda k sobě tyto verše patří i po stránce obsahové nebo jen na základě podobného 

znění posledního slova/slov).  

Pavel Šrut 

Pět ježibab 

Pět ježibab 

 s jedním okem 

letí, letí 

 nad potokem, 

Letí jako hejno ptáků,  

Pět ježibab 

 na smetáku. 

 

Pět ježibab 
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 s jedním uchem 

jako hejno letí vzduchem, 

Letí, letí, 

v letu svačí, 

Pět ježibab 

 na tryskáči. 

……….       (Šrut, 2003, str.44) 

 Aktivity po četbě: 

Po čtení mohly děti vytvořit libovolné skupiny, v nichž směli být maximálně čtyři 

členové. Tyto skupiny se měly pokusit vytvořit básni poslední sloku, přičemž jsem je 

požádala o to, aby zkusily dodržet způsob, kterým autor psal sloky předchozí, a zadala 

jsem jim pouze první dva verše této sloky. Dětem jsem řekla, že se o dokončení básně 

pokusím i já. 

Ukázka č.1 – poslední sloka (Taťána Sarková, Karin Tsanková): 

Pět ježibab s jedním nosem 

letí jako vrány lesem 

Vrány letí všude možně. 

Dneska je to všude možné. 

Pochodně tu nejsou, 

jdeme černou chodbou. 

Stíny mě sledujou,  

bojim se, že mě sežerou. 

 

Ukázka č.2 – poslední sloka (Nikolas Bureš, Martin Veselovský, Tomáš Muhr): 

Pět ježibab 

s jedním nosem 

smrkají přes celý les. 

Les, les, les. 

V letu jim padají nudle, 

nudle, nudle, nudle, 

padají všem na hlavy. 

 

Ukázka č.2 – poslední sloka (Veronika Šíbrtová, Andrea Bartošková): 

Pět ježibab 

 s jedním nosem 

letí nad krásným malým potokem. 

Koukají se na sebe 

 a chechtají se do nebe. 

A říkají si, 

 jak to všechno nakonec dopadne. 
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Ukázka č.4 – poslední sloka (Nadin Katreniaková, Sarah Bernhardtová, Natálie 

Crhonková): 

Pět ježibab 

 s jedním nosem 

 cítí, cítí, 

že na ně někdo letí. 

Letí vrána 

 s jednou nohou, 

říká, že právě spolkla veterána. 

 

Ukázka č.5 – poslední sloka (Anna Pokorná - pedagog): 

Pět ježibab 

 s jedním nosem 

letí, letí 

 na podnose. 

Letí jako rychlá střela, 

snad mě netrefí 

 do čela. 

 

Po dokončení práce vždy jeden člen každé skupiny přečetl sloku, kterou jeho tým 

vytvořil, pak jsem svou poslední sloku přečetla já a na závěr jsem žáky seznámila s 

dokončením básně podle jejího autora. 

Dokončení básně dle Pavla Šruta: 

Pět ježibab  

s jedním nosem volá na mě: 

„Kluku, pojď sem!“ 

a když nejdu,  

tak se štětí,  

pět ježibab 

 na koštěti. (Šrut, 2003, str.44) 

 

Aktivity po čtení: 

Po uvedené aktivitě jsem dětem položila otázku, proč si myslí, že Pavel Šrut napsal 

tuto báseň. Požádala jsem je, aby se ho na důvod vytvoření básně zeptaly, napsaly 

otázku směřovanou k autorovi, jejíž součástí bude jejich dohad, proč tak autor učinil.  

Otázky směřované k autorovi si většinou byly velmi podobné, některé z nich 

vypadaly takto:  „Napsal jste to kvůli pálení Čarodějnic?“, „Pane Šrute, napsal jste 

tuhle básničku proto, že jste se bál čarodějnic, když jste byl malý?“, „Napsal jste to, 
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protože vaše manželka je čarodějnice?“  Na jejich dotaz: „A proč tu básničku teda 

napsal?,“ jsem odpověděla, že nevím a že to je právě důvod, proč se na to ptáme. 

Zajímá nás, proč ten který autor napsal právě ten text, jejž zrovna čteme. Můžeme 

přemýšlet, co ho k tomu vedlo, co ho inspirovalo, zda to byl nějaký zásadní moment 

anebo např. touha po vytvoření žertovné básničky… Někdy se nám to podaří vypátrat, 

třeba na základě znalosti básníkova života, situace, v níž text psal, nebo na základě 

podrobného prozkoumání obsahu textu. Jindy se to ne zcela povede anebo to prostě není 

možné, protože se jedná o hru se slovy, slabikami, text vznikl pro pobavení, pro 

prožitek hravosti.   

Zhodnocení hodiny:   

Práce s klíčovými slovy, odhadováním obsahu básně podle nich, šla, dle mého 

názoru, snadno. Některé děti se přiblížily autorovu textu velmi blízko.    

I když jsme s dětmi prozkoumávali stavbu básně, pozorovali, jak je text členěn, 

některým pracovním skupinám se tato pravidla při autorské skupinové tvorbě podařilo 

dodržet více, jiným méně. Došlo k tomu i proto, že samotný autor je hravě mění (viz 

např. první dva verše dvou prvních slok) – o tom už jsme se ale v hodině bavit nestihli. 

Předpokládám, že se žákům buď prostě nevedlo vtěsnat obsah jejich části básně do 

autorova schématu, nebo se na to zapomněli při tvorbě zaměřit.  

Problémem v této hodině bylo pokládání otázek autorovi, jímž jsem chtěla děti 

nastartovat k debatám s autorem. Některé otázky vůbec otázkami nebyly, některým 

dětem se nad tím zřejmě nechtělo příliš přemýšlet. Možná jsem měla rozšířit pole, na 

kterém se děti mohly ptát – nechat je ptát se autora na cokoliv týkající se obsahu básně a 

pak na tyto otázky nechat odpovídat ostatní děti nebo děti ve spolupráci se mnou. 

Přemýšlím-li nad touto užitím této činnosti (nebo alespoň mnou takto formulované a 

vedené aktivity) vzhledem k jejich věku a schopnostem, docházím k tomu, že jsem 

pravděpodobně šla nad ně. Zdá se mi, že k tomu ještě nedospěli, že je to spíše aktivita 

pro pokročilejšího čtenáře. Pro tyto děti je zásadní (a někdy poměrně složité) text 

vstřebat a porozumět mu, nechat se jím oslovit. Další krok – tj. proč autor napsal to, co 

napsal, a proč to udělal zrovna tímto způsobem, je v současnosti asi mimo jejich 

horizont.  
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Možná, že práce s otázkami fungovat nemohla, protože u nonsensového textu 

nedává logická otázka smysl. Přesto by však právě z konfrontace logických otázek a 

textu na logice úplně nevystavěném mohlo dětem dojít, o čem tento typ poezie je. 

Anebo že jednou z výsad poezie je i to, že si básníci mohou dovolit napsat texty, jež 

nejsou přísně vztalo logické (a proto lze jejich vznik obtížně vysvětlit), protože jejich 

přínos je v něčem úplně jiném – v hravosti, rozvíjení fantazie, osvobození slov… I tady 

se však pravděpodobně dostávám zpět k tomu, že k takovým myšlenkovým pochodům 

ještě nejsou tyto děti pravděpodobně vyzrálé.            

Při reflektování uvedené hodiny mě napadlo, že tento text P. Šruta by byl vhodným 

i pro přípravu na přednes, bylo by s ním možno pracovat po stránce rytmické, 

zvukomalebné. Báseň by se dala recitovat jako kánon, z jejích částí by bylo možné 

poskládat rytmickou skladbu, děti by měly možnost vnímat, prožít, více její rytmus, 

zvuk slov. Nejen užitá slova, stavba básně, ale i obsah textu (ježibabský, čarodějnický, 

magický) k tomu láká. 

 

 

12.2.3 Skládankové čtení, předvídání 

V této hodině jsem chtěla vyzkoušet, zda je možné metodu skládankového čtení 

praktikovat i u poezie. Byla jsem zvědavá, jestli budou děti umět vysuzovat, jaký mají 

obsah a stavbu jim neodhalené části textu. Protože jsme tímto stylem pracovali poprvé, 

zvolila jsem jednodušší verzi. Místo toho, aby skupiny pracovaly s textem od začátku 

samy, a to s jednou částí krátkého textu, podle nějž by odhadovaly a vytvořily obsah 

chybějících dvou částí, jsme nejprve, se známou částí textu – tj. prostřední slokou básně 

– pracovali společně, děti si potom mohly vybrat, zda zkonstruují sloku předcházející či 

následující (to znamená, že nevymýšlely obě). Chtěla jsem jim na tomto příkladu 

ukázat, jak pozorné musí k obsahu a stavbě textu být, aby našly důležité nitky 

propojující jednotlivé části.    

Vybrala jsem básničku House a housenka od autora Miloše Kratochvíla, která má 

tři krátké sloky, dětem jsem předložila jen prostřední sloku, kterou si všichni přečetli 

potichu, pak ji jedno dítě přečetlo nahlas.  
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…„Tak moc podobná jména máme, 

a tak málo se podobáme. 

Jsem žluté, ty jsi zelená- 

chápeš to? Co to znamená?“…  (Kratochvíl, 2000, s. 14) 

 

Potom jsem společně s žáky nahlas přemýšlela: „O kom by mohla část básničky, 

kterou čtete, být?  Mají podobná jména, ale jinak se sobě nepodobají… Co nebo kdo by 

to mohl být – „ono“ má barvu žlutou, „ona“ je zelená…“ Děti napadaly různé věci, ty se 

potom promítly do jimi vytvářené části básně. 

 

Ukázka č.1- první sloka (Denis Šmíd a Patrik Markovič): 

Jsem auto a ty co? 

Já jsem auto žluté. 

A já jsem felicie zelená. 

Oba jsme auta, že jo?    

 

Ukázka č.2 - první sloka (Natálie Crhonková, Nadin Katreniaková): 

Ty jsi slunce, já jsem tráva, 

mám nového kamaráda. 

Budeme si spolu hrát, 

Vzájemně si pomáhat. 

 

Ukázka č.3 - poslední sloka (Nikolas Bureš, Michael Trgo): 

Já jsem malé, ty moc skáčeš. 

A proč malé pořád pláčeš? 

Já jsem kuře a ty žába, 

ale vypadáš jako stará bába. 

 

Čtení skupinové tvorby probíhalo takto: požádala jsem skupinu, která napsala první 

sloku básně, aby ji společně nahlas přečetla, prostřední sloku jsem přečetla já, poslední 

část pak četla skupina, jež se zaměřila na závěrečnou sloku básničky. I když si skupiny 

mohly vybrat, kterou  sloku budou psát, vyšlo to tak, že dvě skupiny psaly první a dvě 

poslední. Na závěr jsem dětem, pro porovnání, konfrontaci s jejich textem přečetla 

celou báseň Miloše Kratochvíla. 

Miloš Kratochvíl      

House a housenka  

Housenka v trávě potká house. 

Na pozdrav kývnou, okouknou se, 

a když se potom představí, 

neleze jim to do hlavy. 
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„Tak moc podobná jména máme, 

a tak málo se podobáme. 

Jsem žluté, ty jsi zelená- 

chápeš to? Co to znamená?“ 

 

Na to housenka vzápětí 

odpověděla houseti: 

„Jsem zelená a taky malá, 

možná že ještě nejsem zralá.“ (Kratochvíl, 2000, s. 14) 

 

Zhodnocení hodiny:   

Potěšující bylo, že děti dodržely stavbu sloky – čtyřverší se sdruženým rýmem, 

udržely i nitku v podobě dvou postav, z nichž „jedna“ je zelená a „jedno“ je žluté. 

V jednom případě se dokonce dětem podařilo dodržet i to, že měly postavy podobná 

jména – tj. obě byly auty. Ukázalo se také, že rým pro ně není svazující (viz ukázka č. 1 

– žáci dodrželi čtyřverší, rýmováním posledních slov ve verších se ale příliš 

nezabývali).  

Při reflektování hodiny jsem ale dospěla k tomu, že jsem se autorovou básní 

zabývala jednostranně, zaměřila jsem se na obsah jejího začátku a konce, na předvídání 

a dokončení obsahu první a poslední sloky, na konfrontování dětské a profesionální 

tvorby. Málo jsem se však věnovala obsahu textu Miloše Kratochvíla, což je zkušenost 

pro mou další práci s obdobně strukturovanou hodinou a užitými metodami. I když děti 

pochopily, proč „jedna“ postava je zelená a „jedno“ je žluté a proč se jejich jména 

podobají, ačkoliv jinak spolu tyto postavy mají společné jen to, že jsou zvířata, už jsme 

se příliš nezabývali tím, co to doopravdy „znamená“ – že si to housenka vysvětluje 

nonsensově, „porostlinsku“ (tedy ne tak, jak by si to logicky vysvětlil člověk na základě 

znalosti růstu a vývoje zvířat) – ona je zelená a malá, což je podle ní důvod toho, že je 

zelená a malá, kuře je zase velké a žluté, protože už vyrostlo a rozkvetlo, uzrálo. 
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12.3 Poezie a výtvarno 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

-dosáhne silného prožitku z čteného textu 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu, své dojmy z četby vyjadřuje i 

prostřednictvím tvorby vlastního výtvarného výtvoru na dané téma, 

konfrontuje své myšlenky a výsledky práce s profesionálem a spolužáky 

 - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým, refrén) 

 



-77- 

 

Metody: 

 

Aktivity před čtením a během čtení spojené s aktivním nasloucháním, 

relaxací, vytvářením představ, aktivity po čtení, řízené čtení, hlasité a tiché 

čtení s porozuměním, autorská výtvarná tvorba, jejíž součástí je konfrontace 

výsledků tvorby, diskuse  

Pomůcky: papíry, pastelky, psací potřeby, čítanka 

 

Jedním z mých diplomových cílů bylo dokázat, že je možné dosáhnout u dětí 

silného prožitku z četby poezie. Takových prožitků může být samozřejmě celá škála. 

Pro tento účel jsem zvolila text Jaroslava Seiferta Chlapec a hvězdy ze stejnojmenné 

sbírky (v tomto případě z Čítanky pro 5. ročník, Rousová, Prchalová, Madronová, 

Neužilová, 2007, s. 79 - viz příloha č. 2), a to proto, že je v něm silný cit, vzpomínky na 

domov, vydvižené krásy přírody. Autorovy verše jsou podpořeny silnou melodičností, 

zvukomalebností, rýmem. Báseň Jaroslava Seiferta jsem vybrala i proto, že svou báseň 

napsal inspirován Ladovým obrázkem, a také z toho důvodu, že se jedná o jediného 

českého básníka, jenž obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Sdělení těchto informací 

dětem jsem taktéž považovala za důležité.     

Aktivity před čtením a během čtení: 

Řekla jsem dětem, aby si zavřely oči, pohodlně si sedly nebo položily hlavu na 

lavici, a nechaly si za očima běžet obrázky, film, představovaly si to, co jim budu číst. 

Následovalo první přečtení. Po tomto čtení jsem se dětí zeptala, co jim nejvíce utkvělo, 

která část textu. Děti odpovídaly různě – někomu utkvělo hvězdnaté nebe, někomu 

lovení zvěře, někomu námořník, jinému řinčení řetězu o řetěz… Dětem jsem přečetla 

báseň ještě jednou a požádala je, aby nakreslily to, co si při čtení představují, na 

vyžádání jsem pak báseň četla ještě jednou, „protože se dobře poslouchá“ (dle slov dětí) 

a protože se jim při poslechu lépe jejich představy vybavovaly. Děti pak popisovaly své 

obrázky (viz příloha č. 2) -  ty si byly často velmi podobné, na většině bylo zachycené 

nebe s hvězdami, snící chlapec na kameni a chlév. Obrázky si děti navzájem prohlédly 

na improvizované výstavě na spojených dvou lavicích. Pak jsem teprve požádala žáky, 
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aby si čítanku otevřeli na stránce, kde se báseň nacházela. Nechala jsem je nejprve 

stránkou prohlédnout, na základě porovnání svého a malířova výtvoru přišli na to, v 

čem jsou jejich ilustrace poslouchaného textu obrázku J. Lady podobné a v čem se liší. 

Sdělila jsem jim, že Jaroslav Seifert tento poetický text napsal podle ilustrací zmíněného 

malíře – obraz byl tedy vytvořen dříve než text.    

Aktivity po čtení: 

Klasické vysvětlování nesrozumitelných částí textu proběhlo až po čtení, a to proto, 

že tentokrát byla pro mne důležitější atmosféra textu než doslovné porozumění. Děti 

během práce ani neprojevily zájem porozumět slovům, jejichž význam stoprocentně 

neznaly. Po této činnosti jsem děti nechala číst báseň nahlas. Až pak jsem jim kladla 

otázky a nechala je také se tázat, abychom se dobrali podstaty textu. Poté jsem si s žáky 

povídala o tom, jaké emoce, pocity v nich báseň vyvolala – většinou hovořili o tichém 

zamyšlení, „malém“ smutku, náladě snít, pomalém snění… 

Pak jsem žáky požádala, aby si představili, že sedí pod oblohou plnou hvězd a sní o 

tom, co by chtěli v životě dokázat, jaká místa by chtěli navštívit… a tento sen vepsali do 

obrázku. Kdo chtěl, mohl o něm říci ostatním. 

Na závěr jsme si přečetli stručnou informaci o jediném českém básníku, 

J. Seifertovi, jenž získal Nobelovu cenu.  

Zhodnocení hodiny:  

V této hodině jsem propojila aktivity před čtením a během četby, protože první 

čtení bylo přípravou na druhé, třetí…čtení – mělo být naladěním na další činnost 

spojeným s relaxací. Při reklektování hodiny mne však napadlo, že jsem to mohla udělat 

lépe. Mohla jsem dětem položit otázku, jestli mají nějaké místo, kde sní, kde si 

představují, jaké to bude např. až budou dospělí. Mohly to místo popsat a pak teprve 

jsem jim měla říci, ať si představí chlapce, který sedí na kameni a také sní.   

Z reakcí dětí, z jejich výtvarných prací, z průběhu hodiny (která byla klidnější, tišší 

než hodiny čtení v této třídě bývají) jsem usoudila, že záměr dosáhnout u nich nějakého 

hlubšího prožitku z četby poezie se u většiny vydařil. Děti o svých pocitech a 

představách hovořily rády, zajímavé pro ně bylo i srovnání obrázků – tj. svých představ 

vyvolaných četbou textu. Ačkoliv jsem založením spíše energická, převážně dobře 
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naladěná žena, uznávám, že takových zadumaných, klidnějších hodin je zcela jistě 

zapotřebí (pravděpodobně častěji než činím), a to k dosažení dětského poznání, že 

poezie takové zvláštní prožitky nabízí, ale také proto, že něco podobného lze zažít 

společně, ve škole, při četbě.  

Při reflektování této práce jsem také došla k tomu, že obdobná činnost je bližší 

méně extrovertním lidem (možná též lidem méně hravým, tvořivým), na které možná 

při svých přípravách zapomínám a jež bych při strukturování hodin neměla opomíjet. 

 

 

12.4 Balada 

12.4.1 Polednice 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 1 blok 2 vyučovacích hodiny (2x45 minut) – Kytice 

1 vyučovací hodina (45 minut) - Vodník 

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  
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- vyjadřuje své pocity z přečteného textu, své dojmy z četby vyjadřuje i 

prostřednictvím autorské tvorby vlastního literárního textu na dané téma, 

přičemž zvládá pravidla pravopisu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým, balada, tragický konec, nadpřirozená 

postava, dialog, báseň) 

 

Metody: 

 

Aktivity před čtením, během čtení a po čtení, řízené čtení, hlasité a tiché 

čtení s porozuměním, autorská tvorba, jejíž součástí je konfrontace 

výsledků tvorby, diskuse, práce s interaktivní tabulí, počítačem,   

Pomůcky: 
Interaktivní tabule, počítač, dvd, tabule, papíry, sešity, psací potřeby, kniha 

Kytice – komiksové pracování 

 

Baladu jsem pro děti z 5. třídy vybrala proto, že mé předchozí zkušenosti 

s baladami předloženými takto starým dětem byly velmi dobré. Jedná se o naprosto jiný 

text, než jaké se vyskytují v čítankách určených dětem uvedeného věku, zmíněné 

učebnice balady nabízejí dětem starším, tj. žákům 2. stupně základních škol. 

Předpokládám, že balady, přes svou tíhu, mají potenciál děti z 1. stupně ZŠ oslovit. 

V těchto lyricko-epických skladbách má výraznou roli příběh (jehož pochopení a 

vstřebávání není, podle mne, příliš náročné), objevuje se v nich tajemno, nadpřirozené 

postavy a jakási drsnost s nimi spjatá, zvláštní libozvuk, konec není žádným 

happyendem.  

Měla jsem opět připravené aktivity před čtením, během čtení a po čtení, hodinu 

zacílenou k seznámení s baladickým textem (v tomto případě konkrétně s Polednicí) 

jsem proložila ukázkou jiného (výtvarného a filmového) zpracování této balady.  
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Aktivity před čtením: 

Na začátku hodiny jsem se dětí zeptala, zda si pamatují, co jejich rodiče, když byly 

malé, na chování svých ratolestí zlobilo. Častými odpověďmi bylo: „Rodiče štvalo, když 

jsem nechtěl/a spát - když mi dlouho trvalo, než jsem usnul/a - když jsem neposlouchal/a 

- když jsem dělal/a, co jsem chtěl/a – když jsem se vztekal/a – když jsme se mlátili 

s bráchou…“ 

Mou další otázkou bylo, zda je v takových chvílích rodiče něčím nebo někým 

strašili, jestli je chtěli pomocí nějaké nadpřirozené bytosti ukáznit. Nejčastější odpovědí 

bylo, že je rodiče strašili čertem – otevřou prý okno a čert přiletí a odnese si je. Dalším 

„domácím strašidlem na neposlušné děti“ byla čarodějnice. Jedna dívka bydlela dříve ve 

vesničce pod vyhořelou věží hradu a tatínek ji v „neposlušné“ chvilce ukázňoval 

strašidlem jménem Kruťas. Ten prý ve věži žije s drakem, kterého krmí čerti. Většinu 

času spí, a když nějaké dítě zlobí, věžní strašidlo se vzbudí a přiletí. 

Řekla jsem dětem, že jim přečtu baladu o Polednici. Nastínila jsem jim, že se jedná 

o „…báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí 

okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest. Balady mají 

prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog. Původní balady jsou lidové…“ 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Balada), hrdinové bývají konfrontováni s nadpřirozenými 

silami, bytostmi. Upozornila jsem je na to, že se v této baladě objevuje zvláštní postava, 

kterou se dříve lidé (a speciálně zřejmě maminky své neposlušné děti) strašívali a na niž 

se zpočátku naší práce zaměříme. Proč se Polednice podle nich jmenuje právě 

Polednice? Děti odpovídaly, že si myslí, že chodila odpoledne, v poledne. Upřesnili 

jsme si, že se tato postava měla podle představ a vyprávění rodičů a jejich potomků 

objevovat v pravé poledne, když zazněly kostelní zvony a poslušné děti měly být doma, 

u oběda. Požádala jsem děti, ať pozorně poslouchají četbu balady a ať bedlivě vnímají 

postavu Polednice. 

 

Aktivity během četby: 

Pak jsem dětem baladu přečetla. Přemýšlela jsem o tom, že ji nechám přečíst 

nějakému dítěti, ale protože ani jedno z nich nepatří mezi silné čtenáře a navíc by to 

četlo poprvé (pro žádného netrénovaného čtenáře není jednoduché báseň přečíst 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Báseň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dialog
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napoprvé text bezchybně, natož s nějakým pocitovým účinkem), rozhodla jsem se, že ji 

přečtu sama. Snažila jsem se o takový přednes, který by v dětech zanechal nějakou 

stopu, tj. vystihl by obsah básně i její atmosféru.  

Po přečtení jsem se na chvíli odmlčela a pak jsem se zeptala dětí, co jim nejvíc 

z básně utkvělo. Většinou to byla postava Polednice (na niž jsem také předtím jejich 

pozornost zaměřila) a dítě, jež v závěru zemřelo. Některým dětem nebylo úplně jasné, 

jak děcko skonalo, nerozuměly termínu zalknutí – vysvětlení se hned chopili ti, kteří 

textu porozuměli.  

Dětem jsem potom báseň přečetla ještě jednou a posléze jsem jim zadala úkol 

několika větami Polednici popsat (jelikož je učím krátkou dobu, byla jsem zvědavá, 

jakou mají schopnost postihnout popisem svou představu, nejednalo se o žádné dlouhé 

slohové cvičení, ale o stručný popis). Ačkoliv byly většinou popisy nekompaktní, 

skákaly z jedné věci/části těla, charakteristiky… na druhou, vyplynulo z nich 

jednoznačně, že děti naslouchaly pozorně a že si představu o Polednici vytvořily, což mi 

připadalo velmi důležité. Zřetelné bylo také, jak jsou ovlivněny postavami čarodějnic 

s bradavicemi na nose a roztrhanými šaty.  

 

Ukázka č.1: „Polednice podle mě vypadá jako stará babička v hnědých a potrhaných 

šatech se záplatami. Měla by bosé nohy a bradavičnatý nos a dlouhé drápy na rukou. 

Do obličeje jí nejde vidět.“ 

Ukázka č.2: „Polednice vypadá jako stará baba s hrbem na zádech a s černým pláštěm 

se záplatami a dírami a zavázaným provazem kolem pasu. Levou novu má zlomenou a 

druhou z klacků, obličej chlupatý s pihou nad okem, bradavice na nose, s masivním 

pohledem a mačetou v ruce.“    

Ukázka č.3: „Polednice vypadá jako baba s černým hábitem, s vrásčitou kůží. Je bez 

bot, je malá, plešatá a v ruce drží nůž.“ 

Ukázka č.4: „Je to napůl troll, napůl člověk s bílým pláštěm, černou kapucí a pruhem 

od krve. Nejdou jí vidět oči, je hubená, má jednu nohu s hnědou botou a černou hůl.“    

Ukázka č.5: „Polednice je stará paní se šátkem, drží v ruce hůl, má velikou bradavici 

na čele, má černé oblečení, je bosá a vysoká jako osmileté dítě.“  
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V další fázi jsem dětem baladu (v oskenované podobě) promítla na interaktivní 

tabuli, na kterou je možné psát i fixem, takže jsme mohli báseň prozkoumat podrobněji i 

ze strany jejího uspořádání, stavby. Až teď mne napadá, že i když zmíněné děti nejsou 

silnými čtenáři, mohla jsem je požádat, aby přečetly nahlas pasáž, která je nejvíc 

zajímá, líbí se jim, oslovuje je… 

Následovala komiksová ukázka balady z knihy Kytice – komiks. Jako její autor je 

uváděn Karel Jaromír Erben, dalšími autory jsou mladí výtvarníci zabývající se 

komiksem (K. J. Erben, Kytice - komiks, 2006). Před každým výtvarným zpracováním 

je uveden text v přesném znění, ten se pak více méně celý objevuje i v samotných 

komiksech. Dětí jsem se nejprve zeptala, co o komiksu vědí – věděly toho mnoho (…že 

je to výtvarné zpracování textu, text se objevuje v bublinách, které vedou od úst, 

myšlenky, nápady jsou v bublinách vedoucích od hlavy, někdy je text také pod 

okénkem/nebo vedle něj, objevují se ustálená citoslovce, děj je rozdělen do okének…) 

Ukázku z knihy Kytice jsem měla, stejně jako básnický text, naskenovanou po 

jednotlivých stranách, ty jsem na interaktivní tabuli posunovala a zároveň do toho 

baladu ještě jednou četla. Děti tedy baladu slyšely, zároveň si ji pro sebe četly 

v komiksové podobě (během četby jsem se očima ujišťovala, zda čtu a posunuji komiks 

před zraky dětí přiměřenou rychlostí). Z reakcí dětí bylo zřetelné, že komiksové 

zpracování je pro ně přitažlivé. Ptala jsem se jich, jak vnímaly „zlobení“ dítěte a jak je 

Polednice v komiksu vyobrazená – dítě na ně působilo rozmazleně a došly k tomu, že v 

komiksu vlastně vůbec žádné zobrazení Polednice není, kromě stínu, který by ale klidně 

mohl být také něčím jiným (tak jako se bojíme v reálném životě stínů a vykládáme si, 

čím nebo kým jsou). Mluvili jsme i o tom, proč vlastně dítě zemřelo, co jeho smrt 

způsobilo, žáci litovali tatínka, jenž přišel o svou ženu i dítko.  

Baladu jsem potom dětem na interaktivní tabuli pustila ještě i ve filmovém 

zpracování. Předtím jsem dlouhou dobu přemýšlela, zda mám dětem filmovou verzi 

pustit, zda toto zpracování není pro ně příliš drsné. Po poradě s ostatními kolegyněmi 

jsem ji dětem nakonec pustila. I tato verze si vyžádala malé doznění. 

 

Aktivity po četbě:   

Společně s dětmi jsme se pak zamýšleli, v čem byl mezi textovým, komiksovým a 

filmovým zpracování rozdíl. Děti dospěly k závěru, že u textu si všechno musí 
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představovat samy (většinou byly toho názoru, že dítě v baladě je starší než ve 

filmovém a komiksovém zpracování a že opravdu hodně zlobí. Z filmu bylo spíš 

zřetelné, že maminka na něj nemá čas a dítě tedy pláče a vzteká se, protože potřebuje a 

vyžaduje pozornost.)  Rozdíl našly děti i ve zpodobnění postavy Polednice – zatímco při 

četbě si ji jasně představovaly, při četbě a zhlédnutí komiksu se Polednice jevila jako 

neidentifikovatelný stín, ve filmu byla jasně vizualizovaná. Děti přemýšlely o tom, zda 

je to opravdu strašidlo, jestli to není jen nějaká pověra o obávané stařeně, které se 

všichni bojí … 

Žákům jsem po diskuzi ukázala další balady z komiksového zpracování Erbenovy 

Kytice a pak jsem je požádala, zda by se ve dvojici také nepokusily o vlastní baladu, 

v níž se objeví děti nebo dospělí lidé, kteří udělali něco špatného, něčím se provinily a 

stihne je za to nějaký trest. Stejně jako v Erbenových baladách se mohou i v jejich textu 

vyskytovat nadpřirozené postavy. Text balady se může a nemusí rýmovat, může být 

napsán volným, svobodným veršem – tj. velmi zjednodušeně se nemusí rýmovat, verše 

mohou být různě dlouhé... Obávala jsem se toho, že je taková práce pro ně příliš těžká, 

některé texty mě ale příjemně překvapily – viz ukázky.  

Ukázka č.1(Natálie Crhonková): 

Černý anděl   

Dítě: Uááá. Já chci novou hračku. Uááá. 

Máma: Já ti novou hračku nekoupim! Máš jich dost. 

Dítě: Ne ne!! Uááá, já chci novou hračku. 

Máma: Zmlkni, novou hračku nedostaneš! 

Dítě: Uááá uááá novou hračku! 

Máma: Buď zticha nebo na tebe zavolám černého anděla! 

Dítě: Ty lžeš uááá! 

Máma zvolá: Černý anděle, pojď si pro mého syna! Pojď. 

Černý anděl otevře dveře a zvolá: Pojď sem! Kluku zlobivá! 

Máma: Tak si ho odnes! 

Dítě: Né né!! 

Černý anděl si ho odnese s sebou. 

Máma si myslela, že je to jen legrace. Ale nebyla. 

Pět let čekala, ale dítě nikde. 

 

Tato balada svým zpracováním spíš připomíná dramatický dialog, splňuje tím však 

jednu z charakteristik balady, a to právě ono bohaté dialogické jednání. Je zde velmi 

zřetelná inspirace baladou o Polednici – zlobivé, rozmařilé dítě a matka přivolávající 
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nadpřirozenou bytost „na pomoc“. I tato matka je však nakonec ztrestána - zmizením 

dítěte.   

 

Ukázka č.2 (Sára Bernhardtová):  

Má balada 

Byl jednou jeden muž, 

byl zlý, 

v kapse samý nůž 

a ošklivý. 

Mít aspoň jeden zub,  

na děti by plival, 

každý den, každou chvíli se hněval. 

Jednoho dne měla žena odvahu, 

zeptat se na jeho náladu. 

Muž vyndal z kapsy kudlu 

probodl jí až na záhubu! 

Žena řvala bolestí, 

pak její pohřeb se zahájí. 

Po týdnu a dnu přišla žena k mužovu domovu. 

Pronesla smrtpřinášející slova. 

Poté, co je potichu vyřkla, 

uvrhla na muže kletbu. 

Řekneš-li ještě jednou křivá slova 

Smrt na tebe bude uvalena! 

Žena se srdcedrásajícím pohledem zmizela, 

Už nikdy nebyla spatřena. 

Muž se lekl, ale nevěřil. 

Když kletbu porušil 

po několika dnech pohřeb se konal…. 

 

V této baladě se dívka snažila o rýmování veršů, což se někdy dařilo více, někdy 

méně, někdy dokonce vznikala nesmyslná spojení („probodl jí až na záhubu…“), která 

působí úsměvně, stejně jako verše, v nichž se snažila o zvláštní vázání řeči, a kde 

nacházím libozvučnost a určité kouzlo: 

 „Byl jednou jeden muž, 

byl zlý, 

v kapse samý nůž 

a ošklivý. 

Mít aspoň jeden zub,  

na děti by plival…“ 
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Dramatičnost děje se dívka snažila posílit spojením slov: „srdcedrásající, 

smrtpřinášející…“, patrně pro takové emoce nenacházela slova a tak je pro svou potřebu 

sama vytvořila.  Dění v této baladě je vlastně klasickým katastrofickým dějem – určitá 

postava je zlá, je jí dána určitá podmínka, tu ona postava poruší a je za to potrestána.   

 

Zhodnocení hodiny:      

Vrátím-li se k cílům své diplomové práce, k nimž patřilo „nastartování“ dětí pro 

četbu poezie, její vnímání coby textu rovnocenného textům prozaickým, porozumění 

básnickým textům, jsem (samozřejmě s vědomím počátku takového procesu a také s 

vědomím jisté limitovanosti dětí) spokojená. Děti se po hodině nahrnuly ke knize, v níž 

jsou Erbenovy balady komiksově zpracovány, prohlížely si ji s velkým zájmem. Jedna 

dívka mě požádala, zda by v následující dílně čtení nemohla výjimečně číst tuto knihu, 

což jsem jí samozřejmě dovolila. Další děti mě žádaly, zda bych jim někdy pustila i 

filmové zpracování jiných balad, i z toho jsem měla radost.  Podle mého děti měly 

z četby a následujících aktivit výrazný zážitek, což bylo mým přáním, vzbudil se v nich 

zájem i o další balady než jen o tu, kterou jsme se podrobně zabývali.  

Po hodině jsem přemýšlela, čím byla pro děti balada přitažlivá. Zcela jistě je to její 

dramatičností, dějovostí, střihovostí, dialogickým jednáním, tragičností, což jsou 

v podstatě i atributy spojující baladický text s komiksem i filmem. K silnému 

zapůsobení na děti jistě pomohla i ukázka z komiksu, jenž je jejich oblíbeným žánrem. 

Říkala jsem si, že by klidně mohla být součástí nějaké čítanky – když už jsou ony 

čítanky pedagogy tak oblíbené (alespoň ve škole, kde učím), komiks vlastně splnil 

význam totální ilustrace textu. Výrazně též zafungovala sugestivní filmová adaptace 

balady. Vedle poslechu textu, čtení textu jsem žákům nabídla srovnání s jeho vizuálním 

zpracováním, jenž je jim velmi blízký, neboť dnešní doba bývá právem označována 

jako vizuální. Děti tedy vnímají a zcela jistě i nevědomky srovnávají různá zpracování 

stejného textu. Zajímavým a zcela jistě potěšujícím zjištěním pro mne bylo, že jim toto 

zpracování text více přiblížilo, báseň samotná z toho však nevyšla „poražena“, 

potlačena, odsunuta do ústraní. (Další ukázky jsou v příloze č. 2)    
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12.4.2 Vodník 

Z důvodu velkého zájmu o balady K. J. Erbena jsem si pro práci s dětmi vybrala 

další známý text – Vodníka, zvolila jsem stejnou cestu jako v případě Polednice. 

Nejprve jsem nabídla práci s textem, až poté filmové zpracování.  

Aktivity před čtením: 

Hodinu čtení jsem odstartovala otázkou, jak si žáci představují postavu vodníka. 

Požádala jsem je, aby nakreslili jeho hlavu a okolo ní napsali, jaký vodník je 

(upozornila jsem je, že nás víc než popis jeho osoby bude zajímat jeho charakteristika – 

tj. jak se chová, jaké má vlastnosti…, ukázky lze nalézt v příloze č. 2). Všechny děti pak 

dostaly možnost říci ostatním, jak uvedenou postavu vidí. Poměrně často se opakovalo, 

že je zlý, hloupý, myslí jen na sebe…  

Aktivity během čtení: 

Dalším krokem bylo přečtení balady, této role jsem se ujala, stejně jako v předchozí 

lekci, já. Děti jsem ještě předtím upozornila, aby se zaměřily na osobu vodníka, zkusily 

si jej představit, přemýšlely nad tím, jaký pravděpodobně je, jak se chová, jaké jsou 

jeho vlastnosti. Během četby jsem se několikrát zastavila – buď pro ujištění, že děti 

textu, slovům rozumí nebo pro položení otázky, jak se pravděpodobně děj bude dál 

vyvíjet.  

Zastavení a vysvětlování např. proběhlo po pasáži: 

„…Nehněvej se, nehněvej,  

Vodníku, můj muži!  

Neměj za zlé rozdrcené,  

zahozené růži. 

 

Mladosti mé jarý štěp 

přelomil jsi v půli: 

a nic jsi mi po tu dobu 

neučinil kvůli…“ 

 

„…sic pozemská tvoje  láska 

s nezemskou se mine...“ 

 

„…Od klekání do klekání 

dávám lhůtu tobě: 

avšak mi tu na jistotu 

Zůstavíš to robě…“ 
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Aktivity po čtení: 

Dětí jsem se po vydechnutí, „doznění“ ptala, jak si představují vodníka z této 

konkrétní balady. Jejich pohled na něj byl velmi kritický – popsaly jej jako sobce, který 

zavraždí svoje dítě jen proto, aby se pomstil ženě, která se k němu nevrací, viděly jej 

jako drsnou, tvrdou osobu. Má další otázka vedla k tomu, co jim z balady utkvělo, která 

část pro ně byla nejzajímavější. Odpovídaly samozřejmě různě, často se však jednalo o 

dramatický a tragický závěr.  

I tentokrát zatoužily děti po srovnání s filmovou verzí, z té jsem ovšem dvě pasáže 

celkem nenápadně přeskočila, aniž bych důvody dětem podrobně vysvětlovala (je to 

pasáž milování se vodníka s dívkou a vražda nemluvňátka - ačkoliv pro dospělého 

diváka je ztvárnění uvedeného milování téměř poetické, není podle mne vhodné pro děti 

na 1. stupni - stejně jako zlomení vazu miminka, které mi připadá velmi kruté, i když je 

ve filmu zachyceno pouze zvukem. Obdobně jsem to udělala i při ukázce z komiksu, 

protože zde je soulož vodníka s dívkou ztárněna velmi naturalisticky).  

Po zhlédnutí filmu jsem se dětí zeptala, zda se vodník, kterého si představovaly na 

základě poslouchání textu K. J. Erbena, v něčem od filmově ztvárněného vodníka liší. 

Žáci byli překvapeni tím, jak „lidsky“ filmový vodník působil – nejen svou podobou, 

ale i větší empatií, silnější láskou a ve filmu zpodobněným trápením se po zabití svého 

vlastního dítěte. Postupně jsme došli k tomu, že tato balada je vlastně o několika typech 

lásky a boji mezi nimi - o lásce mezi mužem a ženou, matkou a dítětem, jež už je ale 

také matkou, která miluje své dítě, o lásce mezi nadpřirozenou bytostí a člověkem. 

Ptala jsem se dětí ještě na další odlišnosti filmové a textové podoby balady – 

uvedly např. filmovou existenci a textovou neexistenci bytosti vodnické milenky, 

velkou (až k vlastní dceři agresivní) obranu svého dítěte ze strany matky, jež nedovolí, 

aby se dcera k vodníkovi vrátila, velkou náklonnost a blízkost dívky stažené pod vodu 

ke svému „vězniteli“.   

Děti jsem potom požádala, aby si ujasnily, co je pro ně z balady nejvíc důležité (o 

čem pro ně balada je, oč v ní jde), co by chtěly ukrýt v akrostichu (princip akrostichu již 

znaly z předešlých hodin). Některé využily názvu balady, jiné vybraly slovo láska, další 

jezero, voda, horor…  
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Ukázka č. 1 (Petr Stehlík): 

Vodník pluje po rybníku. 

O jedné dívce sní. 

Dlouhé dny na ní čeká. 

Nosí s sebou červený šátek, co jí spadl do vody. 

I ona něco tuší, cítí něco u srdce. 

Kam ona jde, to matka netuší. 

Ukázka č. 2 (Denis Šmíd): 

Je tam zelená stvůra 

Eva prala ve vodě prádlo 

Zpadla do vody 

Eva měla dítě 

Ryby plavaly 

Ozval se 

Ukázka č. 3 (Sarah Bernhardtová): 

Leží ve vodě 

Áááách 

Setkám se ještě s matkou? 

Kdy můžu jít za ní? 

A kdyby ses nevrátila, tak si pro tebe přijdu. 

Ukázka č.4 (Nadin Katreniaková):  

Vodník dívku milou 

Opravdu pod vodu zatáhl silou 

Den co den dívka pláče 

A doufá, že na čas půjde k mámě. 

 

Zhodnocení hodiny: 

Při práci s touto baladou se více ukázalo, že děti různá zpracování, různá pojetí 

balady porovnávají, zřetelné to bylo např. při sledování rozdílných pojetí postavy 

vodníka – ten se jim postupně proměňoval od své (ještě trochu dětské) představy přes 

nelítostného sobce k „lidskému, mužskému“ otci a manželovi, který se od toho opravdu 

lidského liší v podstatě jen tím, že žije ve vodě.  

Z uvedených akrostichů je podle mého zřetelné, že se dětí balada dotkla. Já jsem si 

na základě čtení jejich básní uvědomila, že každý verš je vlastně jakousi jednotlivou 

esencí zážitků z přečteného a viděného, jednotlivé esence otevírají počáteční písmena 

veršů. Děti tedy ve své tvorbě dosahují zvláštní zkratkovitosti, kterou podle mne 

způsobuje počet písmen v ukrytém slově i již zmíněné počáteční písmeno ve verši. Aniž 

by děti kdokoliv vedl k jinému, básnickému vázání řeči, poměrně často se v jejich 
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akrostichu dá takový „básnický přístup“ najít – je to samozřejmě nabídnutou formou, 

někdy je to způsobeno jistou dětskou neobratností, která na mě coby čtenáře působí 

velmi mile, ale někdy je to tzv. „schválně jiné“, „básničkové“.        

 

 

12.5 Poezie o špatném chování dětí 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: Neomezeno – domácí práce  

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností, v procesu tvorby spolupracuje s rodinnými přísušníky   

 

Metody: 
Tiché čtení (možná i hlasité čtení) s porozuměním, autorská tvorba 

s rodinnými příslušníky  
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Pomůcky: Texty, papíry, psací potřeby 

 

I kniha Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu je svým způsobem, podobně 

jako v baladách, o lidech (v tomto případě o dětech – za jejichž výchovou ovšem stojí 

dospělí, rodiče), kteří se něčím proviní a jsou za to potrestáni (opět děti, avšak tím i 

jejich rodiče). Forma textu této knihy je sice naprosto odlišná, obsah básní je ovšem 

blízký baladám, s nimiž jsme pracovali, nyní ovšem podaný s nadsázkou. S vědomím 

toho, že děti znají stejnojmenný film, jsem těm, které měly o tuto práci zájem, dala 

dobrovolný domácí úkol na prázdniny. Rozdala jsem jim výňatek s ukázkou básnického 

textu (v překladu P. Šruta) o tlouštíku jménem August Gdoule. Úryvek se měl stát, jak 

obsahem, tak i v něm užitou nadsázkou, inspirací pro jejich vlastní „umpalumpovský“ 

zpěv – tj. báseň o dítěti, které dělá to, co nemá, a je za to potrestáno. 

     „Až přijdete do sálu,“ udílel pan Wonka pokyny malému Umpa-Lumpovi, „vezměte dlouhou 

měchačku a zašťárejte s ní v tom velkém kotli, kde se míchá čokoláda. Určitě ho (A.Gdoule) tam najdete, 

když si dáte záležet. Ale pospěšte si. Kdyby zůstal v kotli s čokoládou moc dlouho, mohl by přetéct do 

kádě s vařícím fondánem, a to by věru bylo neštěstí. Moje čokolády s jahodovou náplní by nebyly k jídlu. 

Paní Gdoulová zlostně zavrčela. „To byl jenom takový žert,“ řekl pan Wonka a ďábelsky se zachechtal do 

svého vousu. „Nemyslel jsem to vážně. Odpusťte mi to. Je mi velice líto. Sbohem, paní Gdoulová. 

Sbohem, pane Gdoule. Sbohem. Prozatím sbohem…“ Sotvaže Gdoulovi se svým maličkým průvodcem 

odspěchali, pět Umpa-Lumpů na protějším břehu řeky začalo náhle poskakovat, křepčit a divoce bušit do 

malých bubínků. „August Gdoule!“prozpěvovali. „August Gdoule! August Gdoule! August Gdoule!“ 

„Dědo!“ vykřikl Karlík. „Slyšíš, dědo? Co to dělají?“ „Pšššt!“ šeptnul dědeček Pepa. „Zdá se mi, že 

budou zpívat.“ „August Gdoule! August Gdoule!“ zpíval sbor Umpa-Lumpů.       

„Všem známý hamoun! Moula! A knedlíková koule! 

Jak dlouho budem trpět tomu lenochodu 

to jeho baštění a mlaštění jak u prasečích hodů? 

Ten zhltne všeho za čtyři, ne – za pět! 

Ježkovy voči! A to se mu má trpět?! 

Vždyť co je živ, tak tenhle čuník se nezasmál, jen funí, 

a mít tak něco udělat (jen co by se za nehet vešlo), 

zaručeně vám odpoví: „Ó, pardón, to by nešlo!“ 

Co potom zbývá, je-li tomu tak, 

než vyvinouti jistý tlak, 
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vzít toho hamounka do vlastní něžné péče, 

změnit mu povahu (i vzhled) tak nečekaně, 

že bude radost rozdávat hned zrána 

tak jako balón či mrkací panna? 

Jako skleněnka či kůň, myslím ten houpací? 

Žel! U vzpurných cvalíků se na slušnost jen doplácí, 

jsou nevýslovně nevděční a zlobou přímo dští, 

chamtiví jsou a špatní, dětinští! 

Vězte, že po něm na jazyku zůstane vám chuť 

tak nechutná, že musíme ji – buď jak buď -   

bez otálení nahradit. 

Štěstí, že víme, jak si poradit! 

„Nuž vzhůru!“ zvolali jsme, „váhání muže hubí! 

Už dozrál čas. Šup s ním do potrubí!“ 

Musí tam jít! Tak se to patří! 

Za malou chvíli August spatří 

místo, kde se dá zažít plno legrací 

(a odkud se nikdo stejný nevrací). 

Nezvoňte ale, milé děti, na poplach, 

Gdoulemu nikdo neublíží, žádný strach, 

i když však,  ovšem (vyhnutí jaksi není) – 

přec jen se hošík drobátko celý změní. 

Musí být zcela jiný, než ho zná matinka a papá 

-a to mu umožní náš stroj na cukrlata. 

Už se kola roztáčejí, skřípou zuby o zuby, 

už Augusta kudla krájí, už ho vsává potrubí. 

Stovky nožů, jen se třpytí! 

Cukr, mléko, vonné kvítí, 

pak ho řádně povařiti, 

neboť kdopak zaručí ti, 

že se jeho špatné zvyky (především ta chamtivost) 
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vyvařily jednou provždy, dříve než jsme řekli: 

„Dost!“ 

Ale už vychází! Pánové! Souká se ven!   

Zázrak se stal! To není sen! 

Ten cvalík, co ještě před chvílí tu byl 

a kterého si kdekdo ošklivil, 

ten lenochod a chamtivec, ten sosák bleší, 

je kdekým milován, kdekoho těší! 

Protože jenom radost dává. Hle- 

to slaďoučké a tlusté cukrle!“ 

„Říkal jsem vám, že si rádi zazpívají!“ vykřikl potěšeně pan Wonka. „Že jsou rozkošní, viďte? 

Přímo k zulíbání, nemyslíte? Ale nesmíte jim věřit ani slovo. Všechno je nesmysl, co zpívali, od začátku 

do konce!“ Opravdu si ti Umpa-Lumpové dělají jenom legraci, dědo?“ zeptal se Karlík. „To se ví, že si 

dělají legraci,“ odpověděl dědeček Pepa. „Určitě. Alespoň doufám, že je to legrace. Ty ne?“  

 (Dahl, 2006, s. 67-70)      

 

Ukázka č. 1 (Lili Škarková):                                      Ukázka č.2 (Petr Herčuth):                            

„Rixi, Rixi,                                                                      Dříve byla děcka zdravá,  

nejez už ty chipsy.                                                           také byla zdravě dravá.                  

Nic jiného nesnídáš,                                                        Líčka se jim červenala, 

než že si chipsy dáš.                                                        Když na větru pobíhala. 

K obědu co chipsů sníš,                                                  Dnes jsou z nás jen bledule.  

prý se jim neubráníš.                                                      Škoda doby dávno minulé! 

A co teprv k večeři, 

tomu nikdo nevěří.                                                          Technika teď trendem je, 

Co oleje a soli                                                                 každý se z ní raduje. 

jsi za léta požil,                                                               Počítače, tablety, 

jsi tlustý, mastný, samý špek.                                          zeptáme se pratety,   

Má chipsový podbradek.                                                 jak bez toho mohla žít 

Rixi, Rixi,                                                                       a nudou se nezbláznit.  

 nejez už ty chipsy. 

Přece nechceš víc než v knihách číst                            Facebook, Twiter-sociální sítě,      
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Byl jeden mlsný Rix,                                                     do svých sítí polapí tě. 

stal se z něj velký chips.                                               Ale pozor, nepustí tě! 

                                                                                     Dnešní  dítě nemůže jít ven, 

                                                                                     na Farměramě by mu uschl len. 

                                                                                     Když nenakrmíš Poua svého,  

                                                                                     stane se mu něco zlého. 

                                                                                     Chudák dítě! Je obětí! 

                                                                                     Počítače ho drží v zajetí! 

                                                                                      

                                                                                    Rodičové pomozte! 

                                                                                    Vyžeňte nás! Rychle jen! 

                                                                                    Neb oči z důlků lezou ven! 

  

                                                                              Nyní už jsme poučení. 

                                                                              K počítačům  zasedáme vyvenčení. 

                                                                              Zase máme rudá líčka, 

                                                                              brzy se nám klíží víčka. 

                                                                              Raději  jdem do postele snít, 

                                                                              než u zaplého počítače být.“  

Zhodnocení:    

Jelikož se jednalo o domácí práci, nemohu s jistotou říci, zda na básni pracovali 

žáci sami nebo s pomocí svých rodičů. Kdyby se však o jejich spolupráci jednalo (a dle 

uvedených ukázek předpokládám, že alespoň v těchto dvou případech ano), byla bych 

šťastná, protože bych se dotkla jednoho ze svých cílů – tj. dosáhnout zapojení do čtení a 

autorské tvorby poezie rodinu, vytvořit tak z básní a básnění obsah vzájemného sdílení, 

komunikační spojnici. 

Až nyní, při psaní mé diplomové práce, mě napadá, že dalším krokem by mohlo být 

společné pátrání po tom, proč autoři vůbec do prozaických textů veršované pasáže 

zařazují, zjišťovat, jak na ně děti jako čtenáři reagují, a pomocí porovnání textu 

veršovaného a neveršovaného dojít k hlubšímu pochopení pojmů lyrika a epika, příp. 

próza a poezie a jejich vztahu v rámci jednoho textu. Před samotnou autorskou tvorbou 
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poezie o špatném chování jsem děti mohla upozornit, aby před báseň umístily 

prozaickou, neveršovanou část textu, která by osvětlovala, co hlavní postava básně dělá 

špatně, co obsahu básně předcházelo, za báseň by děti (opět neveršovaně, 

prostřednictvím prózy) napsaly, jak to s postavou dopadlo (nebo co se nakonec stalo). 

Pak bych tuto kapitolu mohla právem nazvat Poezie jako součást prózy.  

Tato práce by mohla být zakončena sledováním filmu Karlík a továrna na čokoládu, 

společným zamyšlením nad funkcí a podobou umpalumpovských zpěvů v knižním a 

filmovém zpracování. 

 

 

12.6 Limeriky 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: Blok 2 vyučovacích hodin (2x 45 minut) 

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním literární texty přiměřené 

věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti, dodržuje pravidla hry  

 

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- se učí text nazpaměť 
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- tvoří ve spolupráci se spolužáky vlastní literární text dané formy, přičemž 

zvládá pravidla pravopisu a drží se dané formy 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým, druh rýmu aabba, limerik) 

 

 

Metody: 

Společenská hra, hlasité a tiché čtení s porozuměním, skupinová autorská 

tvorba, jejíž součástí je konfrontace výsledků tvorby, diskuse  

Pomůcky: Papíry, lepítka, psací potřeby, texty 

 

Devadesátiminutový blok, jehož náplní byla práce s humorným lidovým říkadlem 

irského původu zvaným limerik, v první části ve zjednodušené verzi kopíroval 

společenskou hru, kterou jsem před několika lety hrála se svými kolegy a kterou 

každoročně hraji i s gymnazisty z nižších ročníků, kde učím dramatickou výchovu.  

Na různých místech školní chodby (na oknu, na dveřích tříd, na zdech…) jsem o 

přestávce vylepila šestnáct papírů, na každém byl jeden limerik vytištěný v dostatečně 

zřetelné velikosti písma. Autory limeriků byli Edward Lear a Emanuel Frynta. 

První část bloku:      

Dětem jsem nejprve vysvětlila pravidla hry, během níž se budou učit krátké 

básničky, stručně jsem jim přiblížila jejich autory, Emanuela Fryntu a tvůrce 

nonsensové poezie E. Leara, který hlídal malé děti, a aby je rozveselil, vymýšlel si 

legrační krátké básničky o různých lidech (snažila jsem se je nenápadně připravit na 

práci informací o tom, že básničky jsou opravdu malého rozsahu a že v sobě navíc 

obsahují vtip).   

Děti se rozdělily do dvou týmů, které měly za úkol naučit se v určitém čase co 

nejvíce limeriků. Týmy si pak měly ve svém středu rozdělit role tzv. „běhačů“ a 

„statiků“, přičemž jsem dětem sdělila, že v průběhu hry mohu několikrát jejich role 

nečekaně vyměnit. Práce „běhačů“ tkvěla v tom, že vybíhali ze třídy na chodbu, kde se 

naučili básničku (přičemž záleželo na nich a na jejich taktice, zda se budou limerik učit 

celý nebo po částech, např. po dvou verších…), text pak měli naučit ve třídě svého 
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„statika“. Poté, co ho básničku naučili tak, že ji byl schopen reprodukovat, běžel statik 

ke „kontrolorovi“  - což jsem byla já – sdělil mu číslo limeriku a pak mu jej odříkal. 

Byla-li báseň reprodukována správně, získal tým bod, „běhač“ mohl běžet na chodbu a 

učit se další limerik.  

Jak jsem v úvodu dětem naznačila, v průběhu hry jsem třikrát vyměnila role hráčů – 

tj. „statici“ se stali „běhači“ a obráceně. Jelikož každé dítě bylo v době změny v jiné 

fázi učení, mohlo např. využít toho, že se dostalo do role „statika“ a v roli „běhače“ se 

stihlo naučit další limerik, a ten mi mohlo v současné roli „statika“ ihned odříkat. Ve 

chvílích výměny rolí hráčů měly děti možnost domlouvat se na své týmové taktice, 

mohly si zjistit, které limeriky jim chybí, rozdělit si práci…  

Hru jsem zastavila v okamžiku, kdy první z týmů odříkal kontrolorovi poslední 

z limeriků, což bylo několik vteřin před tím, než se ozvalo zvonění na přestávku. Tento 

fakt jsem přijala s povděkem, neboť hrající děti měly na práci klid, nerušili je ostatní 

žáci z jiných tříd.     

 

Druhá část bloku: 

Startovacím bodem této části bylo sdělování dojmů ze hry, jež děti (dle mého 

sledování v průběhu hry i podle jejich následných reakcí) pohltila. Ptala jsem se jich, 

zda si i po skončení hry nějaký limerik pamatují a zda jej mohou říci, každé z nich si 

samozřejmě nějakou básničku pamatovalo, někdo větší množství, někdo menší. 

Další otázka směřovala k tomu, jaký způsob učení básniček žákům více vyhovoval 

– zda jim lépe seděla  role „běhačů“ (kdy báseň viděli napsanou, učili se ji sami, mohli 

si ji číst a přeříkávat potichu či nahlas a pak ji ještě navíc někoho učili, čímž si báseň 

znovu opakovali a v paměti více ukotvili) či v roli „statiků“, kdy je básničku učil někdo 

jiný, neviděli ji, jen ji slyšeli. Děti samozřejmě odpovídaly různě, řekla jsem jim, že i 

tato hra může být vodítkem k tomu, jak najít způsob, jak se účinněji učit. Mohou zjistit, 

zda jsou spíše audiální typ, kterému vyhovuje učit se prostřednictvím poslechu, či 

vizuální typ, jemuž vyhovuje učený text vidět.    

Děti jsem se pak požádala, zda by dokázaly přijít na to, jak jsou limeriky, které se 

učily, sestaveny. Kolik veršů, tj. řádků, básničky měly a které verše se rýmovaly – 

jednoduše tak přišly na to, že limerik obvykle obsahuje pět veršů rýmovaných aabba. 
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Jejich pozornost jsem poté zaměřila na první verš (jeden z limeriků jsem napsala na 

tabuli a několik začátků dalších limeriků jsem jim přečetla) a jeho obsah – děti tak 

poznaly, že v prvním verši je napsáno, o jakou osobu v básničce půjde, odkud ona 

osoba pochází, co je zač. Pak jsme detailní zkoumání převedli k poslednímu verši, který 

bývá vlastně nepatrnou obměnou verše úvodního a často jej s oním prvním veršem 

spojuje absolutní rým. 

Žáci potom dostali možnost vymyslet svůj limerik, mohli jej tvořit sami nebo ve 

dvojicích, přičemž se měli držet výše uvedené struktury. Zde je několik ukázek: 

Ukázka č. 1 (Michael Trgo a Petr Stehlík): 

Byl jednou jeden Matěj z Aše, 

který měl rád hodně kaše. 

Jednou se tý kaše přejedl 

a byl tlustý jako dub. 

A to byl ten Matěj z Aše. 

Ukázka č. 2 (Nikolas Bureš a  Kryštof Seifert): 

Byla jedna holčička z Číny 

a ta holčička nosila bílé plíny. 

Měly pěkné znaky,  

vytetované draky. 

Holčička holčička z Číny. 

Ukázka č. 3 (Nadin Katreniaková a Sarah Bernhardtová): 

Sáry brácha Tomáš 

bydlí v Sáry pokoji a má teda kuráž. 

I když toho hodně sní, 

je velice otravný. 

Ach jo, ten náš Tomáš. 

Ukázka č. 4 (Taťána Sarková a Andrea Bartošková):  

Byla jedna dáma Krupičná z Prahy 

a na náměstí jedla všem nohy. 

Chodila za mužem, 

který skákal z kůže. 

Hop sem, hop tam, byla tady paní Krupičná z Prahy. 
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Ukázka č.5 (Karina Tsanková-Plamenová a Tomáš Muhr): 

Byla jedna holka u Aše, 

oblékala se za Mikuláše, 

potkala čerta, 

kterého měla za žerta,  

ach ta holka z Aše. 

Ukázka č.5 (Sarah Strolená a Jessica Uhriková): 

Byl jeden kluk 

a tomu bylo všechno fuk. 

Pořád se koukal na holky 

a říkal jim bledulky, 

ten kluk. 

 

Zhodnocení hodiny: 

Zpočátku jsem se obávala toho, že děti hra s limeriky nezaujme, že se jim nebude 

chtít učit se, a to ještě navíc básničky. Obavy mne opustily hned po zahájení hry, kdy se 

děti do učení vrhly s velkým zájmem – velmi pravděpodobně to bylo tím, že aktivita 

nabízela to, co je dětem tohoto věku blízké (viz kapitola 4), tj. prvky soutěže, pohyb, 

zapojení celého těla, legraci. 

Překvapilo a potěšilo mne, že se velmi snažili i velice slabí žáci, a i když jim šlo 

učení textů daleko pomaleji a obtížněji než ostatním, nepolevili až do konce hry. 

Vítězný tým vyhrál pouze o jednu básničku, práce obou týmů byla srovnatelná, 

vyrovnaná, což jsem dětem zdůraznila, aby v těch, kteří nevyhráli, nezůstala po této 

práci pachuť prohry. Výhru prvního týmu jsem nijak nezdůrazňovala, obě strany byly 

ohodnoceny stejně – jedničkou za práci v hodině.  

Po přečtení autorských limeriků jsem byla opět překvapena tím, že i děti, o kterých 

bych si myslela, že nic nevymyslí, žádnou báseň nevytvoří, jsou schopny napsat 

zajímavou (a vůbec ne hloupou) básničku (viz ukázka č. 4, ale také č. 5 – tuto báseň 

psaly dvě dívky, jež patří k velmi  slabým žákyním, obě opakovaly některý z ročníků 

1. stupně).  

S odstupem času, při přepisování jejich dílek do své diplomové práce, vidím, že by 

vytvořením limeriků tato práce končit nemusela (a pravděpodobně neměla – vzhledem 
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k stavbě některých veršů, např. ukázka č. 4), děti by mohly limeriky „vybrousit“, tj. 

zbavit je např. spojek užívaných na nevhodných místech, jít po „logice“ nesmyslu, 

básničku lépe vypointovat…  To by samozřejmě obnášelo více práce a více času, dětem 

bych to musela podat jako další ukázku básnikovy práce s vysvětlením, že někdy se 

báseň nepodaří hned napoprvé napsat tak, aby s ní byl autor spokojen. Po delším čase si 

tvůrce možná po opětovném přečtení uvědomí, že by se dala básnička vylepšit, že to 

ještě není „úplně ono“ a pak se ji pokusí „vybrousit“ jako diamant. 

Děti touto činností získaly opět nové zkušenosti – dozvěděly se např., že existují 

různé typy učení, i to, jaký typ učení by jim potenciálně mohl vyhovovat. Poznaly další 

básnickou formu a při vlastní tvorbě limeriku ji bez problémů a téměř automaticky 

dodržovaly. Rozvíjely svou tvořivost a fantazii v mantinelech, které byly zmíněnou 

formou dány (tj. snažily se do nich se svými nápady, myšlenkovými pochody, vejít). 

Bonusem této lekce bylo, že jedna z dívek další hodinu přinesla na ukázku asi 

dvacet svých limeriků. 

 V příloze č. 4 jsou limeriky, jež byly součástí úvodní hry, a také fotografie 

z průběhu lekce.    

 

 

12.7 Poezie všedního dne 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 
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Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu, své dojmy z četby vyjadřuje i 

prostřednictvím autorské tvorby vlastního literárního textu na dané téma, 

přičemž zvládá pravidla pravopisu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým) 

 

Metody: 

 

Aktivity před čtením, během čtení a po čtení, řízené čtení, hlasité a tiché 

čtení s porozuměním, autorská tvorba, diskuse  

Pomůcky: papíry, sešity, psací potřeby, kniha Harry Potter a Ohnivý pohár 

 

Přemýšlela jsem nad tím, jakou roli hraje poezie v běžném životě dětí, kde se s ní 

setkávají, a to především ve věku, kdy už jim není každodenně „nabízena a dodávána“ 

v takové míře, jako tomu bývalo, když byly ještě malé. Určitě se s ní alespoň minimálně 

setkávají ve škole, částečně v určitých televizních pořadech a na internetu 

(prostřednictvím čtení různě kvalitních textů), na nejrůznějších přáních… Množství je 

však určitě menší než malé. Napadlo mne tedy, že bychom se mohli společně pokusit o 

tzv. poezii všedního dne, podívat se na svět okolo sebe jinýma očima.  

Motivačním textem se pro tuto práci stala báseň kouzelného klobouku, jenž 

promlouvá v oblíbené knize o Harry Potterovi ke studentům, kteří jsou jím zařazováni 

do čtyř studijních kolejí. Je jasné, že vybraný text není primárně o onom klobouku, 

který je ještě navíc kouzelný, a tak čtenáře nepřekvapí, že mluví a rozhoduje ve velmi 
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zásadní věci. Ve světě magie se očekává, že všechno bude kouzelné, my však žijeme 

v realitě, kde skutečně kouzelného není nic. Prostřednictvím poezie se však na chvíli 

může kouzelným stát všechno, a tak jsem tedy pro tuto práci zvolila ukázku 

z magického světa Harryho Pottera. Zcela jistě bych mohla použít např. i ukázku autorů 

hlásícím se k „poezii všedního dne“, ale nejsem si jista, zda by děti oslovila tak, jako 

úryvek z jejich oblíbené prózy. 

Dalším mým cílem bylo poukázat na to, že poezie je v některých případech i 

nedílnou součástí prózy, a to někdy i prózy masově oblíbené (inspiroval mě k tomu i 

můj syn, který ve 2. třídě miloval knihy o Harry Potterovi a téměř obřadně - a neustále - 

recitoval veršované úseky, v čteném prozaickém textu tedy básnické části 

nepřeskakoval). Během této hodiny jsem chtěla také nenásilnou formou přiblížit dětem 

pojem personifikace.  

Aktivity před čtením:   

Na začátku hodiny jsem se dětí ptala, kde se v běžném životě, mimo školu, 

setkávají s poezií, básničkami. Odpovídaly různě, zmiňovaly např. i televizní či 

internetovou reklamu, televizní pořady, vídají je prý též „na počítači“. Některé hovořily 

o jejich existenci v knihách, časopisech, jež čtou, někteří uvedli příklad soutěže 

v přednesu.  

Připravila jsem je na to, že dnes se budeme pokoušet o básnické vidění běžně 

užívaných věcí, které se v jejich životech vyskytují, zkusíme je oživit, nechat promluvit 

tak, jako například mluví i starý klobouk v knize Harry Potter a Ohnivý pohár. 

Dětem jsem položila otázku, zda Harryho Pottera znají (ať už v knižním či 

filmovém zpracování), dostalo se mi samozřejmě stoprocentního „ano“. Další dotaz 

směřoval k tomu, zda si vzpomenou na nějakou věc, která měla v knihách (filmech) o 

Harry Potterovi schopnost mluvit. Na závěr jsem se ptala, jestli si pamatují, jakým 

způsobem byli studenti v Bradavicích rozřazováni do čtyř studijních kolejí a zda budou 

vědět, jak se tyto koleje jmenovaly. Někteří si vzpomněli, že byl studentům pokládán na 

hlavu mnou zmíněný mluvící klobouk, ze čtyř kolejí si pamatovali tři. Řekla jsem jim 

tedy, že si teď společně přečteme, jak ono rozřazování vypadalo.    
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Aktivity během čtení:    

Děti se ve čtení střídaly. V případě, že jsme narazili na slova či úseky, kterým děti 

nerozuměly, nechala jsem nejprve ostatní žáky, aby se je pokusili vysvětlit, v případě, 

že to nešlo, vypomohla jsem já.     

„Profesorka McGonagallová právě postavila na podlahu před žáky prvního ročníku čtyřnohou 

stoličku a položila na ni velice starý, špinavý a záplatovaný kouzelnický klobouk. Na chvilku se v síni 

rozhostilo ticho. Potom se vedle krempy otevřela trhlina podobná ústům a klobouk začal zpívat. 

„Za časů, kdy mne ušili, 

už je to tisíc let, 

žili tu čtyři mágové,  

jež doposud zná svět. 

Udatný Godric Nebelvír, 

jenž cestou svou vždy šel, 

a z temných blat a močálů 

zchytralý Zmijozel. 

Pak z Havraspárů Rowena,  

zrozená v lůně hor, 

a krásná Helga z údolí,  

kde stojí Mrzimor.   

Spojil je sen a smělý plán 

a v Bradavicích, v touze 

vychovat svoje nástupce, 

zřídili školu kouzel. 

Každý z těch čtyř tam ovšem měl 

svou vlastní kolej čárů, 

neb u těch, jež si vyvolil, 

si jiných cenil darů. 

Nebelvír nejvíc ze všeho 

vždy hledal statečnost, 

a v Havraspáru chytrost zas 

bývala první ctnost. 

V Mrzimoru víc vážilo, 

jak se kdo práce zhostí,  

a mocichtivý Zmijozel 

si cenil ctižádosti. 

Pokavad byli naživu, 
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každý si vedl svou, 

ale co pak, až jedenkrát 

už tady nebudou? 

Zas vyřešil to Nebelvír,  

tak padla volba na mě, 

a nadali mě moudrostí, 

abych vybíral za ně. 

Naraz si mě až po uši,  

abych tvou duši spatřil: 

Já, jenž se nikdy nemýlím, 

Ti řeknu, kam teď patříš!“  

Velká síň zaburácela potleskem, když Moudrý klobouk dozpíval. „Tenkrát, když zařazoval nás, 

zpíval něco jiného,“ poznamenal Harry, když tleskal spolu s ostatními. „Mění to každý rok,“ řekl Ron. 

„Musí to být zatracená nuda, být takový klobouk, nemyslíš? Počítám, že si celý rok připravuje, co bude 

zpívat příště.“ Profesorka McGonagallová v tu chvíli rozvinula dlouhý svitek pergamenu. „Až přečtu 

vaše jméno, nasadíte si klobouk na hlavu a sednete si na stoličku,“ oznámila žákům prvního ročníku. „A 

až rozhodne, do které koleje patříte, půjdete se posadit k jejímu stolu. Ackerley, Stewart!“ Chlapec, jenž 

vstoupil z řady, se třásl od hlavy až k patě, zvedl Moudrý klobouk, nasadil si ho a sedl si na stoličku. 

„Havraspár!“ vykřikl klobouk. Stewart Ackerley si ho spěšně sundal a zamířil k havraspárskému stolu, 

kde mu všichni zatleskali.“  (Rowlingová, 2008, s. 143-144) 

 

Aktivity po čtení: 

Po četbě jsem děti požádala, aby si představily, že jsme v obdobně kouzelném 

světě, jako Harry Potter a obyčejné, všední, věci o nich mohou hovořit. Víme, že 

v případě výše zmíněné ukázky se nejednalo o jen tak nějakou všední pokrývku hlavy, 

ale o vážený moudrý klobouk.  My však v našem světě nic obdobného nemáme a tak 

budeme rádi, když promluví i úplně normální, běžně užívané věci, jako je např. čepice, 

školní taška, počítač, postel.  

Děti postupně psaly, co by se dalo z neexistujících úst těchto věcí zaslechnout, 

některé z nich se, pravděpodobně ovlivněny předchozí četbou i prací v předchozích 

hodinách, pustily do tvorby ve verších. 

 

Ukázka č. 1: 

Čepice Kryštofa Seiferta: „Máš teplou hlavu! Ostříhej se! Strašně se potíš, chci pryč! 

Ale v zimě jsi fajn, otepluju tě, ochráním tě před zimou. 
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Čepice Taťány Sarkové: „Nechceš mě nosit a když je zima, tak jsem ti dobrá, co?“ 

Čepice Andrey Bartoškové: „Máš voňavé vlasy, jsou velice krásné, hezky o ně pečuješ. 

Akorát je mi někdy v rukávu těsně.“ (myšleno uložení čepice v rukávu kabátu ve školní 

šatně)   

Čepice Veroniky Šíbrtové: 

„Půjdeme ven, 

je tam krásný den. 

Je tam sníh, 

pojedeme na saních.   

Jestli tam ale bude foukat,  

rozčílím se a budu houkat.“ 

Čepice Nikolase Bureše: „Nech mě na tý hlavě nebo se rozpářu! Héééj, já chci být na 

hlavě a ne v šuplíku!“ 

Čepice Vanessy Danielové: „Já mám zip, ty nemáš! Já mám značku FS, ty ne! Já jsem 

zelená, ty jsi černá.“  (dívka je Romka) 

 

Ukázka č.2: 

Aktovka Natálie Crhonkové:  

„Máš to tu moc narvané, 

úkoly ještě nemáš hotové. 

A doma mě jen tak mrskneš do rohu 

a já z toho nemohu.“ 

Aktovka Veroniky Šíbrtové: 

„Nosím ti učení. 

Ale já vím, že učení je mučení. 

Nosím ti svačinku. 

A ty mi nedáš ani trošinku.“ 

Aktovka Taťány Sarkové: „Co mi to dáváš do pusy? Matematiku? Kam jdeš? Já nikam 

nechci. Fůj. Tady to smrdí, kde jsem? Kam mě házíš? Auuu. 
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Ukázka č.3:    

Počítač Vanessy Danielové: „Netlač tak na klávesy nebo je rozbiješ. Pomalu s tou myší! 

Nech tu obrazovku na pokoji.“ 

Počítač Martina Veselovského: „Proč pořád hraješ ty hry? Vždyť mě zabiješ!“ 

Počítač Petra Stehlíka: „Baví mě, co na mně hraješ, můžu si, prosím, zahrát taky nebo si 

budeš hrát jen ty sám?“ 

  

Ukázka č.4:  

Postel Michaela Fialy: 

„Když se večer blíží,  

už se mu oči klíží. 

Já jsem celá nedočkavá, 

co budeme spolu číst, 

kam mě vezme se svou knížkou,  

dřív než se mu začne jazyk plíst. 

Už mi příběh dočítá o Jirkovi z knížky, 

já ho celá přikrývám a padám na něj z výšky. 

Míša mě má velmi rád, 

myslím, že je kamarád, 

protože když ráno vstane, 

snaží se mě do pořádku dát. 

Ustele mě a pohladí 

a do školy uhání. 

 

Po této části hodiny jsem dětem vysvětlila, že jev, kdy neživá věc, zvíře, nálada… 

mluví, chová se a jedná jako člověk, se v literárním světě nazývá personifikace – podle 

latinského slova persona, jež je v překladu do češtiny osoba -  shrnula jsem, že to tedy 

znamená, že autor přisuzuje vlastnosti, chování a jednání člověka neživým věcem, 

zvířatům (např. domy mlčely, keře se krčily…) 

Na závěr hodiny jsem dětem řekla, ať si představí, že i na jejich hlavu by mohl 

usednout takový kouzelný klobouk, jehož čestným úkolem bylo rozřazovat studenty do 

bradavických kolejí. Tento klobouk by mohl vidět do budoucnosti, předestřít jim jejich 
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osud a snad o něm i rozhodovat obdobně jako moudrý klobouk v Bradavicích. Požádala 

jsem je o to, aby se pokusily o další personifikaci a zachytily, co by jim tato kouzelná 

pokrývka sdělila.  

 

Ukázka: 

Klobouk Petra Stehlíka: „Já ti předpovím budoucnost. Budeš mít velký dům, dobrou 

práci, ale bezzubou manželku.“ 

Klobouk Martina Řezáče: „Budeš architekt, budeš středně bohatý, budeš bydlet 

v baráku, který si postavíš. Budeš mít dva počítače HTC a notebook.“ 

Klobouk Andrey Bartošové: „Budeš velice vzdělaná. Budeš bydlet ve Francii a budeš 

upírem, budeš navrhovat šaty pro Drákulu. Tvoje dítě bude prezidentem USA.“ 

Klobouk Nikolase Bureše: „Budeš ekonom, doma bude všude uklizeno, budeš mít 

kapelu a budeš dobrodruh.“ 

Klobouk Veroniky Šíbrtové:  

„Budeš mít hezký dům 

a vůbec nebudeš pít rum. 

Budeš kadeřnice 

a koček budeš mít ještě více. 

Budeš mít hezký věci. 

Já ti teď něco řeknu. 

Já povídám kecy, kecy, kecy.“ 

Klobouk Natálie Crhonkové: „Budeš vysoká, štíhlá a hezká. Budeš pracovat v kanceláři 

a psát knihy. Bydlet budeš v hotelu a venku budeš mít vířivku s bublinkami a bazén.“ 

 

Zhodnocení hodiny: 

Možnost, že by obyčejné věci kolem nás mohly hovořit, děti zaujala a bavila, stala 

se pro ně hrou, co o nich uvedené předměty řeknou (co jim autoři dovolí o nich říci).  

V některých ukázkách je zřetelná nadsázka (viz ukázka č. 2 a 3), jiné ukázky jsou 

ukazatelem toho, jak se autoři vnímají (viz ukázka č. 1 – čepice romské dívky). 

Zajímavé bylo i to, že některé děti výpovědi svých předmětů veršovaly.   
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Domnívám se, že tato hodina by mohla být o jednou z cest k obarvení obyčejného 

života poezií, k personifikaci, a také jiným nabídnutým způsobem, jak se k poezii dostat 

blíže.  

S tím souvisí i fakt, že se jedná o básnický text, který je vložen do prozaického 

příběhu a svým způsobem tak poezii do dětského života propašoval prostřednictvím 

příběhu tolik oblíbeného hrdiny. I na to jsem děti upozornila. (Až při reflexi mě 

napadlo, že jsem cestu k poezii, jež je součástí prozaického textu, mohla vystavět i 

jinak. Děti by si přečetly text, úkoly mnou zadané by pak směřovaly k tomu, zda si 

všimly, čím je text zvláštní, zda báseň četly se zájmem nebo ji přeskočily… dalším 

krokem by pak mohlo být i zamyšlení, proč báseň v prozaickém textu je, co to způsobí 

za efekty, proč ji tam autor dal - obdobně jako v lekci 12.5). 

Dětem jsem na závěr této hodiny řekla to, co o poezii prohlašuje (a co podle mne 

velmi pěkně pojem poezie vystihuje) má kolegyně, Olga Krátká: „Básník si všimne 

věcí, okamžiků, situací, které taky vidíš, ale velkou pozornost tomu nevěnuješ. On to ale 

napíše tak hezky, že to získá kouzlo. Člověk – čtenář – také zjišťuje, že situace, o kterých 

si myslel, že je prožívá jen on sám, prožívají i jiní lidé. Dochází tak k předávání, výměně 

zkušeností, ke vzájemnému sdílení – dialogu.“ To se dětem v této hodině, při jejich 

autorském tvoření, podle mne podařilo.        

 

 

12.8 SMS 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: ZŠ Hlávkova Aš 

Ročník: 5. roč. 1. st. ZŠ 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 
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Počet žáků: 21 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

-plynule čte (nahlas i potichu) 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností, přičemž zvládá pravidla pravopisu 

 

Metody: 

 

Hlasité a tiché čtení, autorská tvorba, naslouchání, diskuse  

Pomůcky: tabule, sešity, psací potřeby, mobilní telefon, internet 

 

Posílání SMS, zpráv cestujících mezi mobilními telefony různých majitelů, patří 

také k naší současné lidské každodennosti.  I tyto zprávy jsou součástí dětského života, 

jen málokterý žák mé třídy, tedy 5. ročníku nevlastní mobil.  

Autorka textu Lásky jedné esemesky, L. Hašová, popisuje SMS zprávu takto: 

„Krátká textová zpráva, textovka, smska, esemeska, eSeMeSka, zpráva SMS. Tak se 

označuje speciální typ textu, který se etabloval jako zvláštní žánr. Jsou to zprávy, které 

se nám zobrazují na displejích našich mobilních telefonů. Zprávy, které posíláme z 

mobilů nebo přes internet. Esemeskování je pohodlné, člověk píše, komu chce, kdy chce, 

odpoví na to, na co chce. Není omezován bezprostřední přítomností druhého, svou 

odpověď si může libovolně dlouho promýšlet nebo naopak reagovat během několika 

vteřin... Jedním z nejvýraznějších specifik tohoto žánru je omezenost textu počtem 

znaků. Znaků v jedné esemesce může být maximálně 160, přičemž se sem započítávají i 

mezery mezi slovy či za interpunkčními znaménky. Svou délkou připomíná zpráva SMS 

drobné literární či žurnalistické útvary, jako jsou např. aforismus či glosa, ale tato 
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podobnost je skutečně pouze v délce těchto krátkých textů; podobně dlouhé (resp. 

krátké) jsou také reklamní slogany, s nimiž se dnes setkáváme na každém kroku.“ 

(Hašová, 2002, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7693) 

Jelikož se v dětském světě jedná o oblíbenou komunikační cestu, pokusila jsem se 

ji využít i já pro účely své diplomové práce, tj. k rozvíjení čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím poezie. Navázala jsem tak na práci s „poezií všedního dne“, chtěla 

jsem, aby se s poezií pokusily děti pracovat i tam, kde se s ní obyčejně nepotkávají a 

kde se ji ještě možná ani nepokusily psát.  

„Omezující počet znaků jedné textové zprávy vede pisatele těchto zpráv k vymýšlení 

strategií, jak na malý prostor vyzrát a vtěsnat do něj co nejvíce informací,“ (Hašová, 

2002, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7693), i to byl jeden z důvodů, proč jsem 

pro dětské autorské básně zvolila formu SMS. Mým záměrem bylo ukázat žákům, jak 

svůj výtvor zhustit, vtěsnat do malého prostoru to, co je nejdůležitější a dosáhnout větší 

originality než je tomu např. v případě „instantních“ esemeskových veršovaných přání 

k různým příležitostem.  

Vyhlásila jsem tedy při hodině čtení akci „Květen v SMS“ a dětem jsem zadala 

práci – měly se pokusit napsat báseň o květnu ve 160 znacích. Inspirovala jsem se 

soutěží, kterou v roce 2001 vyhlásil časopis Reflex – jednalo se o literární klání v tom, 

komu se nejlépe podaří vtěsnat do esemesky (tj. do 160 znaků) dostatečné množství 

emocí či silný příběh. Inspirací pro vyhlašovatele soutěže i pisatele soutěžních sms 

mohl v té době být např. román Martina Vopěnky „LASKA PO SMS“, který byl psán 

jako milostný rozhovor ve formě esemesek, thriller Ondřeje Neffa a společenský román 

Michala Viewegha. Já jsem jako inspiraci zvolila některé z tehdejších v soutěži 

oceněných sms, které jsem napsala na tabuli, děti si je měly nejprve přečíst samy pro 

sebe, pak si měly vybrat tu, která je něčím oslovuje. Vybrala jsem i sms psanou formou 

akrostichu, který už děti znaly (tuto SMS jsem přepsala na tabuli i klasicky, ve verších, 

aby děti viděly, jak je vytvořena). 

„Akrostich://*M*a na rtech usmev/*A* oci ji odleskem/*R*adosti jiskri./*C*elicka 

vyzaruje/* Eleganci a sarm./*L*ehni, srdce neposedne,/*A* nemysli na ni!     

Ja nejsem Bubak, co ti bydli na ruce a strasi slecny. Jsem Tvuj snubak a Ty mi mas 

byt vdecny. 

Vesel! I kdyz nebyl zvan. Proste zazvonil a vesel. Hrobove ticho, plne desu, 

vydesene pohledy! Pak promluvil. A hlas nebyl neprijemny. Ty hrnce ZEPTER prodal!“ 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7693
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Některé děti poté nahlas přečetly sms, kterou si vybraly. Nejprve ji přečetly bez 

diakritiky, pak s ní, zdůvodnily také, proč si vybraly právě tuto SMS. Mezi některými 

důvody se objevilo i neporozumění textu, obsah jednotlivých SMS jsme si tedy 

společně vysvětlili. 

Svou práci na vlastních SMS básničkách děti započaly brainstormingem (metodu 

brainstormingu jsem žákům osvětlila jako sběr myšlenek, nápadů, a to jakýchkoliv, bez 

posuzování, zda je asociace potřebná/nepotřebná, zajímavá/nezajímavá, vysvětlila jsem 

jim, že se jim budou objevovat takové řetězce slov, jedno slovo přivolá k sobě další a to 

zase další….). Nejprve žáci psali, co je napadne, když se řekne „květen“, pak si měli 

vybrat jedno z napsaných slov a i k němu psát, co jim přijde na mysl, na závěr psali 

všechno, co je napadne, když se řekne „já v květnu“. Děti, které měly zájem, své 

asociace mohly nahlas přečíst, ukázaly jsme si na nich, jak nás někdy napadají podobné 

nebo úplně stejné věci. Brainstorming jsem zvolila proto, aby děti získaly pocit, že mají 

materiál, s nímž mohou pracovat. Že nemusí sedět nad prázdným papírem a hned „na 

místě“ vymyslet básničku, ale mohou s již „získanými“ slovy experimentovat, vybírat, 

sestavovat, hrát si s nimi.  

SMS děti psaly ve škole, poslat mi ji měly prostřednictvím mobilu či internetu. 

Protože jsou z nich ale některé sociálně slabší, povolila jsem jim napsat ji i na papír – 

ovšem s dodržením uvedených pravidel.  

Na dopracování a poslání sms jsem dětem dala celý víkend. Na čtení každé sms 

přijaté od dětí jsem se těšila, každému pisateli jsem jako zpětnou vazbu poslala 

odpověď s poděkováním. Naplnilo se mé očekávání - zvlášť vydařené esemesky se staly 

předmětem rozhovorů nejprve se členy mé rodiny, pak i kolegy, na závěr samozřejmě 

předmětem zájmu dětí v další hodině čtení, kdy jsem je nahlas četla ostatním. Autoři 

básniček se dožadovali, abych jejich báseň přečetla, což je podle mého názoru dobrým 

znamením, že se za svou tvorbu nestydí, že si za ní stojí a možná jsou na ni i pyšní.    

Ukázka (Veronika Šíbrtová): 

Kvetnova nedele 

Dnes budeme mit kvetak. 

A ja budu uklizet, vezmu si smetak. 

Ptacci zpivaji. 

A nezne litaji. 

Dneska je kvetnova nedele. 

A venku neleje. 
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Při rozhovoru s autorkou básničky jsem se ptala, zda  DAPADA je popěvek, který 

by se dal prozpěvovat i dál, čemuž přitakala. Když jsem tento sms akrostich četla 

dětem, na onen jarní popěvek jsem je upozornila. Pobavil je a zároveň překvapil, 

protože při předchozí práci s akrostichem získaly pocit, že na počátku veršů musí být 

vždy jen nějaké existující, plnovýznamové slovo.      

Zhodnocení hodiny: 

Myslím, že se mi v této hodině podařilo dosáhnout toho, co jsem si předsevzala. 

Pro děti byla práce s poezií psanou a posílanou ve formě SMS přitažlivá. Některé 

zvolily formu básní, s nimiž jsme se v předchozích hodinách seznámili a pracovali 

s nimi. Podařilo se jim zhustit svůj text na malé území a vyhnout se tak nekonečnému 

řetězení veršů. Zajímavé bylo, že nikdo nepoužil emotikony a ani žádný způsob úspory 

místa při psaní esemesek – kromě nedodržení mezer za interpunkcí (např. psaní bez 

mezer, vynechávání hlásek, použití angličtiny… – to totiž asi, podle mne, vyžaduje 

vyšší úroveň ve znalosti svého i cizího jazyka). Jen v jednom případě mi přišla básnička 

i s obrázkem – poslala jej dívka ve snaze vylepšit svůj výtvor, uvedená MMS však 

s textem nesouvisela. 

Při reflexi jsem došla k závěru, že by na takovou práci mohla navázat další, děti by 

si mohly SMS básně posílat navzájem - i ony (nejen já) by se tedy mohly těšit na SMS 

básničku určenou přímo jim, docházelo by k další formě dialogu mezi nimi. SMS je 

prostředek komunikace, je to interaktivní činnost. Pošlu-li tedy básnický SMS text, 

může ho se mnou někdo okamžitě sdílet. Nenapíšu básničku a nejsem s ní sám, protože 

nemám hned po ruce čtenáře (samozřejmě však chápu, že některé texty jsou ryze osobní 

a nejsou určeny žádnému čtenáři), nejsem tedy izolovaný. S trochou nadsázky by mohlo 

jít v případě SMS básní o modernější přístup k přenosu a sdílení poezie.    

S básnickou SMS formou by se podle mne dalo pracovat i např. při reflexi společně 

čteného textu či textu přečteného ve čtenářské dílně.  Takováto SMS by mohla být 

básnickým vyjádřením pocitů, myšlenek čtenáře. 
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12.9 Překlad 

Předmět: Dramatická výchova  

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: Gymnázium  a SOŠ Aš 

Ročník: 1. ročník osmiletého gymnázia - prima 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Počet žáků: 14 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

 

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností, tvoří ve skupině vlastní literární text dané formy  

 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (stavba básně, sloka, verš, rým, refrén) 

 

Metody 

 

Metody DV, autorská tvorba, jejíž součástí je konfrontace výsledků tvorby, 

diskuse, prezentace  

Pomůcky: Texty, papíry, psací potřeby 

 

Pro práci v této hodině jsem si připravila text Christiana Morgensterna, který je 

považován za jednoho z prvních autorů německé nonsensové poezie. Jeho báseň jsem 

zvolila proto, že s ním žáci ve svých čítankách ve svém věku pravděpodobně nesetkají, 
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existuje zřejmě malá pravděpodobnost, že by se v tomto věku setkali s jeho abstraktní 

poezií z náhodných hlásek a slabik. Vybrala jsem báseň Veliké Lalulá a zajímalo mne, 

jak ji děti budou vnímat, jak na ni zareagují, jak jí porozumí, jak si ji přeloží, jak s ní 

naloží.  

Pracovala jsem s žáky prvního ročníku na ašském gymnáziu – jedná se tedy o 

šestou třídu, děti jsou tudíž jen o rok starší, než žáci 5. třídy na prvním stupni ZŠ. Z 

faktu, že se jedná o gymnazijní žáky, jsem usuzovala, že se bude jednat o pokročilejší 

čtenáře schopné v jejich věku pracovat i s abstraktním textem, který je založen na 

neexistujících významech slov dané básně.     

K tomu, aby se žáci dostali blíže k náhodnému a čtenáři nepochopitelnému 

nakládání se slabikami, hláskami, zvuky, jsem využila metod dramatické výchovy. 

Aktivity před čtením: 

Studentům jsem oznámila, že dnes budeme mít rychlokurz cizí řeči, nemusí se 

ovšem bát, protože tento cizí jazyk ovládají už od svého dětství – a že tedy bude 

následovat několik minut výuky jazyka zvaného „svahilština“, načež se stanou 

profesionálními překladateli této řeči. 

Sedli jsme si do kruhu, poté jsem žáky požádala, zda by si se mnou mohli 

nezávazně popovídat, odpovídat na mnou položené otázky. Začala jsem „svahilsky“, 

čehož se děti ve velké většině chytly, odpovídaly. Pak jsem dětem nabídla, že se klidně 

můžeme i svahilsky pohádat, jediné omezení tkví v tom, že nesmí na nikoho sáhnout – 

agrese smí být jen „slovní“ a celá hádka skončí, až zvednu ruku. Následovala „hádka“ 

(tu používám proto, že když svahilsky mluví, hádá se, volá, křičí… více lidí, není 

pozornost upírána jen na jednoho, studenti se snáze uvolní a toto uvolnění vede 

k lepšímu rozvoji „svahilštiny“).  

Dalším krokem bylo vyprávění „příběhu“. Opět jsme si sedli do kruhu, žákům jsem 

řekla, že při společném vyprávění (kdy jeden člověk začně vyprávět, pak ustane a na 

jeho vyprávění navazuje vedle něj sedící) mohou používat svůj styl svahilštiny, pohyb 

těla, gesta, mimiku. Požádala jsem je, ať dávají dobrý pozor, aby mohli plynule navázat 

na část příběhu odvykládaného předchozím partnerem.  

Po této příběhové části jsem žákům sdělila, že předpokládám, že jsou již naprosto 

profesionálními znalci svahilštiny, což teď můžeme zkusit. Požádala jsem jednoho žáka, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hláska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slabika
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aby vyprávěl nějaký svůj zážitek či příběh, já jsem se stala překladatelkou, která (po 

krátkých úsecích studentovy promluvy) překládala, o čem onen žák hovoří. V této 

slovní improvizaci se takto vystřídala většina dětí. Pak jsem přistoupila k četbě 

Morgensternovy básně. 

Aktivity během čtení: 

Báseň jsem přečetla žákům sama, a to proto, že uskupení hlásek a slabik je v této 

básni velmi zapeklité a napoprvé by tedy měli žáci spíše, než zvukově zajímavý zážitek, 

z této pro ně možná podivné poezie zamotaný jazyk. Předestřela jsem, že čtu český 

(českosvahilský) překlad z německého originálu, jehož autorem je básník Josef Hiršal 

(viz níže). Pak si děti přečetly text samy, načež se rozdělily do skupin dle své libosti, 

jedinou podmínkou bylo, že ve skupině budou maximálně čtyři lidé. Pak jsem jim 

zadala úkol, který zněl takto: „Přečtěte si ještě několikrát báseň od Christiana 

Morgensterna, poté první skupina přeloží první sloku, druhá prostřední sloku, třetí 

skupina přeloží poslední sloku. Nezapomeňte na refrén, který zakončuje každou ze slok, 

podívejte se, jak je vytvořen. Vzhledem k obsahu přeloženého textu pak přeložte i název 

básně. Záleží jen na vás, jak bude váš překlad vypadat a o čem bude, máte naprostou 

svobodu překladu.“ 

Po ukončení práce přečetli své překlady zástupci uvedených tří skupin tímto 

způsobem – já jsem přečetla danou sloku v překladu J. Hiršala, oni jej pak doplnili o své 

vidění této části v českém jazyce. 

Ukázka č.1 – překlad celé básně (Barbora Měchurová, Barbora Kašparová, 

Alexandra Juříková, Jesica Le, Veronika Dohnalová, Tereza Mondeková, Lucie 

Kunzelová): 

(skupina, jež překládala první sloku, se pustila do překladu celého textu)     

 

Christian Morgenstern                           výše uvedené žákyně primy Gymnázia a SOŠ Aš 

VELIKÉ LALULÁ                                                   VELIKÉ NEBEZPEČÍ 

Kraklakvakve? Koranere!                                        Co se děje? Karle! 

Ksonsirýři - guelira:                                                 Ztratily se mi ponožky, 

Brifsi, brafsi; gutužere:                                             asi mi je vzala Marlen, 

gasti, dasti kra...                                                       rozstříhá je na boty pro její malé 

stonožky.      

Lalu lalu lalu lalu la!                                               Nebe nebe nebe nebe nebezpečí!  
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Chandraradar sísajádra                                          Ponožky se mi nikdy nevrátí, 

tesku tes py pi?                                                         kde vezmu peníze na nové?    

Vahapádra, pryvešádra                                           celý život se mi převrátí,  

klukpukpici li?                                                         najdete je, pánové? 

Lalu lalu lalu lalu la!                                              Nebe nebe nebe nebe nebezpečí!  

 

Sochoškrt sic kalcisumpa                                       Já ji asi uškrtím,                    

senmemysagart (;)!                                                tu zlodějku jednu?   

Biboň sod: Quocitem Vumpa                                 Ty její stonožky snad rozdrtím,  

Kleso Klaso Klart (!)                                             pošlu na ni zlou kletbu!  

Lalu lalu lalu lalu la!                                                                Nebe nebe nebe nebe 

nebezpečí! 

(Morgenstern, 1971, s.22) 

      

Ukázka č. 2 – překlad názvu a druhé sloky  (Jiří Cipra, Radek Boháček, Dan 

Balog, David Dinh Chi Tai): 

VELIKÉ LALULÁ                                                                             VELIKÉ STEPOVÁNÍ 

Chandraradar sísajádra                                                        Byl jeden irský chlápek, 

tesku tes py pi?                                                                       ten pořád jen stepoval.       

Vahapádra, pryvešádra                                                         Byl to velký tichošlápek. 

klukpukpici li?                                                                       Neuměl nic než stepovat.  

Lalu lalu lalu lalu la!                                                            Pořád pořád pořád pořád…   

 

Ukázka č. 3 – překlad názvu a poslední sloky (Barbora Čičáková, Sarah 

Kloučková, Sarah Černíková):  

VELIKÉ LALULÁ                                                                                  VELIKÉ LÍZÁTKO 

Sochoškrt sic kalcisumpa                                 Socha sic chtěla lízátko, 

senmemysagart (;)!                                                     neměla však peníze,  

Biboň sod: Quocitem Vumpa                                              ožila tak nakrátko   

Kleso Klaso Klart (!)                                                          a pracovala v Gíze.   

Lalu lalu lalu lalu la!                                                                         Lízá lízá Líza lízátko. 

 

Zhodnocení hodiny:   

S touto prací (jejímž předstupněm – určeným mladšímu věku žáků - může být např. 

i výše popisovaná hodina zabývající se textem P. Šruta nazvaným Lichožrout) už mám 

určitou zkušenost - stejnou hodinu jsem na gymnáziu v rámci dramatické výchovy již 

několikrát odučila. Průběh hodiny samozřejmě závisí na uvolněnosti a příznivé 

atmosféře uvnitř skupiny, ještě nikdy se mi naštěstí nestalo, že by se děti příliš styděly, 

nechtěly se do takové aktivity vůbec pustit. Jistě tomu napomáhá atypické prostředí 
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učebny dramatické výchovy a vědomí a zkušenost studentů, že v tomto předmětu je 

výuka prostě „jiná“. Jejich uvolněnosti a pocitu bezpečí prospěje samozřejmě i plné 

zapojení učitele. 

Mile mne překvapilo, jak všechny skupiny naložily s refrénem „Lalu lalu lalu lalu 

la!“ – rytmus abstraktního jazyka intuitivně přenesly do rytmu českého textu. 

Potěšitelné pro mne bylo i to, že jeden z týmů projevil zájem přeložit celou báseň, a 

protože to během hodiny nestihl, donesl překlad celého Lalulá po obědové přestávce.  

Po přečtení autorských překladů jsem žákům přečetla překlad Josefa Hiršala (viz 

příloha č. 5). Došli k závěru, že obsah a vyznění básně opravdu záleží na překladateli a 

jeho přístupu k podobě daného textu. 

 

 

12.10 Básničkový automat 

Předmět: Dramatická výchova – Literárně dramatický obor ZUŠ 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš 

Ročník: 0. - 1. ročník LDO ZUŠ   

Časová dotace: 11 bloků (blok: 2x45 minut) – Básničkový automat a Dramatizace 

básnického  textu 

Počet žáků: 16 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 
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schopností, snaží se text interpretovat dle svých schopností  

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy  (báseň, sloka, verš, rým) 

 

Metody: 

 

Aktivní naslouchání, tiché a hlasité čtení s porozuměním, autorská i 

společná tvorba, konfrontace názorů, brainstorming, průpravné hry a 

cvičení, hra v roli, improvizace, diskuse  

Pomůcky: Texty, rekvizity 

 

Pro přípravu na práci s uměleckým textem, soutěž v uměleckém přednesu, a 

zároveň pro tvorbu prvního vystoupení dětí z nultého a prvního ročníku literárně-

dramatického oboru jsem zvolila použití metod dramatické výchovy.  

Každé dítě (0. a 1. ročník LDO navštěvuje šestnáct dětí, z čehož je sedm prvňáčků, 

kteří na podzim ještě neuměli číst) ode mne dostalo „svou vlastní“ zimní básničku, 

jejichž autory byli M. Kratochvíl, P. Šrut, J. Havel, I. Štuka, V. Nezval, J. Wolker a 

další. Jednalo se o krátké útvary, mnohdy jen o čtyřverší, a to proto, že se jedná o malé 

děti, z nichž mnohé budou s textem pracovat tímto způsobem poprvé. Mým záměrem 

bylo společně s dětmi vytvořit z těchto básní zimní (vánoční) kolektivní vystoupení, 

přičemž bylo jasné, že některé z nich budou na veřejnosti vystupovat poprvé.  

Během prvního setkání jsem dětem jejich básničky přečetla. Poslech je velmi bavil, 

snažila jsem se v nich vyvolat pocit, že čtená básnička je vybraná právě pro ně, že je to 

nyní jejich osobní vlastnictví, že se tedy textům pokusíme společně úplně porozumět a 

pak je interpretovat tak, aby z nich měli hezký pocit i další lidé. Požádala jsem pak 

jejich rodiče, aby si básničky doma společně ještě několikrát přečetli a děti se je 

naučily.  

Při druhém setkání jsme nejprve hráli různé hry (honičky, improvizace), jejichž 

cílem byla hra s texty a také jejich fixování. Pak jsem se dětí ptala, o čem pro ně jejich 

básnička je, jaké by mohla mít barvy, kdyby si ji představily jako obrázek, jak by se 

mohla jmenovat, kdyby jí mohly vymyslet název samy. Jaká slova, verše, se jim nejvíce 

líbí, kterým nerozumí, které se jim špatně vyslovují…  
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Děti si poté vybraly jeden z veršů a pokoušely se jej interpretovat v různých 

náladách, hlasitostech (např. jako když spěchají do školy, když jedí horké špagety, když 

jsou znuděné, když mají obrovskou radost, když šeptají tajemství kamarádovi), 

v různých rolích (televizní moderátor, paní učitelka, klaun…). Pak se pokoušely najít 

polohu, která by nejvíce odpovídala jejich básničce tak, aby básnička nebyla jenom 

„odříkaná“, ale aby bavila je i jejich posluchače, aby zdůraznily, o čem básnička je.  

Při dalším setkání jsem děti požádala o pomoc při sestavení pořadí, v jakém 

básničky na vystoupení zaznějí, hledali jsme mezi nimi souvislosti, podobné či naopak 

protichůdné emoce, témata. Sestavili jsme společně „náplň“ automatu – vystoupení totiž 

mělo vypadat tak, jako by si rodiče a ostatní přihlížející mohli pro sebe vhozením mince 

pustit v automatu (vyrobeném z velkého kartonu – viz fotografie v příloze č. 6) zimní 

básničku. Chod automatu jsme pak zkušebně spustili -  děti zkoušely, jak se jim bude 

v okýnku kartonového přístroje přednášet, co jim tato kulisa přináší a nač si naopak 

musí dát pozor.    

Další setkání spočívala opět ve zkoušení běhu automatu. Já jsem fungovala jako 

pouliční vyvolávačka a majitelka automatu, v němž se po vhození mince otevřelo jedno 

ze dvou okýnek, z kterého děti recitovaly (a mnohdy také pomocí gest či nenáročných 

rekvizit herecky minimalisticky doprovodily svou báseň). Děti si vymyslely, jaké budou 

potřebovat kostýmy, rekvizity, barvy na obličej (např. dívka, která měla báseň o vločce, 

plánovala oblečení do bílého kožíšku, bílé čepky a bíle zvýrazněných tváří a rtů, dívka 

hovořící o rybáři chytajícím v zamrzlém potoce, chtěla rybářský prut a klobouk…), aby 

atmosféru, obsah básničky co nejlépe vystihly. 

Automat jsme odehráli při dvou příležitostech – na Adventním setkání, které 

proběhlo na počátku prosince na Poštovním náměstí v Aši (viz příloha č. 6), a na 

Vánočním koncertě ašské ZUŠ R. Schumanna.  

Protože během zkoušení některé z nich začaly básničky rapovat, dostali jsme nápad 

zakončit druhé vystoupení, tedy vystoupení na Vánočním koncertě, společným 

rapováním. Vytvořili jsme spolu koláž, složenou z útržků  několika básní zaznívajících 

v automatu. Koláž jsme se naučili společně, děti dodávaly nápady, jak který z veršů 

pojmout, kde koláž gradovat a jakým způsobem ji zakončit. 
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Ukázka - Vánoční rap (soubor Darebáci, LDO ZUŠ Aš):  

Vš: Tenhle rap je pro maminky, tenhle rap je pro maminky, 

a taky pro táty, a taky pro táty. 

A: Pro dědy a báby, pro dědy a báby, 

D: Pro Ježíška, pro Ježíška, pro Ježíška, pro Ježíška . 

Vš: Totiž, totiž, totiž totiž totiž 

Přišla zima po roce, zmrzlo nebe v potoce. 

Viki: Co dělají rybky, když zlé mrazy padnou… 

Totiž, totiž, totiž totiž totiž  

N: Kdo byl hodný, nezlobil 

Totiž, totiž, totiž totiž totiž 

Verunka: Zima, zima zimoucí, 

pohádku předou pavouci. 

H: Zajíc mívá v zimě hned, obě uši jako led, 

Jindy ale zřídka, jindy ale zřídka. 

Totiž, totiž, totiž totiž totiž… 

Padám, padám z nebeských výší! 

Hel. a An: Sněží, sněží…   

 

Zhodnocení práce: 

Myslím, že vybrané krátké básničky odpovídaly dětským schopnostem, nezahltily 

je, děti se na ně mohly plně zaměřit, pohrát si s textem, dokonale mu porozumět. 

Získaly nové zkušenosti s přednesem, mluvením na veřejnosti, s řečovým i hereckým 

projevem v interiéru i exteriéru, s uplatněním svých nápadů, s individuální i skupinovou 

prací zaměřenou na literární text.  

Vybrané metody práce podle mého názoru odpovídaly potřebám daným jejich 

věkem (viz teoretická část mé práce) – děti mladšího školního věku neudrží dlouho 

pozornost, potřebují (rozumné) střídání aktivit, hru, zapojení všech smyslů, pedagog se 

aktivitami musí snažit získat jejich zájem. 

Pořadí jednotlivých básniček jsme zpracovali tak, aby se střídaly či doplňovaly 

texty lyrické veselé, rozverné, zadumané, mírně melancholické. To bylo v kombinaci 

s hravým provedením akceptovatelné i pro běžného (na poezii nepřipraveného) diváka. 

Nálada jednotlivých básní však nebyla přebita formou jejich podání. 

Důležité pro mne (a samozřejmě i pro děti a jejich práci) bylo také to, že vybranou 

báseň braly jako svou vlastní, jako něco, co chtějí prostřednictvím své interpretace 

předat i někomu dalšímu (což se podařilo, rodiče a prarodiče, kteří převážně byli oněmi 

příjemci, přijali jejich vystoupení velmi kladně, stejně tak i ostatní diváci – kteří kromě 
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vystoupení vnímali i onu zvláštní vazbu mezi vystupujícími a diváky). Poezie se 

v tomto podání, podle mého názoru, vrátila na svou původní cestu k jejímu „vnímateli“ 

-  tj. k její recitaci, přednesu, a poslechu. Stala se zvláštním, krásným obsahem určeným 

k předání divákovi, posluchači, a to svou formou i obsahem, dialogem mezi dětmi a 

jejich obecenstvem. 

 

 

12.11 Dramatizace básnického textu 

Jako výchozí bod pro další společnou práci s básnickým textem a dětmi z nultého a 

prvního ročníku literárně-dramatického oboru jsem si vybrala text Karla Poláčka 

„Zpíval sám velký vůdce Celerini z Papadocie“. Jelikož jsem v době, kdy jsme s textem 

začali pracovat, nevěděla, že se jedná o poezii, jež je součástí prózy – našla jsem ji 

v knize Nebe peklo ráj – Tyglíku poezie pro děti 20. století, nakládala jsem s ní jako 

s izolovanou básničkou. Přesto však, jaksi automaticky, vznikla u dětí potřeba v rámci 

dramatického jednání najít to, co textu K. Poláčka předcházelo, a to, co po textu 

následuje. Až na základě připomínky vedoucího mé diplomové práce, PhDr. Ondřeje 

Hausenblase, jsem po původu Poláčkova básnického textu začala hlouběji pátrat a našla 

jej coby součást prozaického textu v knize Edudant a Francimor, kde v kapitole nazvané 

„Loupežníci jsou uvrženi do vězení“ vůdce Celerini zpívá truchlivou píseň, neboť ví, že 

už z vězení nevyvázne. Ačkoliv by poezie, která je součástí prózy, měla také tak být 

vnímána, pracovat s ní by se mělo za vědomí určitých souvislostí, v tomto případě se 

domnívám, že text neutrpěl a děti se, kromě jiného, naučily, že vše (i text) má svou 

příčinu a následek, začátek a konec.   

Protože část této dětské skupiny ještě stále neuměla číst, na prvním setkání určeném 

k uvedené práci jsem báseň dětem přečetla já.  

Karel Poláček 

Zpíval sám velký vůdce Celerini z Papadocie 

Kdybysi mně, má matičko, 

nedávala cukrdlata, 

mohl jsem to přivíst dál, 

než můj drahej táta. 

 

Sbor loupežníků: „ Ba jó!“ 
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Kdybysi mně můj tatíčku, 

nenaučil krásti, 

moh jsem bejt dnes chloubou 

svý drahý český vlasti. 

 

Sbor loupežníků: „ Ba jó!“ 

 

Kdybych se bejval dobře učil, 

moh jsem bejt dneska profesorem, 

ale že jsem se neučil, 

tak jsem se stal loupežníkem. 

 

Sbor loupežníků: „ Ba jó!“ 

 

Nemám na tom světě  

žádný potěšení 

a moje mladý oudy 

 musej shnít ve vězení. 

 

Sbor loupežníků: „ Ba jó!“ 

Z toho, rodičové,  

příklad si vemte 

a svoje dítky  

na loupežnictví nedávejte! 

 

Sbor loupežníků: „ Ba né!“ (Poláček, 1988, s. 79-81, a též Šrámek, 2009, s. 238) 

 

První aktivitou po čtení byla debata nad textem, ptala jsem se dětí, o co se v něm 

podle nich jedná, kdo naříká atd., jeden z mých dotazů také směřoval k tomu, jestli 

v básni byla nějaká slova, kterým nerozuměly. Vysvětlili jsme si, co se skrývá pod 

pojmy „cukrdlata“, „chlouba český vlasti“ (po vysvětlení jsem se dětí ptala, kdo je 

podle nich taková chlouba naší země, kdo by jí mohl být), „profesor“, „oudy“, co 

znamenají celé úseky básně – např. první sloka o tom, že kdyby Celerinimu matka 

nedávala cukrdlata, mohl to přivést dál, než jeho loupežnický táta atp.. 

Pak jsme společně nahlas přemýšleli, jak text uchopit – vyplývalo z něj totiž jasně, 

že jej sděluje jedna postava – kapitán Celerini, jeho spoluvězni jen naříkají a přitakávají 

Celerinimu slovy „ba jó“ a „ba né“. Děti přišly na to, že by se o text mohly rozdělit, 

představovaly by pak uvězněné loupežnické ratolesti, které lkají nad svým životem. 

Začaly přemýšlet, co textu předcházelo a co po něm následovalo. 

Protože samozřejmě není možné práci s takto starými dětmi a textem pojmout tak, 

že si děti sednou, naučí se jej a na místě vymyslí, jak bude celé divadelní pojetí uvedené 

básně vypadat, zvolila jsem jako cestu k textu a „před něj“ improvizaci a hru v roli. 

Coby loupežnická matka jsem pod záminkou prázdné spíše a kasy vyslala svá zlodějská 
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dítka nakrást všechno, co se dá upotřebit. Děti pobraly v místnosti, v níž pracujeme, 

všechno možné, a přinášely to ke mně. V roli matky jsem s dětmi improvizovaně 

rozvíjela dialog, ptala jsem se jich (byly v roli malých loupežníků), co se jim podařilo 

ukrást. Přinesly brýle, šperky, čepice, láhev, kabely, tašky, vysvětlovaly, k čemu se 

právě jejich lup bude hodit, což jsem vždycky s potěšením přijala. Prostřednictvím 

improvizace také vznikla potřeba sborově okomentovat či zopakovat matčina slova. 

Potřebovali jsme i nějaké policisty, této role se rádo chopilo pět dětí. Připravily si 

společně způsob hledání loupežnické bandy, jejího zatčení a uvěznění. To, co skupina 

policistů vytvořila, předvedla nejprve ostatním, tj. loupežníkům, poté s nimi 

improvizovaně uvedené situace odehrála. Když se loupežnické děti dostaly do věznice, 

pokusili jsme se poprvé přiblížit k interpretaci textu Karla Poláčka. „Loupežníci“ se 

rozdělili po dvou, třech, a vybrali si část Celeriniho nářku, všichni také lkali „ba jó“ a 

„ba né“.  

Jak jsem již zmínila, přemýšleli jsme také nad koncem představení – zda divadelní 

minikus ukončíme ve vězení nebo zda se děj vyvine jinak. Z dětských úst padlo několik 

návrhů, z čehož jeden se nakonec líbil všem. Jednalo se o útěk malých loupežníků 

z věznice v moment, kdy všichni policisté usnou. Lupiči jim vytáhnou velký klíč od 

mříží z kapsy, odemknou si a s hurónským smíchem utečou, policisté se vzbudí a 

poběží za nimi. Jeden z nich bude prototypem pomalého a hloupého policisty, který se 

probírá nejpomaleji a na závěr prohodí k publiku: „Asi bych měl jít za nima...“     

Při dalších pracovních setkáních už děti svou část textu uměly (naučily se jej doma 

– byl však tak krátký, že si jej většinou pamatovaly již z práce v hodině) a mohli jsme 

přejít k postupnému broušení a fixování představení.  

Konečný scénář představení souboru Darebáci vypadal takto:       

1)Matka loupežnice (ML): Děti moje ubohý, nemáme už v naší loupežnický skrýši vůbec 

nic!! 

Děti: Co?! 

ML: Jo!! Nemáme žádný jídlo!               

Děti: Co? 

ML: Nemáme už ani zlato!! Nemáme prostě nic!  

Děti: Co?!! 

ML: Jo, mí malí loupežníčci, nezbývá nám nic jiného, než zase začít pořádně loupit! 

Podívejte, tady je spousta lidí, vypadají jako boháči, na něco koukají, ti vás nebudou 

vnímat!! Jde se na lup!!  (děti kradou, pak se vrací s lupem) 

ML: Co jste mi přinesli? To vypadá na parádní lup!! 
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Ad: Přinesla jsem ti brýle, matko!!! 

ML: Já zase vidím! 

Děti: Matka vidí!! 

V: Já jsem šlohl čepici. 

ML: Tak to ti aspoň nepotáhne na uši! 

Děti: Uši! 

holky: My jsme ti přinesli náušnice ze zlata! 

Děti: Zlato! 

Verunka: Já mám lahvinku. 

ML: A víš, že dětem lahvinka nepatří do rukou? Dej to sem! 

Děti: Ale matko! 

Holky: A my máme kabelku a šrajtofli!!! 

ML: Peníze!! Jsme bohatý!!!!  

Děti: Bohatý!!! 

2)Policajti:  

Dominik:  Právě jsem našel záběry lupičů v sále.       

H: Ou! 

A: A jaký to jsou?    

H: Ou? 

B: To je ta známá loupežnická banda!!   

H: Ou!      ¨ 

M: Padám do mdlob!   

H: Ou! 

A: Jdeme na ně!!!                    (ptají se maminek v hledišti, jestli je někdo neokradl) 

A: Tady jsou nějaké podezřelé otisky a vedou ….támhle…. Jdeme!!! 

(zatčení – Dominik s Máťou hlídají ze stran, holky zacvakávají imaginární pouta) 

D: Ruce vzhůru, kalhoty dolů a ….. 

Všichni loupežníci: Jsme svázaný, to nejde!!! 

D: Nejde? Tak do basy s váma!!! 

Loupežníci: Pomoc!!! Jsme zatčený!!!   

3) Nářek ve vězení (autor textu - Karel Poláček): 

Kdybysi mně, má matičko, 

nedávala cukrdlata, 

moh jsem to přivíst dál, 

než můj drahej táta. 

Loup: Ba jó! 

Kdybysi mně můj tatíčku, 

nenaučil krásti, 

moh jsem bejt dnes chloubou 

svý drahý český vlasti. 

Loup: Ba jó! 

Kdybych se bejval dobře učil, 

moh jsem bejt dneska profesorem, 

ale že jsem se neučil, 

tak jsem se stal loupežníkem. 

Loup: Ba jó! 

Nemám na tom světě žádný potěšení 
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a moje mladý oudy musej shnít ve vězení. 

Loup: Ba jó! 

Z toho, rodičové, příklad si vemte 

a svoje dítky na loupežnictví nedávejte! 

Loup: Ba né!          (VM krade klíč, loupežníci utíkají z vězení, policajti běží za nimi) 

 

Zhodnocení práce:  

V průběhu práce si členové souboru společně vyjasňovali, o čem text je. 

Přemýšleli, jak jej ztvárnit, naplnit jeho obsah i emoce v něm se ukrývající, museli také 

převést monolog jedné postavy na řeč více postav.  

Poprvé se setkali s poezií, která nezněla jako současná řeč. Pokoušeli se najít 

souvislosti s něčím, co obsahu básně předcházelo, a něčím, co po ní následovalo (čímž 

se přiblížili k metodě skládankového čtení) – hledali začátek a konec, příčinu a 

následek. Ukázalo se, že tato činnost odpovídala faktu, že text skutečně měl nějaké 

„před“ a „po“, jelikož se jednalo o báseň v próze, jak jsem již výše uvedla.   

Společná práce s textem je, podle mého, stejně hodnotná jako individuální, mnohdy 

je daleko náročnější – děti se musí na určitých věcech společně dohodnout, učí se 

přijímat nápady a názory jiných, zdravě prosazovat své.  

Uvedené metody dramatické výchovy jsou podle mne pro práci s textem, s poezií a 

takto malými dětmi (z nichž někteří jsou ještě nečtenáři) vhodné. Užití hry, pohybu… 

při práci odpovídá psychologické charakteristice a potřebám jejich věku.  

Představení jsme odehráli na Aprílovém koncertu ZUŠ (fotografie viz příloha č. 7) 

a děti tak získaly další zkušenosti s vystoupením na veřejnosti, komunikací s diváky. 

 

 

12.12 Přednes 

Předmět: Český jazyk a literatura a dramatická výchova 

Vzdělávací 

oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Škola: Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš 
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ZŠ Hlávkova Aš 

Gymnázium  a  SOŠ Aš 

Ročník: 0.-1. ročník LDO ZUŠ 

5. roč.1. st. ZŠ 

1. roč. osmiletého gymnázia (prima) 

Časová dotace: Celkem 15 vyučovacích hodin (15x45 minut) 

Počet žáků: 24 žáků  

Vyučující: MgA. Anna Pokorná 

Výchovně 

vzdělávací cíl: 

Žák: 

- plynule čte (nahlas i potichu) s porozuměním, ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku a přiměřené náročnosti 

 

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozvíjí své 

komunikační schopnosti  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- pracuje tvořivě s literárním textem, podle pokynů učitele a rad spolužáků, 

interpretuje text  

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy (stavba básně, sloka, verš, rým, volný rým, autor-básník, přednes) 

 

Metody: 

 

hlasité a tiché čtení s porozuměním, řízené čtení, aktivní naslouchání, 

přednes, sběr materiálu, reflexe, diskuse   

Pomůcky: texty, psací potřeby, papíry  

 

Jak jsem již naznačila v teoretické části své diplomové práce, přednes na 

základních školách patří k málokdy navštěvovaným školním „místnostem“ (i já jsem 
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měla větší časový prostor k této práci na gymnáziu a základní umělecké škole). Hlasitá 

interpretace textu ovšem dle mého názoru k vyspělé čtenářské gramotnosti patří, je 

jedním z horních schodů na schodišti jejího rozvoje. Interpretovi, pakliže je jeho práce 

kvalitní, podle mne přednes přináší schopnost totálního porozumění textu, prožitek 

z něj, souznění s ním a také možnost předání svého pojetí obsahu, formy, podoby 

vybraného textu, svých postojů k němu a zážitků z něj někomu dalšímu, posluchačovi, 

divákovi. 

„Přednes je tvůrčí hlasová realizace literárního textu, přičemž recitátor či 

vypravěč není jeho autorem…Recitátor přednáší text zpravidla zpaměti (na rozdíl od 

předčítání)…Přednes je především sdělováním a sdělením. Recitátor sděluje 

prostřednictvím slov autora svá osobní stanovistka nejen k recitovanému textu a jeho 

tématu, ale i ke světu kolem sebe… (přednes) je tedy v prvé řadě komunikačním aktem, 

uskutečňovaným ve specifických podmínkách. Mezi text a jeho vnímatele (diváka, 

posluchače) vstupuje zprostředkující článek – recitátor, přednašeč, vypravěč. Ten na 

základě důkladného rozboru a poznání textu seznamuje vnímatele nejen s jeho zněním, 

ale hlavně jeho vnímání orientuje a usměrňuje ve smyslu svého osobního pochopení 

vybraného textu… Může, ale nemusí být uměním. Pro dítě či mladého člověka se může 

stát cestou k umění.“ (Zámečníková, 2009, str. 10)    

Protože jsem o přínosnosti přednesu přesvědčená, rozhodla jsem se, že letos se 

pokusím na sólové interpretační vystoupení připravit co nejvíce žáků, a to ze všech 

skupin, s nimiž jsem pracovala.  

Rozhodně jsem ovšem nechtěla někoho do veřejného vystoupení tlačit, snažila jsem 

se jen tuto cestu zpřístupnit co největšímu počtu zájemců. Z páté třídy jsem 

připravovala tři děti (i to byl však úspěch, protože tyto děti recitovaly naposledy v druhé 

třídě), z literárně-dramatického oboru ašské ZUŠ jsem pracovala s třinácti dětmi, na 

gymnáziu se mnou spolupracovalo osm studentů. Všem jsem musela pomoci s hledáním 

textu (což znamenalo doporučovat jim literaturu nebo najít každému alespoň dva texty 

na výběr), jen jediná gymnazistka si jej vyhledala samostatně. Všechny texty byly 

básnické. Protože jsme při výběru (a pak i dále) pracovali ve větších skupinách, nabídla 

jsem dětem, že v případě, že se jim bude líbit jiný text, než který jim nabízím, mohou ho 

s ostatními vyměnit. K tomu docházelo spíše u starších dětí.  
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Práce s vyhledáváním textů byla poměrně náročná, pro příští rok jsem se tedy 

rozhodla udělat pro zájemce dílnu čtení s rodiči (pravděpodobně by se dala udělat i 

v místní městské knihovně), kde bych rodičům s dětmi (a také žákům gymnázia) 

nabídla knihy, k nimž normálně nemají přístup, neznají je, poněvadž se v oblasti poezie 

pro děti příliš neorientují. Taková aktivita by mohla přinést další kontakty s rodiči, 

společný zážitek z vyhledávání zajímavé poezie a z jejího čtení. 

Jak jsme při práci s textem směřující k přednesu postupovali? Mladším dětem jsem 

texty přečetla poprvé já. Starší si je při vybírání četli potichu, pak si vybrali ten, který je 

nejvíce oslovil.  

Následovalo hledání tématu – tj. „o čem ten text doopravdy je“, přičemž jsem 

dětem pomáhala onu vůdčí myšlenku formulovat co nejvýstižněji, nejkonkrétněji, děti si 

ujasňovaly, o čem budou mluvit, co téma textu přináší jim a co chtějí sdělovat ostatním.  

Dále jsme pracovali s jejich představami vycházejícími z textu – děti vyprávěly, 

jaké obrazy vidí, když svůj text čtou nebo když si jej „zpaměti představí“, jaké cítí 

vůně, jaké emoce, zvuky, rychlost vnímají… Ema Zámečníková hovoří v této 

souvislosti o impulzech představivosti, což jsou podle ní místa v textu, jež 

rozpohybovávají zásobárnu zkušeností, paměť a představivost a emoce čtenáře, tuto 

reakci označuje za konečný zážitek ze čteného díla. „V průběhu práce na přípravě 

textu, kdy si (interpret) ověřuje nebo opravuje a doplňuje pohled založený na prvním 

dojmu, snaží se tyto opěrné body představ rozhojňovat a rozšiřovat a mezi nimi 

vzájemně vytvářet spojení, kterým by pokryl souvislou představou – představovým 

filmem – celou plochu textové předlohy.“  (Zámečníková, 2009, str. 48)    

Dalším krokem bylo prozkoumávání stavby textu - kompozice, užitého jazyka, 

zvukových vlastností textu, rytmu, grafického členění textu, interpunkce, pointy... 

Všechna tato práce většinou probíhala ve skupinách – s mladšími dětmi probíhala 

prostřednictvím rozhovorů a hry (převážně hry v roli a improvizace – žáci např. v roli 

odborníků na básničkové filmy popisovali, co v básničce vidí, coby znalci zvuků 

hovořili o verších, rýmech, zvucích básně…), se staršími dětmi jsem o textech převážně 

jen diskutovala. „I když se na přednes připravuje sólista, je výhodné, když rozbor 

probíhá ve skupině. Za daných podmínek na školách někdy ani jinak nejde. O textu se 

diskutuje, všichni se mohou zapojovat do rozhovoru, často velmi tvořivě.“ 

(Zámečníková, 2009, str. 50) 
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„Sběr“ tohoto materiálu probíhal proto, aby se dal postupně využít při hledání 

funkčních výrazových prostředků pro sdělení interpretů. Ti teď měli začít pracovat na 

realizaci svého záměru, tj. na mluvních výrazových prostředcích, mimice, výrazu těla. 

Prvním krokem je zcela jistě hlasité čtení textu. Ema Zámečníková doporučuje první 

čtení provést přirozeně a věcně, nechtít ho hned „recitovat“, a to proto, aby se interpret 

potkal s vnitřní logikou textu. I já jsem svým svěřencům doporučila text číst po jeho 

smyslu a hledat co nejkonkrétnější představu o něm, a to na každém místě, aby 

nedocházelo k nelogickým trhlinám. Opakovaným čtením se člověk text samozřejmě i 

učí, zároveň jej vystavuje, člení, pointuje, nachází kontrasty.  

První čtení probíhalo při práci ve skupině (nejprve tiché, pak hlasité), sám čtenář se 

mohl vyjádřit, co ho ve stavbě textu zaujalo, překvapilo, vyjádřit se mohli i posluchači. 

Dále pracovali interpreti doma.  

Na dalších setkáních již vystupovali před ostatními, buď text přednášeli již zpaměti, 

nebo jej ještě četli celý, či jej četli jen částečně, v místech, kde si nebyli jisti. Nechala 

jsem je svůj výstup reflektovat, pak se vyjadřovali ostatní – tj. posluchači. Těm jsem, 

ještě než daný interpret začal s přednesem svého textu, dala za úkol sledovat, co je 

nejvíce v přednášené básni zaujalo a co bylo zajímavé v samotném vystoupení 

interpreta.  Ptala jsem se, co by posluchači na výkonu přednašeče ocenili, co by měl 

internet podtrhnout, co pro ně naopak bylo nezajímavé, zarážející…  

Tato přípravná vystoupení v malém okruhu posluchačů (s následujícími reflexemi) 

jsme opakovali cca sedmkrát, osmkrát, v některých případech i víckrát (a někdy také jen 

se mnou, coby pedagogem). Tento styl  práce se mi osvědčil – víc hlav totiž víc ví, víc 

očí víc vidí, víc uší víc slyší – tj. přednes před širším spektrem posluchačů přináší 

interpretovi víc zkušeností. Uvedenou práci bych bez uzardění označila jako trénink 

(ovšem v dobrém slova smyslu). Děti trénovaly svou schopnost text přednést tak, aby 

bavil a zajímal je i posluchače, trénovaly hlasitost mluveného projevu, práci s mimikou 

i postojem, gesty.  
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Zhodnocení práce: 

Aby žák s textem mohl předstoupit před obecenstvo (viz příloha č. 8), musí jej mít 

perfektně zvládnutý. Musí mu rozumět, souznít s ním tak, že může divákovi 

(posluchači) nabídnout svou interpretaci (to vše, včetně vybraného textu, samozřejmě 

na úrovni zkušeností a schopností odpovídajících věku interpreta). 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo dosáhnout prostřednictvím práce s poezií 

navázání kontaktu a sdílení mezi interpretem a divákem. V případě práce s žáky 

ašského gymnázia se (nepředpokládaně) povedlo ještě něco více. 

Několika přednášejícím žákům, avšak speciálně jedné (do té doby téměř nenápadné) 

dívce se na základě ukázek své práce s textem (jímž byla báseň o Augustu Gdoulem 

z knihy Karlík a továrna na čokoládu), na základě předvedení svého pojetí básně, 

podařilo pobavit, zaujmout, nadchnout své obecenstvo (spolužáky) a dostat se tak do 

popředí jejich obliby. Děti k sobě díky této práci našly bližší vztah, což zní neuvěřitelně 

a poněkud americky „happyendově“. Na začátku práce bych si to netroufla ani náhodou 

vyslovit (vlastně by mě ani nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát), ale je to tak. 

A kdyby se povedlo jenom to, že bude jedna dosud málo nápadná dívka v kolektivu 

oblíbenější díky svému přednesu poezie, budu to považovat za dosažení úspěchu své 

práce. 
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13 ZÁVĚR 

Před zpracováváním mé diplomové práce jsem si vytýčila několik cílů, jichž jsem 

chtěla prostřednictvím práce s poezií dosáhnout. Mým hlavním cílem bylo dosáhnout 

určitého rozvoje čtenářství u dětí z 1. stupně základní školy. Protože mám možnost učit 

i na osmiletém gymnáziu, směřovala jsem své snažení i tam. 

Součástí práce bylo prozkoumání prostoru, který je v čítankách vlastněných školou, 

na níž působím, určen poezii, úkolům, otázkám a informacím k ní. Na základě tohoto 

svého soukromého, laického průzkumu jsem, kromě jiného, zjistila, že pro účely mé 

práce bude vhodnější vlastní výběr básní, s nimiž budu pracovat. 

Vytvořila jsem sedmnáct výukových bloků zaměřených na rozvoj čtenářství 

pomocí poezie, v nichž jsem dětem nabídla rozmanité metody a postupy ověřené i své 

vlastní (přičemž jsme využívala poznatků získaných z odborných knih a následně své 

teoretické části práce), snažila jsem se připravit zajímavou, rozmanitou a příjemnou 

společnou cestu ke čtení a k poezii. 

Během své práce jsem se pokoušela dodržet co nejvíce podmínek pro rozvoj 

čtenářství, které dle mého názoru jasně a srozumitelně definují autoři textu Čtenářská 

gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka (ČŠI, 2010, s. 12). Dětem jsem se 

snažila dokázat, že čtení není ztrátou času, čas na čtení jsem jim dopřávala pravidelně a 

v dostatečné míře, předčítala jsem jim. V rámci čtenářské dílny (kterou jsem ve třídě 

zavedla, ale v praktické části se o ní nezmiňuji) mohli žáci číst celé knihy dle své 

svobodné volby. V průběhu každé lekce měli žáci příležitost pro čtenářskou odezvu a 

sdílení dojmů z četby poezie. Součástí každé z lekcí byl autorský vklad dětí, čtení jsem 

propojila s produktivním psaním (řídila jsem se poznatkem, že žáci se učí rozumět 

textům i tím, že je sami vytvářejí). Zabývala jsem se též interpretací a dramatizací textu, 

jež jsou také cestami k porozumění a navázání vztahu k výchozímu textu. 

Když jsem se seznámila se svou třídou, 5. ročníkem, kterou charakterizuji na 

začátku praktické části své práce, byla jsem – i na základě referencí a zkušeností mých 

kolegů s touto třídou - přesvědčena, že nebudu moci uskutečnit mnoho z připravených 

aktivit, jež měly vést k rozvoji čtenářství těchto žáků. Obávala jsem se, že mi to 

znemožní jejich nedobré vzájemné vztahy, úroveň jejich intelektu, dosažený stupeň 

techniky čtení, nejistá jsem si byla také jejich motivací učit se něco nového. V průběhu 
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naší společné práce jsem ale úplně změnila názor. Děti pracovaly s chutí, s velkým 

nasazením, překážkou nebyly ani nižší intelekt ani podprůměrné školní výsledky, ani 

obávaný „apoetický věk“ a tudíž předpokládaný chladný vztah k poezii. Milým 

překvapením pro mne také bylo vždy automatické a bezproblémové zapojení dětmi 

nepříliš oblíbených romských dívek, což, dle mého názoru, způsobily poměrně silné 

citové prožitky z některých výše popisovaných lekcí (např. Polednice, Vodník, Poezie a 

výtvarno, Limeriky) a také užité metody. 

Ačkoliv i žáci Literárně - dramatického oboru ašské ZUŠ a žáci primy místního 

gymnázia pro mě byli doposud neznámými lidmi, práce s nimi jsem se neobávala, 

protože v prvním případě se jednalo o děti, jež se přihlásily z vlastního zájmu, a 

v druhém případě o žáky, kteří prošli přijímacím řízením na střední školu. I v těchto 

případech se naplnila bezproblémovost procesu všech lekcí. 

Na základě reakcí všech výše uvedených dětí, jejich pracovního, autorského, 

tvořivého, osobnostního… vkladu, usuzuji, že jsem většinou vybrala vhodné a podnětné 

postupy a metody. Z mého hodnocení některých lekcí však samozřejmě vyplývá, že 

někdy cítím nedokonalou či nedomyšlenou přípravu hodiny. To mne inspiruje k dalšímu 

osobnímu rozvoji a vzdělávání v této oblasti, zkušenosti, které jsem získala, zcela jistě 

zúročím v další práci s dětmi. 

U všech dětí jsem se snažila sledovat, nakolik jsou k činnosti, kterou provádějí, 

motivované, zda je to zajímá, zda se nechají „vtáhnout“ do textu, jakým způsobem 

odpovídají na mé otázky textu se týkající, zda jsou schopni vyhledat požadované jevy, 

informace (to se museli učit především žáci 5. ročníku, kteří s takovými aktivitami 

neměli žádné zkušenosti), jakým způsobem formulují své poznatky, dojmy. Důležitým 

bodem pro mne bylo vyjasňování při čtení – děti nerozumí mnoha slovům, formulacím, 

souvislostem, myšlenkám, a také předvídání a zachycování základních složek textu. 

Chtěla jsem žákům pomoci naučit se, jak vyjadřovat své dojmy z přečteného textu – 

poezie, jak text – poezii  sdělit posluchači, divákovi, jakým způsobem lze poezii sdílet. 

Mým cílem bylo také nenásilné seznámení žáků s některými pojmy literární teorie 

týkajícími se poezie. 

Na základě této práce jsem došla k závěru, že rozvoj čtenářství pomocí poezie na 

1.stupni základní školy je možný.  
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Potvrdila se má domněnka, že když budou děti číst nejen doporučené texty, ale 

např. i svou vlastní tvorbu, dostanou se k (i hlasitému) čtení častěji a budou číst 

soustředěněji, pohrouženěji, více citově angažovány. Jejich nejisté a tiché, zadrhávající 

se čtení se tím mírně začalo zlepšovat.   

V rámci lekcí, jejich četnosti a pravidelnosti, se dle mého názoru rozhodně 

rozvíjela jejich fantazie a tvořivost, což se ukázalo na výsledcích jejich autorské tvorby.  

Z ústních i písemných reakcí na čtené texty byla u dětí zřetelná snaha a chuť jim 

porozumět a dále s nimi pracovat. V mnoha jejich autorských výtvorech se ukázala 

jasná inspirace buď některými texty, s nimiž jsme pracovali, nebo aktivitami, které jsme 

společně prováděli, děti byly tedy schopné aplikovat své poznatky a zúročit své 

zkušenosti a dojmy. Získala jsem dojem, že jsou-li žákům 1. stupně předkládány (příp. 

doporučovány) zajímavé texty poezie, jsou-li jim „přisunovány“ zajímavými, 

podnětnými metodami, nepocítí děti k poezii žádnou nechuť a navíc se mnoho věcí 

(některé téměř nevědomě) naučí. 

Mohu prohlásit, že děti, s nimiž jsem pracovala, rozumí určitým základním 

pojmům literární teorie týkající se poezie a jsou schopny s nimi pracovat. Je jisté, že ví, 

co je poezie a próza, báseň, sloka, verš, rým (znají některé jejich druhy), personifikace, 

akrostich, balada, limerik. Ví také, kdo je básník a co jeho práce obnáší. Dokáží se se 

svou fantazií a tvořivostí vejít do určitých pravidel – např. do dané básnické formy. 

Děti získaly zkušenosti s tichým i hlasitým čtením poezie, sdílením dojmů z četby, 

nasloucháním, pozorností, soustředěností, konfrontací názorů, myšlenek i výsledků 

tvorby, individuální a skupinovou tvorbou. Přemýšlely nad tím, jak přemýšlejí, snažily 

se aplikovat poznané. K nabízeným textům a činnostem s nimi spojenými získaly děti, 

dle mého, velmi kladný vztah.  Podle mého názoru už jen tyto zkušenosti pomáhají 

rozvíjet jejich čtenářství. 

V průběhu práce s poezií děti rozvíjely svou schopnost komunikace, komunikovaly 

mezi sebou samými, s pedagogem, s posluchači, diváky, s rodinnými příslušníky…, na 

základě jejich reakcí dosáhly v mnoha případech silných (ať už smutných, zadumaných, 

snivých či veselých) prožitků z četby poezie a práce s ní. V rámci mnou nabízených 

aktivit spolupracovaly, tím vším byl podpořen, kromě jiného, i jejich osobnostní a 

sociální rozvoj. Myslím tedy, že se nám společně podařilo dosáhnout zapojení do čtení, 

autorské tvorby, i vnímání a přijímání (posluchačského, diváckého) poezie děti, rodinu 
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a někdy též veřejnost, vytvořit tak z básní, básnění, interpretace a dramatizace poezie 

obsah vzájemného sdílení, komunikační spojnici. V rámci tohoto procesu se ono „místo 

setkání s poezií“ podařilo najít. 

   

I já, coby pedagog, jsem získala mnoho zkušeností. Jak jsem ale již výše uvedla, 

v některých lekcích se ukázala má nezkušenost, jež mne vede k rozhodnutí dál na sobě 

pracovat. 

Mým velkým cílem bylo vytvořit z práce s dětmi setkání s  poezií nabízející zážitky 

z kouzelného, krásného, veselého, hravého, ale i smutného, zadumaného, snivého… 

světa. Doufám, že se mi to alespoň částečně podařilo.      
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